
Jak pomáhají účastníci 
a zapojená centra DofE
Jsme moc rádi, že naše místní centra i dofáci reagují na současnou situaci 
a snaží se pomáhat. 
Některá centra šĳí roušky  (v SVČ Rosice dokonce vyrostl rouškovník), 
mnoho škol využívá své 3D tiskárny k výrobě dílů k ochranným štítům pro 
lékaře a hasiče, studenti chodí nakupovat seniorům a roznáší roušky tam, 
kde jsou potřeba.  Další dofáci věnují své znalosti a čas v rámci online 
doučování svých spolužáků a kamarádů. Dofačky Eliška a Alena zase 
připravily výukový materiál, který vysvětluje anglická modální slovesa na 
současné situaci. Postupně se k nám také dostávají zprávy o tom, že 
účastníci věnují svůj čas kreativní tvorbě a o koronaviru skládají písničky 
nebo malují. 

V místním centru SPŠ a OA Bruntál žáci využívají 3D tiskáren na 
výrobu součástí pro ochranné štíty zdravotníkům, ale také například 
věnovali přebytečné povlečení na šití roušek.

Absolventky DofE z Gymnázia a SOŠ v Moravských 
Budějovicích připravily skvělý výukový materiál ke 
koronaviru, který zároveň slouží k procvičení 
modálních sloves. Zapojují se také do šití roušek pro 
potřebné. 
https://bit.ly/vyuka_v_dobe_koronaviru



Studenti Open Gate zodpovědně distrubuují v Praze roušky 
a propagují heslo: Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě! 
Také pomáhají starším lidem s nákupem a dalšími nezbytnostmi.

V SVČ Rosice dokonce vyrostl takzvaný „rouškovník“ a také 
zahájili soutěž o nejoriginálnější roušku.
Probíhá tu také výtvarná soutěž „Bez školy“ a komiksová 
soutěž „Mimořádné prázdniny“, kde mají školáci kreativně 
ztvárnit, co dělají v karanténě. 
Více info na FB:
https://www.facebook.com/pg/svcrosice/posts/?ref=page_internal

Činí se také na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem, koordinátorka 
Zdeňka šĳe roušky a také háčkuje čtyřlístky. Výtěžek z prodeje čtyřlístků 
půjde na podporu lidí, kteří jsou nyní v tíživé situaci.
Zároveň zde mají šikovné studenty, například Kryštofa Waňka, který 
pomáhá dětem s využitím jejich času a radí jim s různými aktivitami, 
které mohou dělat z domova.

Velmi akční jsou také na Gymnáziu Matyáše 
Lercha v Brně, kde šĳe roušky každý, kdo má ruce!Velmi důležitá je nyní také pomoc seniorům, 

které se věnuje například Veronika Jílková z VOŠ, 
SOŠ a Gymnázium Evropská, která jim v období 
karantény rozváží nákupy na kole i pěšky.


