
 
 

“Stojím při Tobě“ 

Speciální „buddy“ program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (dále DofE) na 

podporu integrace dětí a mladých lidí z Ukrajiny do České republiky, Slovenska a 

Rumunska 
 

DofE Česká republika a DofE Slovensko a Rumunsko jsou připraveni pomoc dětem a mladým lidem z 

Ukrajiny. 

 

Naše organizace má širokou působnost a unikátní infrastrukturu ve všech třech zemích. V České republice 

působí nyní ve více jak 300 školách (v 600 školách na Slovensku a v Rumunsku), spolupracuje s více jak 

1.200 učiteli a pracovníky s mládeží (ve všech zemích přes 2.900 dospělých) a má ročně více jak 10.000 

účastníků ve věku 14-24 let. Jsme připraveni a již poskytujeme sít škol, vedoucích, učitelů a dobrovolníků 

a mladých lidí, abychom podpořili děti a mladé lidi z Ukrajiny, usnadnili komunikaci a zmírnili zásadně 

dopad války na ně včetně pomoci s jejich dlouhodobou integrací do škol, komunit a společnosti.  

 

ČEMU SPOLEČNĚ ČELÍME 
Dopady ruské invaze na děti a mladé lidi na Ukrajině jsou katastrofální. Podle OSN více než 5 milionů lidí 

bylo nuceno opustit své domovy, z toho je přes 1.5 milionu dětí a mladých lidí, kteří jsou mimo domov, 

ztracení a zranitelní. 

 

Zatímco mnohé partnerské organizace poskytují okamžitou humanitární pomoc – a patří mezi ně mnoho 

účastníků a dobrovolníků DofE – DofE se chce zaměřit na střednědobou a dlouhodobou pomoc s dopady 

na jednotlivce i celé rodiny, na jejich mentální zdraví a wellbeing.     

 

NÁŠ CÍL 
Ve spolupráci s dalšími organizacemi pracujeme na jedinečném programu, který díky širokému DofE rámci 

neformálního vzdělávání a učení poskytne jednoduchý nástroj na integraci mladých a poskytne agilní a 

strukturovanou integrační platformu. Ze zkušenosti s DofE programem z celého světa víme, že DofE 

aktivizuje děti a mladé skrze smysluplné aktivity a dávám jim pocit sounáležitosti, fyzické i duševní pohody, 

posiluje jejich odhodlání a samostatnost. Věříme, že tento model může pomoci s rychlou a účinnou 

adaptací dětí a mladých lidí z Ukrajiny. 

 



 
 

NÁŠE AMBICE 
Hlavní ambicí program je, že každý mladý Ukrajinec nebo Ukrajinka ve věku 14-24 let bude podpořen 

mladým člověkem z Česka, Slovenska nebo Rumunska během jejich pobytu v našich zemích, minimálně 

prvních 12 měsíců po jejich příchodu. 

 

Každý mladý Ukrajinec či Ukrajinka musí být podpořen, aby mohl pokračovat ve svých studiích a 

připravoval se na práci a budoucí život, ať již zpět na Ukrajině nebo v jiných zemích. Náš cíl je mobilizovat 

dostatečné zdroje, aby nikdo nezůstal stát stranou!  

 

 

JAK JIŽ POMÁHÁME 
 

 48% mladých zapojených v DofE již aktivně pomáhá 

v rámci dobrovolnictví 

 91% by rádo aktivně pomáhalo i v budoucnu 

 38% má prvotní zájem stát se dlouhodobým buddy pro 

ukrajinského kamaráda/kamarádku 

 během jedné sbírky na Gymnáziu v Nymburce vybrali 

účastníci DofE přes 92,000 CZK 

 mnoho účastníků mění své dobrovolnické aktivity na 

pomoc Ukrajině  

 

  



 
 

 

 

NÁVRH NAŠÍ POMOCI (shrnutí) 
 

STOJÍM PŘI TOBĚ je speciální DofE “buddy” program pro integraci dětí a mladých lidí z Ukrajiny ve 

spolupráci s dalšími zeměmi a partnerskými organizacemi.  

 

Je připravován tak, aby mohl být co nejdříve implementován a široce poskytován v průběhu několika let, 

během nichž se děti a mladí lidé budou usazovat v České republice a dalších zemích. Je rozdělen do dvou 

fází. 

 

1. Fáze 1: DofE účastníci a vedoucí poskytují okamžitou pomoc dětem a mladým lidem z Ukrajiny  
Primární a krátko/střednědobé řešení umožňuje českým, slovenským a rumunským DofE 

účastníkům věnovat dobrovolnické aktivity pro okamžitou pomoc včetně peer-to-peer 

workshopů a vytvoření bezpečného prostředí pro adaptaci nových ukrajinských spolužáků ve 

školách a komunitních organizacích.  

 

2. Fáze 2: Integrace dětí a mladých lidí z Ukrajiny do škol, společnosti a místních komunit.  
Střednědobé/dlouhodobé řešení je zaměřeno na integraci dětí a mladých lidí z Ukrajiny do škol, 

společnosti a místních komunit s využitím konceptu DofE a vytvořením peer-to-peer spolupráce 

mezi českým, slovenským, rumunským spolužákem s ukrajinskými vrstevníky. Mladý člověk se 

stane průvodcem a patronem jednoho nebo dvou ukrajinských kamarádů. Společně budou 

uskutečňovat rozvojové aktivity v rámci DofE programu s konkrétními cíli v pohybu, 

dobrovolnictví, rozvoji dovednosti a expedici v české, slovenské nebo rumunské divoké přírodě, 

kde se tvoří přátelství a týmová práce.  

  

Tento jedinečný program bude realizován ve všech třech zemích a je připraven tak, aby byl přenositelný 

a škálovatelný do jakékoliv školy, mládežnického centra či vzdělávací instituce. 

 

  



 
 

 

1) Fáze 1: Účastníci DofE a vedoucí (učitelé apod.) jako peer podpora pro děti a 

mladé lidi z Ukrajiny (krátko/střednědobá  perspektiva) 

 

Dobrovolnictví je jedním ze základních kamenů programu DofE, a proto chceme přesměrovat aktivity 

v oblasti dobrovolnictví na pomoc Ukrajincům v ČR a SR: účastníci DofE poskytnou (a již poskytují) 

dobrovolnické aktivity tam, kde bude třeba. Minulý rok uskutečnili jen v ČR, SR a Rumunsku přes 

110.000 dobrovolnických hodin. 

 

 

a.)  DOBROVOLNICTVÍ v DofE programu (krátkodobý horizont) 

 

Vytvoříme v naší digitální platformě banku nápadů, témat a příležitostí, kde mohou mladí lidé v DofE 

v rámci dobrovolnictví pomáhat. 

Aktivně budeme komunikovat možnou změnu dobrovolnictví mezi 10.000 tisíc dětí a mladých lidí 

zapojených do DofE v ČR, SR a Rumunsku. 

 

Příklady dobrovolnictví:  

 

- materiální a finanční sbírky, 

- pomoc na hranicích,  

- překládání a tlumočení,  

- pomoc s hlídáním dětí  

- pomoc s aktivitami pro děti,  

- doučování angličtiny 

- aktivní osvěta o situaci na Ukrajině 

 

Cca 30% všech účastníků programu aktivně zapojených do pomoci v krátkodobém horizontu. 

 

 

b.) STOJÍM PŘI TOBĚ –  „buddy“ průvodcovský program (střednědobý horizont) 

 

Střednědobé „buddy“ průvodcovský program dětí a mladých lidí z Ukrajiny v rámci dobrovolnictví.  

 



 
Vytvoříme rámec, ve kterém mladí lidé z ČR a SR budou moci podpořit a ulehčit začlenění mladých 

z Ukrajiny. Minimálně proběhne v první fázi 8 setkání.  

 

Vytvoříme společně s dalšími neziskovými organizacemi 10 doporučení téma a aktivit pro usnadnění 

integrace.  

 

Na základně naší osvědčené metodiky pro práci s mládeží vytvoříme manuál pro vedoucí a učitel, aby 

mohli v této aktivně mladé podporovat a provázet je.   

 

Tato část projektu je rychle proveditelná a můžeme ji odzkoušet v rámci vybraných 300 škol v ČR, 200 

škol na Slovensku a 100škol v Rumunsku do 4-8 týdnů. 

 

  



 

 

 

2) Fáze 2 – Integrace dětí a mladých lidí z Ukrajiny do škol, společnosti a 

komunit (dlouhodobá perspektiva) 

 

Speciální integrační „buddy“ program realizovaný mladými lidmi pro mladé lidi, který využívá ověřené 

principy a nástroje programu DofE a vysoce škálovatelný. 

 

Dlouhodobá vzájemná podpora a spolupráce českého a ukrajinského studentka/studentky. Mladý 

člověk se stane průvodcem a patronem jednoho nebo dvou ukrajinských vrstevníků. Společně budou 

realizovat aktivit v rámci programu DofE. Stanoví si cíle v pohybu, dovednosti, dobrovolnictví a zažijí 

dobrodružnou expedici v české přírodě, kde se budují přátelství a týmovost.  

 

DofE poskytne veškerou metodiku, síť zapojených center a vyškolených vedoucích a mentorů, upraví 

digitální platformu a připraví školení zapojených pedagogů. Program bude připravený tak, aby byl 

přenositelný do jakékoliv školy či vzdělávací instituce, která není zapojená do DofE. 

 

 

CÍLE PROJEKTU (shrnutí) 

 

(Cíle lze operativně měnit podle potřeb a počtu uprchlíků z řad dětí a mladistvých z Ukrajiny.) 

 

Fáze projektu Cíl – 1 země (ČR) Cíl – 3 země  Doba trvání 
1a) dobrovolnictví 
 

2,800 účastníků 8,400 účastníků  Krátkodobá 
perspektiva  

1b) peer-to-peer 1,000 účastníků 3,000 účastníků Střednědobá 
perspektiva 

2 Integrace  200+ účastníků 600 – 1000 účastníků  Konec 
kalendářního roku 

Celkem (všechny fáze) 4,000+ mladých lidí  12,000+ mladých lidí Prosinec 2022 

Celkový zásah 
(všechny fáze) 

N/A 250,000 mladých lidí1 Prosinec 2022 

                                                
1 *https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/timeseries/jn5r/lms 

 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/timeseries/jn5r/lms


 
 

Q&A 
 

Proč dlouhodobá perspektiva? 

Válečný konflikt probíhá nyní a lidé, kteří utíkají před válkou, potřebují zejména rychlou humanitární 

pomoc, kterou jim poskytují organizace, které to mají ve své DNA. My máme v té naší pomoc každému 

mladému člověku v osobnostním rozvoji, a to všem bez rozdílu, i těm, kteří museli utéci před válkou 

k nám. Nesmíme rezignovat na rozvoj jejich potenciálu, na jejich další vzdělávání.  

 

Kdy? 

Teď. Chceme získat podporu na to, abychom naši síť učitelů, dobrovolníků a mladých lidí připravili na to, 

že budou mít ve svém okolí pár týdný/měsíců možná let mladé lidi, kteří budou pořebovat pomoc se 

začleněním do školy, mezi kamarády a vytvořit jim přátelské prostředí a co nejnormálnější každodenní 

život. 

 

Proč DofE? 

 

1. MÁME PŘIPRAVENOU ČESKO-SLOVENSKOU INFRASTRUKTURU 

Strukturu DofE tvoří 300 škol v Č a 200 škol na Slovensku, 2.400 DofE vedoucích, učitelů a pracovníků 

s mládeží a přes 10.000 zapojených mladých lidí ve věku 13-24 let včetně týmů Národních center DofE. 

Celý rámec je jednoduše škálovatelný a přenositelný do různých prostředí.  

 

2. DofE POMÁHA URDŽET WELLBEING V TĚŽKÝCH ČASECH 

Zapojení mladých do DofE pomáhá v těžkých časech. Například během pandemie Covidu a během 

lockdownu až 70% účastníků DofE uvedlo, že si díky DofE dobře nastavili denní režim a 80% si udrželo 

motivaci a chuť na sobě pracovat i přes velmi nepříznivé podmínky. Dokonce sportovali či pomáhali jako 

dobrovolníci podle jejich slov více jak před pandemií. Proto máme za to, že DofE pomůže mladých lidem 

z Ukrajiny si vytvořit režim, najít nové kamarády, poznat okolí a přispět k jejich začlenění do spolěčnosti, 

ať již krátkodobě či dlouhodobě.  

 

3. CHCEME SPOLUPRACOVAT 

Máme infrastrukturu, expertízu, know-how i kolegy ve školách, které umíme oslovit, vyškolit i nadchnout 

pro dobrou věc. Potřebujeme nicméně zasadit naše know-how do kontextu mladých, kteří zažívají 

obrovsky složité věci. Proto chceme naši dlouhodobou iniciativu budovat ve spolupráci s dalšími 



 
organizacemi. Společně můžeme vytvořit program, který pomůže s integrací nejen mladých Ukrajinců a 

Ukrajinek. 

 

CO DOKÁŽEME JAKO ČESKÉ a SLOVENSKÉ DOFE NABÍDNOUT:  

300 škol a vzdělávacích institucí v Česku 

200 škol a vzdělávacích institucí na Slovensku 

100 škol a vzdělávacích institucí v Rumunsku 

2.400 učitelů, vedoucích a pracovníků s mládeží 

10.000 mladých lidí v rolích „buddy“ průvodců  

 

 

 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Česká republika 

 

 


