
 

 

 

Rezidenční projekt 

 

Odkaz na videotutoriál na youtube: Rezideční projekt - Videotutoriál 

 

 Rezidenční projekt je nezbytnou součástí zlaté úrovně programu DofE a je to oblast, 

která je pro účastníky jednou z největších výzev.   

 Cílem rezidenčního projektu je rozšířit mladým lidem obzory a motivovat je k pobytu 

v neznámé skupině a prostředí. Tento projekt dává účastníkům možnost účastnit se 

smysluplné aktivity s novými lidmi a pracovat společně s nimi na nějakém cíli.   

 Rezidenční projekt probíhá mimo bydliště účastníka. Podmínkou této sekce DofE je, 

aby se mladý člověk dostal do neznámého prostředí, tzn. měl by jet sám někam do 

místa, kde to nezná a být s lidmi, kteří jsou pro něj noví. Nelze například uznat 

sportovní soustředění s týmem, jehož je účastník součástí, školní výlety apod.  

 Rezidenční projekt trvá nejméně pět dní a čtyři noci v řadě, za výjimečných okolností 

po schválení vedoucím může být rozložen do dvou víkendů, kdy se účastník 

věnuje stejné aktivitě (např. dvě víkendovky s Brontosaurem).  Oba víkendy by měli 

následovat v rozmezí maximálně jednoho roku.  Vybraný rezidenční projekt může, ale 

taky nemusí souviset s ostatními aktivitami (pohyb, dovednost, dobrovolnictví).  

 Účastník výběr rezidenčního projektu konzultuje se svým vedoucím. Účastník si 

pak sám domlouvá veškeré náležitosti související s rezidenčním projektem, včetně 

nalezení vhodného hodnotitele aktivity (např. group leader v rámci Erasmus+ 

projektu, vedoucí workcampu, lektor vzdělávacího kurzu apod.) Rezidenční projekt 

může proběhnout kdykoli a může probíhat v České republice i v zahraničí.  

 Do ORB účastník zapíše: typ aktivity a její cíl, datum konání, jméno a e-mail 

hodnotitele. Po skončení napíše své zhodnocení (získané zkušenosti, zážitky, shrnutí 

toho na čem pracoval...), může nahrát fotky, certifikáty apod. Hodnotitel ohodnotí práci 

účastníka (podobně jako to dělají hodnotitelé v oblasti pohybu, dovednosti, 

dobrovolnictví).  

  

Tipy na aktivity: 
 Je možné například využít nabídku Hnutí Brontosaurus - mají spoustu zajímavých 

akcí, které uznáváme jako rezidenční projekt. Koukněte třeba tady 
 Pokud se účastníci nebojí odjet do zahraničí, tak jsou super 

různé Erasmus+ projekty (Youth exchange), náklady jsou pokryté z rozpočtu EU a 

bývají na různá témata. Tady můžete kouknout na stránky mladiinfo.cz, případně na 

jejich Facebook  případně je hromada organizací, které tyto výměny 

zprostředkovávání (např. Brno for you, ICM Jindřichův Hradec, Tmelník, EYCB 

Břeclav) nebo využít přímo Facebokovou stránku, která sdružuje různé 

Erasmus+ projekty.  
 Populární formou akcí s pobytem bývají třeba worcampy 
 Starší 18 let mohou využít třeba nabídku organizace AIESEC 

https://www.youtube.com/watch?v=HB3eqSh7QOQ&list=PLfED-YBoUKkTOc_hbgxi_2oFkaGFEjomw
https://brontosaurus.cz/dobrovolnicke-akce?jen=prazdninove#obsah
https://www.mladiinfo.cz/
https://www.facebook.com/MladiinfoCR/,
https://www.facebook.com/groups/520036428064646/
worcampy
•%09https:/nastaz.cz/


 

 

 Také účastníci mohou kouknout na nabídku eurodesku  

 Zajímavé tipy se dají najít třeba i tady. 
 Lze využít třeba nabídky Prázdninové školy Lipnice.  
 Dofák může také vyrazit na nějaký vzdělávací kurz, soustředění, nebo být třeba 

vedoucí na letním táboře apod. 

 Jako rezidenční projekt je možné uznat stáž ve firmě nebo organizaci pokud to splňuje 

další podmínky RP (doporučuji předem konzultovat s regionálním manažerem, 

rezidenční projekt není brigáda).  

To byly spíše tipy, kde hledat, jinak lze toho vymyslet samozřejmě celou řadu. Účastníci třeba 

jezdí na jazykové pobyty, vzdělávací kurzy,  oudorové kurzy, sportovní kurzy (pokud 

jsou spojeny s pobytem) apod. Další tipy mohou být rozhodčí na nějakém turnaji, pomocník 

trenéra na soustředění, výzkumný pobyt, letní akademie nebo letní školy (většinou 

zaměřené na konkrétní školní předmět). Lze uznat i účast na nějaké konferenci (pokud 

odpovídá délkou RP), sjezdy parlamentů mládeže nebo studentské summity (např. model 

OSN).  Někteří si svou akci s pobytem splnili také tzv. minierasmem (projekt, kdy si 

účastníci ze SŠ vyzkouší VŠ).  
 

A ještě jeden tip na závěr: doporučuji účastníkům si zvolit tu aktivitu, která se jim bude hodit 

na VŠ nebo do zaměstnání (např. účastnice Eliška se účastnila letní školy mezinárodních 

vztahů v Bratislavě a dnes studuje mezinárodní vztahy a žurnalistiku)  

 
 
 

https://www.eurodesk.cz/dobrovolnictvi
•%09https:/www.mladiinfo.cz/tag/youth-exchange/
•%09https:/www.psl.cz/kurzy/?typ=kurzy-pro-verejnost&skupina=&vek=13-18&cena=

