
CO JE V DOFE NOVÉHO
O prázdninách jsme pro vás připravili několik novinek pro usnadnění vaší práce s účastníky. 
1. Pro jednodušší komunikaci měníme názvy oblastí SPORT, TALENT a AKCE S POBYTEM. 
Nově budeme používat: POHYB, DOVEDNOST a REZIDENČNÍ PROJEKT.
2. Za registraci do Online Record Book (ORB) mohou nyní účastníci nově platit kartou přímo na internetu.
3. Program DofE celosvětově mění podmínky dobrodružných expedic. Pro zpřehlednění je nyní 
podmínek pouze 15, namísto předchozích 20. Cvičná expedice nyní u všech úrovní trvá minimálně 1 den 
a 1 noc.
4. Spustili jsme pro vás nový YouTube kanál s návody, který vám i účastníkům pomůže s administrací 
programu. Najdete jej zde >>
Přehledné shrnutí všech novinek najdete zde >>

DOFE PŘÍBĚH

PŘIPRAVUJEME

Ještě před koncem školního roku proběhla v Bulharsku 
první mezinárodní výměna vedoucích v rámci projektu 
Erasmus+ s názvem Non-formal Learning in the Formal 
Education. Čeští koordinátoři ze tří místních center 
měli možnost se potkat se svými kolegy z Bulharska, 
Litvy a Holandska. 
Dojmy účastníků si můžete přečíst zde:

V národním centru právě připravujeme Výzkum přínosů programu DofE. Všem mladým lidem, kteří do 
konce roku program dokončí, přĳde odkaz na dotazník. Budeme moc rádi, když požádáte své účastníky 
o vyplnění. S vaší pomocí můžeme totiž získat velice cenná data, která nám pomohou s neustálým 
vylepšováním programu tak, aby mladé lidi bavil, chtěli se do něj zapojovat, úspěšně jej dokončovali a 
mohli využít v budoucím životě.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

http://bit.ly/DofEnavody

http://bit.ly/ErasmusBulharsko

http://bit.ly/novinkyDofE



EXPEDICE

KALENDÁŘ

www.dofe.cz

@dofeczechDofE Czech Republic

DofE Award Czech Republic

 28. 8. Základní školení, Praha a Ostrava

 29. 8. Expediční školení Praha a Ostrava

 8. 10. Základní školení Praha

9. 10.  Základní školení Praha (v angličtině)

10. 10. Expediční školení Praha (v angličtině)

 16. 10. Základní školení Brno

 17. 10. Expediční školení Brno

Přihlašování na školení najdete na

Mnozí z vás jistě vědí, jak to na dobrodružné expedici 
chodí. Někdy prší, někdy je neuvěřitelné horko a občas i 
sněží. Na všechny tyto možnosti je potřeba se připravit. 
Národní centrum DofE na jaře uspořádalo historicky 
první expediční výcvik, na který přĳelo 27 účastníků z 
různých koutů republiky. 
Podívejte se na video, abyste viděli, jak takový výcvik 
a cvičná expedice probíhají >>

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://bit.ly/expevideo

www.dofe.cz


