Výroční zpráva
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
za rok 2016

Upřesnění: Plný název organizace, jejíž činnost popisuje tato výroční zpráva, je The Duke of Edinburgh’s
International Award Czech Republic foundation, o.p.s. (IČO: 29143462). Tato organizace se zabývá
šířením programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (zkráceně DofE) a v její komunikaci a tedy
i v tomto textu jsou proto používány tyto dva pojmy.
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ÚVODNÍ SLOVO

Jeho královská Výsost vévoda z Edinburghu,
zakladatel programu
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„Mladí lidé vyrůstající v tomto
moderním, komplikovaném
světě čelí mnoha obtížím a
jejich příležitosti pro dosažení
osobních úspěchů jsou často
omezené. Cílem programu
DofE je pomoci mladým lidem
i těm, kteří se angažují v jejich
podpoře.

Program mladým lidem nabízí výzvu v podobě vstupu do
smysluplných volnočasových aktivit a dobrovolnických
činností, při kterých objeví potěšení ze splnění vlastních cílů
a snů.
Pro organizace a jednotlivce, kteří podporují rozvoj mládeže,
je užitečnou pomůckou a rádcem.“ mládeže, je užitečnou
pomůckou a rádcem.“

Jiří Zrůst,
předseda Správní rady DofE
Svět vzdělávání, ať formálního či
neformálního se radikálně mění
a bude proměňovat. Škola a
další vzdělávací instituce začínají
stále více přebírat roli sociální,
vychovávají samostatného,
kreativního a kriticky myslícího
mladého člověka a čistě výukovou
roli již nezastávají. Jsem velmi
rád, že Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu se pro mnoho
vzdělávacích institucí, jejich ředitelů, učitelů a vedoucích
stává právě takovou platformou, která přináší moderní trendy
v práci s mladými lidmi a zapojuje stále více studentů po
celé České republice. V roce 2016 se tak aktivně do plnění

náročného programu osobního rozvoje přidalo přes 2100 mladých lidí ve věku 14 až 24 let a jejich cíle jim
pomáhalo plnit na 437 aktivních vedoucích a učitelů ze 125 vzdělávacích institucí.
Každý jeden z účastníků si zvolil nové cíle ve sportu, rozvoji talentu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici
a rozhodl se sám na sobě pracovat, dobrovolně posunout hranice svých možností a překonat nové výzvy
či uskutečnit dosud nesplněné sny. A těší mě ještě více, že se nám v roce 2016 podařilo propojit mladé
lidi z celého společenského spektra bez ohledu na jejich původ, sociální zázemí, národnost či fyzickou
kondici. Věříme totiž, že každý mladý člověk bez rozdílu má právo na sobě pracovat a jít za svými sny.
Jako příklad skvělých absolventů lze uvést naše dva účastníky, Terezu Fojtíkovou a Romana Jordána, kteří
obdrželi svá ocenění v Buckinghamském paláci z rukou samotného zakladatele DofE, Jeho královské
výsosti prince Philipa. Dalších příběhů se nasbíraly za jeden rok stovky, malých i velkých, od pomoci ve
školkách a domovech seniorů, přes náročné zahraniční expedice do daleké Himaláje, výstupu na nejvyšší
horu Kavkazu Elbrus až po mnoho dobrodružných výprav uskutečněných v České republice a na Slovensku.
Celkem jich proběhlo v roce 2016 139 a mladí lidé tak strávili díky Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu
více jak 84.000 tisíc hodin v přírodě.
Mám také velkou radost, že v České republice je mnoho mladých lidí, a každým rokem jich v rámci našeho
programu přibývá, kteří se rozhodli jít za svými cíli a díky Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu se aktivně
připravují na budoucí život i kariéru, učí se píli, vytrvalosti, houževnatosti, práci v týmu, komunikaci či
navazují nová přátelství, která možná vydrží po celý život. Navíc aktivně pomáhají ve svých komunitách.
Vždyť jen za rok 2016 mladý lidé zapojení do Ceny vykonali přes 50.441 dobrovolnických hodin a naučili
se tak, co to znamená pomáhat jiným, být prospěšný a porozuměli tolik důležitému tématu jako je
společenská odpovědnost.
Velký dík pak patří také všem pedagogům, kteří program společně s námi na svých institucích realizují.
Stovky vedoucích a učitelů, minulý rok jsme proškolili kolem 383 nových vedoucích, kteří se mnohdy ve
svém volném čase a dobrovolně věnují rozvoji svých studentů, si zaslouží jednoznačný respekt. I přes
náročnou, ale motivující práci společně totiž věříme, že Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je ideální
cesta k tomu, jak vychovat novou generaci mladých lidí, budoucích leaderů, která bude zodpovědná nejen
k ostatním, ale i k celé společnosti.
V neposlední řadě mi dovolte poděkovat všem našich dárcům, podporovatelům a patronům za celoroční
důvěru v naši společnou práci a neustálou podporu. I díky vaší skvělé pomoci může každý rok v České
republice pomoci dalším mladým lidem rozvinout jejich potenciál, jít si za svými cíli a v neposlední řadě
získat prestižní mezinárodní certifikát.
Děkuji!
Jiří Zrůst
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1. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award, DofE) je prestižní
celosvětový vzdělávací program pro mladé lidi (14 – 24 let), který je motivuje a podporuje v jejich osobním
rozvoji a získávání dovedností a kompetencí uplatnitelných v budoucím životě a zaměstnání. DofE nabízí
unikátní způsob práce s mládeží, stejně jako rozvoj pedagogů, již ve 140 zemích světa. Ročně se jí účastní
více než milion mladých lidí po celém světě a DofE certifikát uznává mnoho světových univerzit a globálních zaměstnavatelů.

1.1 Mise DofE
• umožnit osobnostní rozvoj všech mladých lidí (14 – 24 let), bez ohledu na jejich sociální a
společenské postavení, zdravotní znevýhodnění, jejich původ, národnost či etnikum
• příprava mladých lidí na budoucí život a kariéru
• získání nových zkušeností a schopností prostřednictvím zážitků
• stanovení si a dosažení vlastních cílů
• posílení vytrvalosti, houževnatosti a odhodlání při splnění a dosažení vlastních cílů
• vytvoření globální sociální sítě aktivních mladých lidí

1.2 Historie DofE
DofE založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty princ Philip, vévoda z Edinburghu, společně s
německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím
první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu lordem Huntem. V DofE se propojuje důstojnost britské
královské rodiny, tradice s klady zážitkové pedagogiky a neopakovatelností velkých dobrodružství, výzev a
cílů, které si mladí lidí před sebe kladou.
DofE funguje jako prestižní celosvětová nadace International Award Foundation (IAF) ve více než 140
zemích a oblastech světa a vede ji Princ Edward, syn prince Philipa, vévody z Edinburghu. Každý rok se do
programu v těchto zemích nově zapojí okolo 600 000 mladých lidí.

Do České republiky program přinesla lady
Luisa Abrahams, meziválečná mistryně
Evropy v golfu a tenise v roce 1995, a od
té doby působí v desítkách vzdělávacích
institucí po celé České republice.

• Státy, ve kterých program DofE působí
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1.3 Struktura programu
Smyslem programu je přivést mladé lidi k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoci jim získat cenné
dovednosti, podpořit komplexní rozvoj jejich osobnosti, talentu a klíčových kompetencí, které uplatní v
budoucím životě a zaměstnání.
Účastníci DofE se věnují zároveň čtyřem základním aktivitám:

sport

dobrovolnictví

rozvoj talentu

dobrodružná expedice

Ve třech úrovních:

ZLATÁ

STŘÍBRNÁ

BRONZOVÁ

„Opravdu si myslím, že po zkušenosti s programem DofE dokážu mnohem víc věcí, než předtím,
a rozhodně se nebudu bát zkusit si něco nového, extrémnějšího, nebo něco, o čem bych si dřív
myslela, že to není možné.“
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Lucie Krumpholcová, držitelka Zlaté ceny vévody z Edinburghu ze školy Open Gate

Konkrétní aktivity si mladí lidé vybírají dle vlastních zájmů a preferencí za pomoci svého vedoucího, učitele
či vychovatele tak, aby pro ně byly výzvou, inspirací a především osobním přínosem. Vedoucí programu
DofE pracuje s účastníky formou mentoringu a koučinku a pomáhá jim si stanovit reálné a splnitelné cíle.
Zatímco sport, rozvoj talentu a dobrovolnictví rozvíjejí komplexně osobnost mladého člověka a posilují
jeho motivaci a sebedůvěru, pak společně naplánovaná a realizovaná dobrodružná expedice zlepšuje práci
v týmu, komunikaci, leadership či poznání silných a slabých stránek.
Aby si každý účastník DofE Award mohl určit cíle odpovídající jeho věku, možnostem a preferencím, má
program tři úrovně s odlišnou obtížností a délkou trvání – bronzovou (vyžaduje minimálně 6 měsíců),
stříbrnou (obnáší minimálně 6 nebo 12 měsíců) a zlatou (znamená minimálně 12 nebo 18 měsíců).

1.4 Jak se zapojit jako vzdělávací instituce?
Zapojení se do programu z pohledu vzdělávací instituce je velmi jednoduché. Aby program mohl být
poskytován mladým lidem v souladu s mezinárodními standardy, je třeba podstoupit následující kroky.

Vybrat minimálně dva
pedagogy/vedoucí,
kteří se programu
na dané instituci
budou věnovat a
podporovat mladé
lidi při jeho plnění.

Vybrané kolegy
přihlásit na Základní
a Expediční školení
DofE akreditované
MŠMT (aktuální
termíny jsou k
nalezení na našem
webu: www.dofe.cz/
cz/skoleni).

Podepsat
licenční dohodu
o poskytování
programu s Národní
kanceláří DofE v ČR.
Začít poskytovat
program vašim
studentům.
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1.5 Přínosy DofE pro mladé lidi a vzdělavatele
• Účinný nástroj pro práci s mladými lidmi
• Rozvoj kritického a kreativního myšlení
• Rozvoj práce v týmu, komunikace, posílení klíčových kompetencí
• Aktivní propojení žáků a jejich pedagogů
• Zvýšení kvalifikace pedagogů skrze školení akreditovaná MŠMT
• Prestižní program pod záštitou britské královské rodiny a českých osobností
• Možnost účasti na mezinárodních výměnných projektech programu
• Navázání spolupráce a partnerství se školami a vzdělávacími institucemi doma i v zahraničí
• Rozvíjení dialogu a spolupráce v komunitách, snížení a prevence násilí a šikany
• Finanční podpora pro školu, vedoucí i účastníky v rámci Fondu DofE
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1.6 Globální dopady DofE
• Zkvalitnění výsledků vzdělávání
			 zlepšení školní docházky, zvýšení zájmu o výuku
• Vyšší zaměstnatelnost a udržitelný životní styl
			 zlepšení postavení na trhu práce a klíčových kompetencí
• Posílení zdraví a duševní pohody
			 zlepšení fyzické kondice a zdravého životního stylu
• Vyšší účast na občanském životě
			 zvýšení zájmu mladých lidí o dobrovolnictví, pomoc jiným, společenskou angažovanost
• Sociální inkluze
			 přijímání odlišnosti, individuálnosti a zlepšení integrace rozdílných komunit
• Udržitelné životní prostředí
			 zvýšení povědomí mladých lidí ohledně důležitosti ochrany životního prostředí
• Genderová rovnost a posílení pozice žen
			 posílení postavení a sebevědomí znevýhodněných mladých žen a dívek
• Snížení a prevence násilného řešení konfliktů
			 budování a posilování dialogu mezi komunitami
• Snížení míry opakování násilných činů
			 snížení recidivy a kriminality mládeže
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V České republice je poskytování vzdělávacího programu DofE realizováno Národní kanceláří, která
úzce spolupracuje se zapojenými vzdělávacími institucemi, provádí školení nových vedoucích, pomáhá
s rozjezdem nových center programu, uskutečňuje audity a podporuje stávající centra v jejich rozvoji.
Národní kancelář se také stará o rozšiřování programu po celé České republice, v roce 2016 primárně
ve Středočeském a Olomouckém regionu, stejně jako o zvyšování kvality programu na všech typech
zapojených vzdělávacích institucí od základních škol, středních škol, středisek volného času, domovů dětí
a mládeže, dětských domovů, sportovních nebo turistických oddílů či neziskových organizací věnujících se
rozvoji mladých lidí.

2.1 DofE ČR propojení mladých lidí a pedagogů v rámci neformálního vzdělávání
DofE ČR i v roce 2016 pokračovalo s budováním sítě svých center, díky kterým se propojují mladí lidé
ve věku 14 až 24 let, aniž by záleželo na tom, z jakého sociálního prostředí pocházejí či jaké je jejich
společenské postavení. Program je záměrně postaven na principech nesoutěžní otevřené platformy všem
mladým lidem, do které účastníci vstupují dobrovolně a volí si splnitelné a reálné cíle, které rozvíjejí
jejich osobnost a jejich dovednosti. Inkluze a zapojení marginalizované či jinak znevýhodněné
nebo handicapované mládeže je jedním z klíčových aspektů DofE ČR. DofE ČR tyto mladé lidi finančně
podporuje v rámci speciálního fondu DofE ČR.
Velký důraz je kladen na aktivní realizaci koncepce neformálního vzdělávání v České republice a expertní
roli, kterou DofE ČR zcela naplňuje.

2.2 DofE ČR v číslech
V roce 2016 se DofE účastnilo

2 119

mladých
lidí za aktivní podpory

437

vzdělatelů, vedoucích,
učitelů či vychovatelů v celkem

810

účastníků

125

vzdělávacích
organizacích

zapojených do programu. Program tak neustále vykazuje signifikantní nárůst a zvyšující se počet
zapojených vzdělávacích institucí, vedoucích a účastníků. Na konci roku 2015 se programu aktivně
účastnilo 1309 mladých lidí, zatímco na konci roku 2016 pak 2119 mladých lidí,
což je nárůst o
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2.2.1 Struktura zapojených vzdělávacích institucí v DofE

6

6 9
52

26
26

Domovy dětí a mládeže
Soukromé střední školy
Státní střední školy
Základní školy
Dětské domovy a výchovné ústavy
Nestátní neziskové organizace

2.2.2 Působení DofE v rámci vzdělávacích institucí v České republice
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2.2.3 Ocenění účastníci v roce 2015
Oceňování úspěšných absolventů je vždy příležitostí pro zvýšení motivace mladých lidí a pedagogů
k jejich dalšímu rozvoji, ale i příležitostí pro zvýšení povědomí o programu mezi širší veřejností. Absolventi
získávají ocenění z rukou našich patronů z řad veřejně známých a činných osobností. Za rok 2016 proběhlo
celkem 9 bronzových a stříbrných ceremonií a 1 zlatá.
Celkem oceněno 531 účastníků

34 účastníků
103 účastníků
394 účastníků

2.2.4 Počet vyškolených vedoucích v roce 2016
V roce 2016 jsme vyškolili 383 nových vedoucích programu DofE. Školení realizují jak zaměstnanci Národní
kanceláře, tak specializovaní školitelé při Národní kanceláři či přizvaní experti.
Počet vyškolených vedoucích 2013 – 2016
383

400

300
190

200
124
100
0

61

2013

2014

2015

2016
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2.3 Vize do budoucnosti
7 500

5 000
850
3 000

účastníci
vedoucí
organizace

700

550

280
220

170

2017

2018

2019

V posledních dvou letech se do programu hlásí a zapojuje stále více českých gymnázií, středních i
základních škol, domovů dětí a mládeže, dětských domovů a dalších organizací pracujících s mládeží,
které si uvědomují možný přínos doplňkových aktivit pro své studenty.

2.4 Dopady DofE v ČR
2.4.1. Dobrovolnictví
V roce 2016 naši účastníci a jejich pedagogové vykonali v rámci DofE

136.732

dobrovolnických
hodin, z toho

50.441

což společnosti přineslo

80.291
5.866.379 CZK
učitelé a
vedoucí,

studenti a

2.4.2 Sport
V roce 2016 se účastníci DofE věnovali sportu v rámci DofE minimálně 44.512 hodin,
čímž si podle výzkumu OSN snížili svou nemocnost o 17% a zvýšili svou výkonnost o 33%.
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62 %

64 %

82 %

mladých lidí
zkusilo díky DofE
nový sport

mladých lidí se
díky DofE zlepšilo
ve sportu

účastníků
zvýšilo svou
motivaci

2.4.3 Rozvoj talentu

84

V DofE se mladí lidé minulý rok zlepšili či nově začali
dovedností od archeologie přes debatování,
grafický design, cizí jazyky až po hru na hudební nástroj, malbu, létání či střelbu. Vlastním rozvojem tak
strávili téměř

74%

32.650

hodin.

účastníků DofE zkusilo něco,
co předtím vůbec sami nedělali.

2.4.4 Dobrodružná expedice

139 expedic

> 84.107 hodin
v přírodě

81 % lidí jsou díky
DofE odvážnější

Pouze v minulém roce se v rámci DofE uskutečnilo 139 expedic a mladí lidé se svými vedoucími
strávili více jak 84.107 hodin v přírodě a učili se, co znamená práce a komunikace v týmu, leadership,
překonání vlastních limitů, odvaha a výdrž. 81% mladých lidí se cítí díky DofE více odvážnými.
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3. Hlavní aktivity DofE
ČR v roce 2016
3.1 Úspěšní účastníci
a absolventi DofE
	
3.2 Rozvoj zapojených
			 pedagogů
			 a vedoucích
			 v rámci DofE
	
3.3 Akce DofE
	
3.4 Alumni Club DofE 	

3

3.1 Úspěšní účastníci a absolventi DofE
Dva čeští absolventi DofE obdrželi svá ocenění přímo z rukou prince Philipa
V rámci oslav 60. výročí od založení DofE bylo v Buckinghamském paláci princem Phillipem oceněno
1000 mladých lidí, kteří splnili Zlatou, nejvyšší a nejnáročnější, úroveň programu. Českou republiku
reprezentovali dva úspěšní účastníci - Tereza Fojtíková (1st International School of Ostrava) a Roman
Jordán (Gymnázium J.V. Jirsíka v českých Budějovicích). Roman se během programu zlepšoval ve zpěvu
a se školním sborem navštívil mnoho evropských zemí. Dobrovolně pak pomáhal v domově důchodců
a učil češtinu žadatele o azyl. Tereza se v rámci DofE věnovala zlepšování ve snowboardingu, v rámci
dobrovolnických aktivit přispěla k realizaci projektu Walkthrough Gallery na podporu mladých umělců,
vedla děti ve Skautu a stala se aktivní členkou studentského parlamentu.

Účastnice zlaté úrovně DofE zdolala Elbrus
Účastnice zlaté úrovně DofE, Kamila Otrubová (18), se v roce 2016 podařilo pokořit výzvu z kategorie těch
nejvyšších. V rámci plnění sportovní aktivity se jí v červenci podařilo zdolat vrchol nejvyšší hory Kavkazu
a Ruska, Elbrus (5 642 m) a postarala se tak o jeden z dalších velkých příběhů Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu v ČR. Během přípravy před výstupem na Elbrus Kamila zdolala ještě další dva vrcholy, a to
Gran Paradisa v Itálii a o něco nižší vrchol tyrolských Alp, Wildspitze.
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„Důležité je se prostě nevzdat, nebát se a jít dál. A hlavně v tom mi pomohlo DofE. Tím, že to všechno
děláte s nějakým cílem a že vás váš vedoucí podporuje, dokážete mnohem víc. Cesta je cíl - jestli
vrcholu dosáhneme nebo ne, vlastně není až tak zásadní.“

Kamila Otrubová

Studenti uspořádali výstavu fotografií z expedice v Bílých Karpatech
Účastníci programu, kteří si svou bronzovou úroveň plnili pod Národní kanceláří, uspořádali v průběhu
letních prázdnin v prostorách Národního informačního centra pro mládež expozici fotografií z prostředí
Bílých Karpat. Expozice čítala na 30 panoramatických fotografií, ke zhlédnutí byly pak také polaroidové
fotky. Všechny fotografie byly pořízeny během bronzové expedice právě v Bílých Karpatech.

DofE v Dětském domově se školou Veselíčko
Do DofE nejsou zapojeny jen střední školy nebo střediska volnočasových aktivit, ale také instituce, které
pečují nejen o děti marginalizované, ale také ty bez domova. Takových institucí bylo v roce 2016 v DofE
osm - jednou z nich byl také Dětský domov se školou Veselíčko. V této instituci DofE funguje už od roku
2010 a bylo tak vůbec jedním z prvních místních center programu. S pomocí aktivních zaměstnanců
a vychovatelů DDŠ Veselíčko patří tento dětský domov k jedněm z nejlepších center DofE v práci se
znevýhodněnou mládeží a dokazuje, že velkých cílů lze dosáhnout i přesto, že místní účastníci mají
obtížnou startovací pozici. Např. na ceremonii v červnu 2016 v Praze si svá bronzová ocenění převzali Ivo
Jůzko a Karel Patera. Ke konci roku 2016 bylo do programu v rámci dětského domova zapojeno 5 účastníků
na bronzové úrovni a 1 na úrovni stříbrné.
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Počet dobrodružných expedic v roce 2016
bronzové

84

bronzovo-stříbrné

5

stříbrné

33

stříbrno-zlaté

1

zlaté

16

Celkem

139

Zahraniční dobrodružné expedice v roce 2016
Místní centrum

Místo

Open Gate

Banát, Rumunsko

2

DDM Mladá Boleslav

Plitvická jezera, Chorvatsko

1

Riverside

Triglav, Slovinsko

1

Skupina při NK

Bílé Karpaty

1

Slezské gymnázium Opava

Bílé Karpaty

1

SOŠ Šumperk

Malá Fatra

1

Německá škola

Velká Fatra

1

1st International School Ostrava

Orava

1

Akademie Světlá

Velká Fatra

1

Mezinárodní expedice

Finsko

1

Gymnázium Rumburk

Švédsko

1

KC Plzeň

Himaláje

2

Open Gate

Slovensko

1

SVČ Pohořelice

Malá Fatra

1

Gymnázium Příbram

Slovenské Tarty

1

Gymnázium Příbram

Island

1

Celkem

Počet expedičních týmů

19
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Plzeňští studenti vyrazili na zlatou expedici do Himaláje
Skupina studentů plzeňských gymnázií (Klub cestovatelů Plzeň) ve věku 15-19 let se v srpnu 2016,
společně s vozíčkářem Janem Krauskopfem, vydala do oblasti Malého Tibetu v Himálaji. Během
zlaté expedice, kterou podnikli v termínu 10. 8. až 1. 9. 2016, natáčeli dokumentární film a mapovali
budhistické chrámy na území Malého Tibetu. Za historii programu v ČR se bezpochyby jednalo o zcela
výjimečnou expedici, a to nejen místem konání, ale také spoluprací s osobou na invalidním vozíku.

22

Gymnazisté z Rumburku natáčeli dokument ve Švédsku
Účastníci DofE z Gymnázia Rumburk mají za sebou expedici, na kterou vyrazili až do dalekého Švédska.
Cvičnou expedici nejdříve absolvovali v Lužických a Žitavských horách, v rámci té ostré pak natáčeli
krátkometrážní film, který zaznamenával jejich cestu při poznávání odlišné přírody a rozdílné kultury ve
Švédsku. Jednalo se o vůbec první zlatou expedici místního centra Gymnázia Rumburk.

Besedy s ambasadory
Ambasadoři DofE jsou aktivní mladí lidé, absolventi programu, kteří nadále DofE podporují sdílením svých
zkušeností s dalšími mladými lidmi. Prezentují svou cestu DofE a své aktivity během přednášek na školách,
setkání s mládeží ve volnočasových centrech a během různých diskusí se svými vrstevníky.
V roce 2016 naši ambasadoři zorganizovali

70

besed na celkem

53

vzdělávacích institucích. Besedy navštívilo

3710

studentů.

Ambasadorům Jakubu Axmanovi, Lukáši Kotlárovi, Gitice Bhala, Romanu Jordánovi, Soně Vyskočilové,
Lucii Krumpholcové, Ondřeji Lochmanovi a Martinu Batkovi děkujeme!

3.2 Rozvoj zapojených pedagogů a vedoucích v rámci DofE
Hlavními partnery v naplňování našeho cíle, tedy umožnit každému mladému člověkovi ve věku 14 až
24 let rozvoj jeho osobnosti, jsou vzdělávací instituce a aktivní pedagogové. Aktivní pedagogové jsou
klíčovými osobami, které účastníky motivují a radí jím na jejich cestě v DofE. Proto jim věnujeme značnou
pozornost a snažíme se stále nabízet nejen naše primární školení akreditovaná MŠMT (Základní školení,
Expediční školení), ale i další školení, která souvisejí s moderním přístupem ke vzdělávání mladých
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(koučování, mentoring), zážitkovou pedagogikou či programem jako takovým. Dáváme pedagogům,
vedoucím či vychovatelům i jejich ředitelům také možnost vzájemně se potkávat a sdílet své zkušenosti
s kolegy, druhým rokem je finančně podporujeme v rámci Fondu DofE.

Proběhlo (mezi)Národní setkání vedoucích DofE
Ve dnech 20. – 22. října 2016 se v prostorách hotelu Semerink v Janově nad Nisou uskutečnilo každoroční
Národní setkání. Letošní ročník zažil také jednu velkou premiéru, jelikož proběhlo s mezinárodní účastí.
Na Národním setkání se potkali vedoucí a učitelé z celé České republiky a Slovenska, členové Národní
kanceláře a Alumni clubu nebo ambasadoři DofE v Česku. Hlavním tématem letošního Národního
setkání, které se uskutečnilo za podpory Visegrádského fondu, bylo koučování při práci se studetny a
mladými. Proběhlo hned několik workshopů vedených zkušenými kouči, a to Janou Bohutínskou, Ilonou
Drahotovou, Ondřejem Filipem  a Davidem Javornickým. Na Národním setkání 2016 byli pak přítomni
vedoucí, učitelé a experti na práci s mládeží z Nizozemska, Polska a Slovenska.

Školení nových či stávajících vedoucích programu
Základní školení – 14 , Expediční školení – 11, Nadstavbové školení - 2
Všem organizacím se zájmem o DofE poskytujeme potřebnou metodickou a informační podporu, kterou
realizujeme mimo jiné prostřednictvím vstupních školení, na nichž je seznámíme se základy DofE, které jim
umožní tento program přivést do svého regionu v souladu s mezinárodními standardy.
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383

pracovníků

V roce 2016 jsme uspořádali celkem
školení v češtině i angličtině, jimiž prošlo
ve vzdělávání,
kteří tak byli připraveni na různé role v programu DofE. V roce 2016 se školení poprvé uskutečnila také v jiných
městech, než jen v Praze (např. v Olomouci).
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Mezinárodní seminář pro vedoucí programu v Izraeli
V rámci partnerství s Národní kanceláří DofE
v Izraeli a na Slovensku se 7 vedoucích DofE
zúčastnilo týdenního semináře (5. - 10. června) v
Haifě zaměřeného zejména na multikulturalismus a
lidská práva. V rámci semináře měli vedoucí mimo
jiné možnost nahlédnout pod pokličku programu
na místních centrech v Izraeli, navázat spolupráci
s kolegy z Izraele a Slovenska a navštívit některé
zajímavé turistické památky.

3.3 Akce DofE
Slavnostní ceremonie
V roce 2016 proběhlo celkem 9 bronzových a stříbrných ceremonií, které se uskutečnily v prostorech
Galerie Louvru nebo Galerie současného uměni DOX v Holešovicích. Slavnostních předávání se v průběhu
roku účastnilo jak mnoho našich podporovatelů (Michal Jelínek, Jan Sýkora, Helena Felix), tak patronů
(Dan Přibáň, Klára Nademlýnská, Taťána Kovaříková, Zuzana Bahulová, Klára Kolouchová, Petr Mikšíček).
V dubnu 2016 proběhla také 1 zlaté ceremonie, která se konala v prostorech Britského velvyslanectví, a
zlaté odznaky pak předávala britská velvyslankyně Jan Thompson a patron programu Jakub Vágner. Také
všechny ostatní ceremonie proběhly za účasti našich patronů, kteří se přímo podíleli na předávání ocenění
našim úspěšným účastníkům.
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Přehled proběhlých ceremonií
25.1. 2x bronzová a stříbrná ceremonie
3.2. 1x bronzová a stříbrná ceremonie
19.4. 1x zlatá ceremonie
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17.6. 2x bronzová a stříbrná ceremonie
21.11. 2x bronzová a stříbrná ceremonie
30.11. 2x bronzová a stříbrná ceremonie

Akce v regionech
Během roku 2016 jsme realizovali dvě důležitá regionální setkání s řediteli a učiteli středních, základních
škol, domovů dětí a mládeže a dětských domovů, během nichž jsme jim představili program DofE a její
přínosy pro jejich studenty s cílem zapojit jejich organizace a vytvořit tak nová místní centra, kde mohou
mladí lidé získat podporu pro své aktivity a cíle a aktivně trávit volný čas. V roce 2016 jsme vyrazili do
Středočeského a Olomouckého kraje.
Středočeský kraj: 25 vzdělávacích institucí se zúčastnilo, zapojilo se 13 škol
Olomoucký kraj: 45 vzdělávacích institucí se zúčastnilo, zapojilo se 5 škol

Expertní role DofE ČR na konferencích a debatách
V průběhu roku se účastníme různých konferencí, debat a diskusí, kde nejen prezentujeme náš program
a jeho přínosy, ale zapojujeme se také do spoluvytváření diskurzu o nových modelech a metodách
vzdělávání. V roce 2016 jsme se mimo jiné účastnili nebo byli přizváni v roli expertů na následující
konference a setkání:
Konference Asociace ředitelů gymnázií
Konference Schola Pragensis
Konference Školství 2017
Mezinárodní EMAS Konference v Bledu (Slovinsko)
Škola jako místo setkávání
Zasedáni Federace Dětských domovů
Kulatý stůl SKAV a EDU-in „Diplom nestačí“
Festival EduSpace v Brně
NGO Market
Národní rada CZESHA
Hodnotící komise nadace O2 Smartup v 2. úrovni programu
Dlouhodobě také spolupracujeme s nejvýznamnější českou CSR platformou Byznysem pro společnost a
mnoha firmami s touto platformou spojenými. Naším partnerem je pak také Unie zaměstnavatelských svazů.
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3.4 Alumni Club DofE
Alumni Club funguje pod vedením Zlaté absolventky Pavly Müllerové v České republice již od roku 2013.
Sdružování zlatých absolventů DofE a jejich podpora v dalším vzdělávání je dalším z klíčových aspektů
rozvoje mladých lidí, kterým se DofE ČR věnuje. Členům českého Alumni Clubu se také otevírají možnosti
účasti na zahraničních školeních, kde se učí novým dovednostem a také sdílejí zkušenosti s Alumni
z jiných zemí.

Mezinárodní setkání zlatých absolventů GAHA v Poděbradech
Během prvního srpnového týdne se v poděbradském DDM Symfonie uskutečnil mezinárodní kemp
pro absolventy zlaté ceny vévody z Edinburghu. Akce, která si klade za cíl pracovat na osobním rozvoji
účastníků i po dokončení všech tří oficiálních úrovní ocenění, se v roce 2016 zúčastnili mladí lidé z Malty,
Finska, Polska, Turecka a České republiky. Kemp byl strukturován tak, aby kopíroval strukturu cen DofE;
obsahoval tedy aktivity mířící na rozvoj dovedností, sportu, dobrovolnickou činnost a expedici.
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4. Fond DofE ČR
– finanční podpora
pro mladé lidi,
vedoucí i centra

4

Filosofie programu DofE žádá, aby byl program (a s ním spojené smysluplné aktivity) dostupný všem
mladým lidem bez ohledu na jejich sociální zázemí. Proto jsme i v roce 2016 rozdělovali dotace z
Fondu DofE, jehož smyslem je podporovat mladé lidi finančními příspěvky na jejich zájmové aktivity a
dobrodružné expedice, které by si jinak nemohli dovolit. Prostřednictvím Fondu jsme v roce 2016 rozdělili
částku 333 839 Kč mezi několik desítek mladých lidí, kteří se účastní programu DofE.
Jednotlivá místní centra mohou žádat o příspěvek jak pro účastníky, vedoucí, tak i pro organizaci jako
takovou. Účastníci programu mohou získat příspěvek až 4 000 Kč na realizaci dobrodružné expedice
a příspěvek na aktivity, které si plní v rámci DofE. Vedoucí mohou požádat o příspěvek na expedici,
kofinancování vzdělávacích akcí (školení, semináře, workshopy) a účast na mezinárodních seminářích.
Začínající místní centra mohou požádat o dotaci ve výši 2 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s
rozjezdem programu a všechna aktivní zapojená místní centra můžou požádat o příspěvek na propagaci
programu v rámci jejich organizace a zejména na materiální vybavení pro realizaci expedic.

Celkem
333 839 Kč

dobrodružné expedice

183 979 Kč

startovací dotace

53 000 Kč
materiální vybavení
na dobrodružné expedice

příspěvek na školení/zahraniční
stáž vedoucích programu

10 460 Kč

69 800 Kč
zájmové aktivity

16 600 Kč
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5. Podporují nás
5.1 Patroni DofE v ČR
5.2 Klíčoví podporovatelé,
sponzoři a dárci

5

5.1 Patroni DofE v ČR
DofE ČR podporují významné osobnosti, které mají samy zkušenost s tím, že jít si za svým cílem se vyplatí,
a svým příběhem mohou být mladým lidem inspirací i příkladem.
Marek Eben
Herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Spolu se svými dvěma
bratry vystupuje ve skupině Ebenové. Je považován za jednoho z nejlepších
českých moderátorů, vysoce ceněn je zejména jeho inteligentní humor. Moderuje
nejen populární televizní pořady, ale i mnoho dobročinných akcí.

Jakub Vágner
Mezinárodní rybářská a televizní celebrita, držitel několika světových rekordů v lovu
sladkovodních ryb. Jeho rybářské pořady vysílají televizní stanice po celém světě.
Proslul především díky rybářskému pořadu Fish Warrior, vysílaném televizní stanicí
National Geographic Channel.

Klára Kolouchová
Horolezkyně, která jako první Češka zdolala Mount Everest, dobyla i další významné
hory a v květnu 2013 podnikla expedici na Aljašku. Kromě toho je úspěšná i v
kariéře PR manažerky – pracovala v londýnské centrále Euro RSCG Worldwide,
na britském Ministerstvu pro ústavní záležitosti a následně na Ministerstvu
zdravotnictví.
Dan Přibáň
V současné době působí jako nezávislý novinář a filmař, věnuje se zejména
cestovatelským výpravám po exotických zemích. Jeho posledním projektem je
expedice trabantem napříč Jižní Amerikou. Dan je schopen projet v trabantu tři
kontinenty, džungle i pouště, jen aby všem dokázal, že to jde, v souladu s filozofií
DofE Award.
Klára Nademlýnská
Je známou českou módní návrhářkou. Do roku 1998 pracovala v Paříži jako
návrhářka a modelistka střihů. V Praze založila v roce 1998 vlastní značku s
dámskou luxusní módou „pret-a-porter“ a v témže roce otevřela autorský butik.
V roce 2005 se kolekce rozšiřuje o autorskou bižuterii pod značkou „Klara“.
Klára obléká řadu známých osobností.
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Petr Mikšíček
Ve 23 letech se rozhodl obejít Čechy pěšky a toto rozhodnutí ho přivedlo k zájmům,
jimiž se dnes už živí a jež se točí zejména kolem zkoumání česko-německého
pohraničí. Je autorem knih Sudetská pouť a Zmizelé Sudety, které jsou důkazem, že
velké výzvy, zážitky a objevy člověk najde i za humny.

Taťána Kovaříková
Taťána patří mezi českou návrhářskou špičku. Po absolvování textilní školy v Brně
studovala pražskou DAMU, aby rozšířila svůj repertoár o tvorbu kostýmů pro televizi
a film. V roce 1995 založila módní značku TATIANA, se kterou také obléká známé
osobnosti jako je hraběnka Sofie z Wessexu, Andie MacDowell nebo české osobnosti.

Lejla Abbasová
Lejla Abbasová je moderátorka a zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya.
Ve svých 21 letech se stala tiskovou mluvčí Ligy etnických menšin, přes které se
seznámila s projektem adopce dětí na dálku. Později Lejla založila nadační fond
Asante Kenya a Projekt Medela, jež se snaží pomoci znevýhodněným dětem po
celém světě. Za svou humanitární činnost obdržela Lejla Abbasová v roce 2009
bronzovou medaili Ministerstva zahraničních věcí.
Taťána le Moigne
Taťána le Moigne od roku 2006 řídí české zastoupení společnosti Google. V oboru
informačních technologií pracuje přes 20 let, v jejím životopise najdete firmy jako
Microsoft, Abakus nebo Digital Equipment. V roce 2009 získala ocenění Osobnost
českého internetu. Od roku 2008 se pravidelně umísťuje v anketě Hospodářských
novin na žebříčku 25 nejúspěšnějších žen v České republice, časopis Forbes ji řadí
mezi 50 nejvlivnějších žen v České republice.
Zuzana Bahulová
Zuzana je animátorkou, ilustrátorkou, malířkou a designérkou. Již několik let
navrhuje oblečení na olympijské hry pro veslaře, vytváří krátké animované filmy,
za které obdržela již několik ocenění a vystavuje své práce v Čechách i v zahraničí.
Kromě umění se věnuje také veslování, kde k jejím největším úspěchům patří 4.
místo na Mistrovství světa v přímořském veslování.
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5.2 Klíčoví podporovatelé, sponzoři a dárci
V roce 2016 jsme v rámci DofE ČR zahájili finanční diverzifikaci tak, aby byl program v České republice
dlouhodobě udržitelný a měl pevné finanční základy. Vedle grantu MŠMT a dalších specializovaných grantů, zde hraje stěžejní roli program naší mateřské nadace International Award Foundation (IAF) v Londýně
s názvem World Fellowship (WF). WF byl založen v roce 1987 a je globální networkingovou platformou
významných CEOs, majitelů firem, ředitelů, podnikatelů a businessmanů, kteří finančně podporují mladé lidi v jejich aktivitách. Česká republika, a tedy i DofE ČR má v současné době 6 World Fellows z řady
významných českých businessmanů, kteří se rozhodli dlouhodobě, minimálně na 5 let program finančně
podporovat. Jmenovitě se jedná o následující podporovatele: Jiří Zrůst, Jan Sýkora (World Benefactor), Michal Jelínek, Pavel Nepala, Daniel Křetínský a Martin Gebauer. Díky jejich podpoře je finanční situace DoFE
ČR dlouhodobě stabilizovaná a může se primárně věnovat rozvoji a rozšiřování programu, jako i zapojování
mladých lidí ze znevýhodněného prostředí.
Společnost OKIN Facility, s.r.o. pak poskytuje dlouhodobě DofE ČR pro bono veškeré zázemí, tedy kanceláře, stejně jako technické vybavení a další facility, které jsou pro kvalitní a bezproblémové fungování DoFE
zcela klíčové. Mezi klíčové, tedy zlaté podporovatele, patří také společnost Macquarie a společnost Wood
& Company.
Za podporu v roce 2016 děkujeme našim klíčovým podporovatelům, individuálním dárcům i partnerským
organizacím.

„Podporuji dlouhodobě DofE a celou nadaci, protože věřím v její základní
poslání dát mladým lidem šanci být aktivní a odhodlaní, překonat své limity,
poradit si s novými výzvami a připravit je tak na jejich budoucí kariéru i život.“


Jiří Zrůst, Managing Director, Macqua-rie Infrastructure and Real Assets,
předseda Správní rady DofE

Klíčoví podporovatelé
V rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu rozdělujeme naše podporovatele do několika kategorií podle výše jejich příspěvku. Osoba či organizace poskytující dary nad 400 000 korun ročně patří do
skupiny „Gold DofE Friends“. Kategorie „Silver DofE Friends“ je určena pro organizace a dárce, kteří DofE
podpořili částkou 125 000 – 400 000 korun za rok. Finanční dary ve výši 75 000 - 125 000 korun ročně se
pak řadí do třetí skupiny, „Bronze Dofe Friends“. Poslední kategorií je „DoFE Friends“, jehož plnění je ve
výši minimálně 30 000 korun za rok.
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ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

I

LOGOTYP

I

CMYK

Gold DofE Friends

Silver DofE Friends

RAL 7016 I ANTHRACITE GREY I CMYK

ORANGE

I

CMYK

0

45

100

20

2

0

80

0

Helena Abraham Felix

Mgr. Eva JEdličková
president

Bronze DofE Friends
Na Květnici 850/20, 140 00 Praha 4, CZ
Tel.: +420 775 648 001
e-mail: federacepolo@seznam.cz

DofE Friends

Léčebné lázně
Mariánské lázně a.s.
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Záštita

Partnerské organizace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Semerink
Na Plachetnici
JA Czech
Nadace Via
CK Sport
Bohemian Ventures
Národní informační centrum pro mládež
The Rebel Pipers
Ondřej Filip
Jana Bohutínská
David Javornický
SmartUp Nadace 02

Členství ve vzdělávacích platformách
•
•
•
•
•

Přidružené školy UNESCO
SKAV
Úspěch pro každého žáka
ČRDM
European Centre for Career Education
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6. Hospodaření
6.1 Účetní závěrka
			 k 31. 12. 2016
6.2 Výrok auditora

6

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 (částky jsou uvedené v tisících)

Název ukazatele

č. ř.

Hlavní
činnost

(neauditováno,
přepracováno)

Hospodářská
Celkem
činnost

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1 643

97

1 740

2 988

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

249

1

250

289

2.

Prodané zboží

4

0

23

23

41

3.

Opravy a udržování

5

II.

III.

IV.
V.

VI.

VIl.

1

2015

za účetní období celkem

Celkem

4.

Náklady na cestovné

6

128

0

128

185

5.

Náklady na reprezentaci

7

307

0

307

249

6.

Ostatní služby

8

959

73

1 032

2 224

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

0

0

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

Osobní náklady

13

2 743

76

2 819

2 050

10.

Mzdové náklady

14

2 268

63

2 331

1 631

11.

Zákonné sociální pojištění

15

475

13

488

418

12.

Ostatní sociální pojištění

16
0

0

0

1

13.

Zákonné sociální náklady

17

14.

Ostatní sociální náklady

18

Daně a poplatky

19

3

0

3

0

15.

20

3

0

3

0

Ostatní náklady

21

350

0

350

285

16.

22
0

0

0

9

Daně a poplatky
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

18.

Nákladové úroky

24

19.

Kursové ztráty

25

6

0

6

6

20.

Dary

26

334

0

334

243

21.

Manka a škody

27

0

0

0

6

22.

Jiné ostatní náklady

28

10

0

10

21

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

0

0

0

0

23.

30

0

Odpisy dlouhodobého majetku

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

26.

Prodaný materiál

33

27.

Tvorba a použití rezerv a opavných položek

34

Poskytnuté příspěvky celkem

35

7

28.

36

7

37

0
4 746

Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

VlIl. Daň z příjmů
29.

Daň z příjmů

Náklady celkem

7

7

7

7

0

0

0

173

4 919

5 330

38
39

39

Název ukazatele

č. ř.

2015

za účetní období celkem
Hlavní
činnost

(neauditováno,
přepracováno)

Hospodářská
Celkem
činnost

B.

Výnosy

40

I.

Provozní dotace

41

312

0

312

84

1.

42

312

0

312

84

Přijaté příspěvky

43

3 718

0

3 718

5 363

2.

44
3 718

0

3 718

5 363

II.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

4.

Přijaté členské příspěvky

46

Celkem

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

430

125

555

97

IV.

Ostatní výnosy

48

3

0

3

5

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

6.

Platby za odepsané pohledávky

50

7.

Výnosové úroky

51

1

0

1

0

8.

Kursové zisky

52

0

0

0

5

9.

Zůčtování fondů

53

10.

Jiné ostatní výnosy

VI.

54

2

0

2

0

Tržby z prodeje a majetku

55

0

0

0

0

11.

56

5 549

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

13.

Tržby z prodeje materiálů

58

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Výnosy celkem

61

4 463

125

4 588

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-283

-48

-331

219

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-283

-48

-331

219

40

Účetní rozvaha k 31.12.2016 (částky jsou uvedené v tisících)
AKTIVA

č.ř.

Stav k prvnímu dni
účetního období (neauditováno, přepracováno)

Stav k poslednímu dni
účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

0

0

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2.

Software

4

3.

Ocenitelná práva

5

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9
0

0

0

0

0

0

II.

III.

IV.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1.

Pozemky

11

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3.

Stavby

13

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

2.

Podíly - podstatný vliv

23

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4.

Zápůjčky organizačním složkám

25

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2.

Oprávky k softwaru

30

3.

Oprávky k ocenitelným právům

31

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

6.

Oprávky ke stavbám

34

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

35

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

41

B.

Krátkodobý majetek celkem

40

3 059

2 831

I.

Zásoby celkem

41

16

37

1.

Materiál na skladě

42

2.

Materiál na cestě

43

3.

Nedokončená výroba

44

4.

Polotovary vlastní výroby

45

5.

Výrobky

46

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

47

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

48

16

37

8.

Zboží na cestě

49

9.

Poskytnuté zálohy a zásoby

50

II.

III.

IV.

Pohledávky celkem

51

12

150

1.

Odběratelé

52

12

117

2.

Směnky k inkasu

53

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

4.

Poskytnuté provozní zálohy

55

5.

Ostatní pohledávky

56

6.

Pohledávky za zaměstnanci

57

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

58

8.

Daň z příjmu

59

9.

Ostatní přímé daně

60

10.

Daň z přidané hodnoty

61

11.

Ostatní daně a poplatky

62

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

63

13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
samosprávných celků

64

14.

Poledávky za společníky sdruženými ve společnosti

65

15.

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17.

Jiné pohledávky

68

18.

Dohadné účty aktivní

69

19.

Opravná položka k pohledávkám

70

Krátkodobý finanční majetek celkem

71

3 031

2 566

1.

Peněžní prostředky v pokladně

72

34

66

2.

Ceniny

73

3.

Peněžní prostředky na účtech

74

2 997

2 500

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

75

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6.

Ostatní cenné papíry

77

7.

Peníze na cestě

78
0

78

Jiná aktivita celkem

79

1.

Náklady příštích období

80

1

2.

Příjmy příštích období

81

77

Aktivita celkem

42

82

3 059

2 831

PASIVA

č.ř.

Stav k prvnímu dni
účetního období (neauditováno, přepracováno)

Stav k poslednímu dni
účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

83

2 651

I.

Jmění celkem

84

30

30

1.

Vlastní jmění

85

30

30

2.

Fondy

86

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

87
2 621

2 290

II.

2 320

Výsledek hospodaření celkem

88

1.

Účet výsledku hospodaření

89

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

257

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

2 364

2 621

-331

B.

Cizí zdroje celkem

92

408

511

I.

Rezervy celkem

93

0

0

l.

94
0

0

II.

III.

IV.

Rezervy

Dlouhodobé závazky celkem

95

1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

96

2.

Vydané dluhopisy

97

3.

Závazky z pronájmu

98

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

99

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

100

6.

Dohadné účty pasivní

101

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

102

Krátkodobé závazky celkem

103

408

511

1.

Dodavatelé

104

51

38

2.

Směnky k úhradě

105

3.

Přijaté zálohy

106

4.

Ostatní závazky

107

5.

Zaměstnanci

108

167

243

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

7.

Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110

68

96

8.

Daň z příjmů

111

9.

Ostatní přímé daně

112

21

36

10.

Daň z přidané hodnoty

113

11.

Ostatní daně a poplatky

114

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

115

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

116

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

117

15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

118

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

119

17.

Jiné závazky

120

18.

Krátkodobé úvěry

121

19.

Eskontní úvěry

122

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

123

21.

Vlastní dluhopisy

124

22.

Dohadné účty pasivní

125

101

97

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

126
0

0

3 059

2 831

Jiná pasiva celkem

127

1.

Výdaje příštích období

128

2.

Výnosy příštích období

Pasiva celkem

129
130

43

6.1 Účetní závěrka k 31. 12. 2016

1. Popis společnosti
The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. je obecně prospěšná společnost (dále jen „společnost”), která vznikla dne 17. 12. 2012 a sídlí Poděbradská 540/26, 190 00 Praha
9, Česká republika, identifikační číslo 29143462. Hlavním předmětem její činnosti je realizace výchovného
a motivačního programu pro mladé lidi známého jako „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“, jakožto
i související vzdělávání dospělých, kteří na dobrovolné bázi program podporují, a vzdělávání dospělých
vedoucí k osobnímu rozvoji a odpovědnosti za svou nejbližší komunitu.
S platností od 5. října 2016 došlo ke změně v obsazení dozorčí rady společnosti. Z veřejného rejstříku byli
vymazáni Jane Townsend a Timothy Voase a nově byl zapsán pan Martin Gebauer.
Členové statutárních, řídících, kontrolních a správních orgánů k 31. prosinci 2016:

Správní rada
Předseda:
Člen:
Člen:

Jiří Zrůst
Michal Jelínek
Pavlína Kalousová

Dozorčí rada
Předseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

Jan Sýkora
Jiří Pavlíček
Martin Gebauer
Helena Geraldine Felix
Ivana Chadima

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky a v souladu s
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
ve znění platném pro rok 2016 a 2015.
Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016 došlo ke
změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek
s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 příslušně
reklasifikovány.
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3. Obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2016 a 2015 jsou
následující:

a) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody „firstin, firstout“ (FIFO - první
cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Pořizovací cena
zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu,
clo, provize atd.).

b) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.

c) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

d) Vlastní jmění
Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých vkladů.

e) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

f) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem stanoveným dle
České národní banky k prvnímu dni v měsíci. V případě zůstatků v cizí měně, byly k rozvahovému dni
položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. 2016 vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů
běžného roku.
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g) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a
nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech
jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v
budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

h) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Přijaté dary a
příspěvky jsou účtovány do výnosů.

i) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými
odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta,
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

j) Dotace
Společnost využívá možnosti čerpat dotace ze státních fondů. Nezpochybnitelný nárok na dotaci je účtován
do výnosů a proti pohledávce. Proti došlé dotaci se přidělují konkrétní náklady, na které je dotace čerpána.

k) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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4. Pohledávky
K 31. 12. 2016 eviduje společnost pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 104 tis. Kč. K 31. 12. 2015
neeviduje společnost žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost k 31. 12. 2016 eviduje jiné pohledávky ve výši 32 tis. Kč, které se skládají z neuhrazené dotace
(uhrazeno v roce 2017).

5. Peněžní prostředky
Společnost používá dva bankovní účty, které slouží pro činnost společnosti. Dále disponuje pokladnou
v hotovosti, ze které se vyplácí provozní výdaje.

6. Časové rozlišení aktiv
Příjmy příštích období zahrnují zejména přefakturaci nákladů hrazených dle smlouvy o poskytování služeb
a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

7. Vlastní jmění
Společnost vykazuje vlastní jmění ve výši 30 tis. Kč, které tvoří souhrn peněžitých vkladů.
Přehled o změnách vlastního jmění (v tis. Kč):

Stav k 31. 12. 2014
Výsledek hozpodaření za rok 2015
Stav k 31. 12. 2015
Výsledek hospodaření za rok 2016
Stav k 31. 12. 2016

Vlastní jmění

Výsledek hospodaření

Celkem

30

2 402

2 432

-

219

219

30

2 621

2 651

-

-331

-331

30

2 290

2 320

8. Krátkodobé závazky
Společnost k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Dohadné účty pasivní zahrnují náklady na nevyčerpanou dovolenou a nevyfakturované provozní náklady za
auditorské služby, PR služby a účetní služby.
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9. Daň z příjmů
Společnost není založena ani zřízena za účelem podnikání, může si tedy základ daně snížit podle §20
odst. 7, zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů o částku až 300 tis. Kč.
Společnost vyčíslila daň z příjmů za rok 2016 a 2015 následovně (v tis. Kč):
2016

2015

-331

219

Nezdanitelné výnosy

-3 718

-5 374

Neodečitatelné náklady

4 116

5 139

Základ daně

67

0

Snížení základu daně z příjmu
dle § 20 odst. 7

67

0

19%

19%

0

0

Zisk/ztráta před zdaněním

Sazba daně z příjmu
Splatná daň

10. Výnosy
Společnost účtuje do výnosů veškeré přijaté dary a dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté na provoz a
poskytování programu dále jeho účastníkům. Za rok 2016 přijala dary v celkové výši 3 718 tis. Kč, z čehož
World Fellowships činily 1 207 tis. Kč, dary ze zahraničí 529 tis. Kč, individuální dary 1 982 tis. Kč. Dále jí
byly přiděleny dotace ze státního rozpočtu ve výši 312 tis. Kč. Dále přijala příspěvky od spolupracujících
organizací ve výši 430 tis. Kč.
Za rok 2015 přijala Společnost dary v celkové výši 5 363 tis. Kč, z čehož World Fellowships činily 1 122
tis. Kč, dary ze zahraničí 360 tis. Kč, individuální dary 3 750 tis. Kč a ostatní dary 131 tis. Kč. Dále jí byly
přiděleny dotace ze státního rozpočtu ve výši 84 tis. Kč.
Společnost dále eviduje výnos z přefakturace na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb
na organizaci International Gold Event 2017, z. s. ve výši 77 tis. Kč. Výnos se skládá z nákladů, které
společnost uhradila dle smlouvy za International Gold Event 2017, z. s. ve výši 73 tis. Kč a odměny, která
činí 5% z celkových uhrazených nákladů.
Nevýznamnější individuální dárci v roce 2016:
•
•
•
•

48

Křetínský, Gebauer, Nepala, Jelínek – 955 tis. Kč
České Radiokomunikace – 676 tis. Kč
Macquire Group – 451 tis. Kč
OKIN GROUP, a.s. – 213 tis. Kč

11. Informace o Projektech Společnosti
K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 realizovala společnost z poskytnutých prostředků „Program vzdělávání DofE
pro mladé lidi“, včetně jeho podpory spočívající ve školení vedoucích jednotlivých organizací
a poskytnutí prostředků na realizaci jednotlivým organizacím, které program využívají.
V roce 2016 a 2015 společnost dále poskytla příspěvky ve výši 334 tis. Kč a 243 tis. Kč z fondu DofE. Tyto
prostředky byly poskytnuty v rámci startovacích dotací a jako podpora zájmových aktivit
a expedic pro účastníky programu.

12. Osobní náklady
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

2016

2015

Celkový počet zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců

12

8

2 331

1 631

488

418

0

1

2 819

2 050

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.

13. Informace o spřízněných osobách
V roce 2016 a 2015 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky,
přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.
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14. Významné položky z výkazu zisku a ztráty

Hlavní

2016

2015

Činnosti

Činnosti

Hospodářská

Celkem

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Náklady (účtová třída 5 celkem)
Spotřebované nákupy

249

24

273

288

42

330

Služby

1 394

73

1 467

2 654

4

2 658

Osobní náklady

2 743

76

2 819

2 015

35

2 050

Ostatní náklady

360

0

360

286

6

292

430

125

555

0

97

97

3

0

3

5

0

5

Výnosy (účtová třída 6 celkem)
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy

3 718

0

3 718

5 363

0

5 363

Provozní dotace

Přijaté příspěvky (dary)

312

0

312

84

0

84

Výsledek hospodaření před zdaněním

-283

-48

-331

209

10

219

Výsledek hospodaření po zdanění

-283

-48

-331

209

10

219

15. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na účetní závěrku
roku 2016.

Sestaveno dne:

27. 6. 2016
50

Podpid statutárního
orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná za
účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní
závěrku:

6.2 Výrok auditora
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7. Základní informace
o organizaci
7.1 Národní kancelář
		
DofE ČR
7.2 Kontaktní údaje

7

7.1 Národní kancelář DofE
Tým národní kanceláře
Tomáš Vokáč – Výkonný ředitel

Eliška Zelendová – Manažerka programu

Martin Batko – Projektový a PR manažer

Tereza Staňková – Koordinátorka programu

Anna Simonová – Koordinátorka programu

Kateřina Patáková – Koordinátorka programu

Jana Sonntágová – Event specialist
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Tereza Houdková – Event manager

Lukáš Kotlár – Projektový koordinátor, ISPG

Dobrovolníci: Gitika Bhalla, Lucie Krumpholcová, Jakub Axman, Pavla Müllerová, Lucie Krumpholcová,
Lukáš Kotlár, Otýlie Diatková, Nikol Mudrová, Soňa Vyskočilová, Roman Jordán, Petr Kolařík

Školitelé: Alena Hábltová, Luděk Michalík, Jakub Axman

Správní rada
Jiří Zrůst – Senior Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets

Michal Jelínek – Majitel OKIN GROUP, a.s.

Pavlína Kalousová – Předsedkyně organizace Byznys pro společnost, o.s.
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Dozorčí rada
Jan Sýkora – Chairman Wood & Company, a.s.

Jane Townsend – Managing Partner, Allen & Overy’s Legal Services Centre in Belfast,
do 30.6. 2016

Tim Voase – Zástupce britské velvyslankyně v ČR a patron DofE Award, do 30.6. 2016

Helena Felix – CEO Alkham a.s. a dcera Lady Luisy Abrahams, golfové šampionky,
která program DofE přivedla do ČR

Ivan Chadima – Čestný předseda DofE ČR, Managing Partner v Targa Management s.r.o.

Jiří Pavlíček – CEO Aspironix s.r.o.

Martin Gebauer – CEO České radiokomunikace
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7.2 Kontaktní údaje
Název organizace: The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s.
Kontaktní a fakturační adresa: Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
E-mail: info@dofe.cz
Web: www.dofe.cz
Facebook: DofE Award Czech Republic
YouTube: DofE Czech Republic
LinkedIn: The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic foundation
Instagram: #dofeczech
IČO: 29143462
DIČ: CZ29143462
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce
číslo 1066
Číslo účtu: 7386018001/5500
IBAN Number: CZ4755000000007386018001
SWIFT/BIC Code: RZBCCZPP
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Příloha: Zapojené organizace
oficiální název instituce

Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko – Horní Těrlicko

koordinátor místního centra

Alois Vodák

ředitel organizace

PaedDr. Eva Němečková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

oficiální název instituce

1st Internatonal School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o.

koordinátor místního centra

Ivo Helebrant

ředitel organizace

Charles B. Gray

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

33

oficiální název instituce

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná
škola uměleckoprůmyslová

koordinátor místního centra

Olga Blažková

ředitel organizace

Ing. Jindřich Vodička

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

4

oficiální název instituce

Anglicko-české gymnázium AMAZON

koordinátor místního centra

Markéta Sára Pokorná

ředitel organizace

Mgr. Eva Kudrnová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

16

oficiální název instituce

ANO, ANO, z.s.

koordinátor místního centra

Ludmila Zachová (ředitelka)

ředitel organizace

Ludmila Zachová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

26

oficiální název instituce

Carlsbad International School s.r.o.

koordinátor místního centra

Blanka Miarková

ředitel organizace

David Netto

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

32

oficiální název instituce

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

koordinátor místního centra

Zbyněk Šedivý

ředitel organizace

RNDr. Danuše Lhotková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7
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oficiální název instituce

DDM Pod Střechou, Rokytnice nad jizerou

koordinátor místního centra

Markéta Šmídová (ředitelka)

ředitel organizace

Markéta Šmídová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

DDM Praha 4 – Hobby centrum 4

koordinátor místního centra

Jan Štěpánek

ředitel organizace

PaedDr. Vladimír Bek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

20

oficiální název instituce

Dětský domov a školní jídelna, Solenice 42

koordinátor místního centra

Michaela Bartošová

ředitel organizace

Mgr. Olga Vernerová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

5

oficiální název instituce

Dětský domov a školní jídelna Dolní Čermná 74

koordinátor místního centra

Klára Marková

ředitel organizace

Mgr. Iva Nesvadbová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

oficiální název instituce

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Jiří Zemský, Eliška Bokšová

ředitel organizace

Mgr. Vlastimil Kluďák

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

6

oficiální název instituce

Dětský domov se školou, SVP a ZŠ Chrudim

koordinátor místního centra

Naďa Majorová

ředitel organizace

PhDr. Lenka Kábelová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

20

oficiální název instituce

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1

koordinátor místního centra

Marie Lukášová

ředitel organizace

Navrátil Petr, Mgr.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

6
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oficiální název instituce

Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Alena Vidláková

ředitel organizace

Ing. Bc. Alena Vidláková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

1

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže „Ostrov“, Slaný, Šultysova 518

koordinátor místního centra

Zuzana Nerudová

ředitel organizace

Širín Ježková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“
Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav

koordinátor místního centra

Helena Holínková

ředitel organizace

Hana Suková Pelantová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

30

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Martin Flekal (ředitel DDM)

ředitel organizace

Martin Flekal

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

12

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

koordinátor místního centra

Alžběta Lapáčková

ředitel organizace

Ing. Mgr. Libor Bezděk

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové

koordinátor místního centra

Vít Pospíšil, Tereza Hejtmánková

ředitel organizace

Vít Pospíšil

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

14

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Alena Sobotková (ředitelka)

ředitel organizace

Alena Sobotková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0
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oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

koordinátor místního centra

Lenka Panušová

ředitel organizace

Bc. Josef Chmel

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

2

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Rokycany

koordinátor místního centra

Martina Beranová

ředitel organizace

Karel Vodička

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

4

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Barbora Hatašová

ředitel organizace

Olga Koutná

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

6

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Eva Pupáková

ředitel organizace

Ing. Miloslav Šverdík

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

15

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

koordinátor místního centra

Yvona Dočkalová

ředitel organizace

Bc. Jitka Karbulková, Dis.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

13

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L., Školní 1803

koordinátor místního centra

Jarmila Vošahlíková

ředitel organizace

Mgr. Jarmila Vošahlíková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

1

oficiální název instituce

Dům dětí a mládeže Vikýř, příspěvková organizace,
Jablonec nad Nisou

koordinátor místního centra

Andrea Tauchmannová

ředitel organizace

Bc. Martina Šípková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

63

oficiální název instituce

EDUCAnet – gymnázium a střední odborná škola
České Budějovice, s.r.o.

koordinátor místního centra

Marie Nováková

ředitel organizace

Jaroslava Dědková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

EDUCAnet – Gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o.

koordinátor místního centra

Irena Horváthová

ředitel organizace

Mgr. Veronika Bartošová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

8

oficiální název instituce

English International School Prague, s.r.o.

koordinátor místního centra

Helen Gulliford

ředitel organizace

Stephen Rogers

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

40

oficiální název instituce

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

koordinátor místního centra

Andrea Koželská

ředitel organizace

RNDr. Jiří Kuhn

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

20

oficiální název instituce

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Jitka Hásková

ředitel organizace

RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

9

oficiální název instituce

Gymnázium Budějovická 680, Praha 4

koordinátor místního centra

Blanka Čonková

ředitel organizace

PaedDr. Zdeňka Bednářová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

30

oficiální název instituce

Gymnázium Dr. Emila Holuba

koordinátor místního centra

Jana Doskočilová

ředitel organizace

Mgr. Andrea Daňková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

45

64

oficiální název instituce

Gymnázium DUHOVKA, s.r.o.

koordinátor místního centra

Nela Králová

ředitel organizace

Petr Hopfinger

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Gymnázium Evolution Jižní Město

koordinátor místního centra

Jan Beránek

ředitel organizace

Mgr. Tomáš Mikeska

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Gymnázium Evolution Sázavská

koordinátor místního centra

Petra Váchová

ředitel organizace

PaedDr. Růžena Preissová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

18

oficiální název instituce

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Martin Luštický

ředitel organizace

Mgr. Václav Ulvr

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

15

oficiální název instituce

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

koordinátor místního centra

Jakub Siegl

ředitel organizace

Mgr. Šárka Chvalová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016
oficiální název instituce

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Jan Šperl

ředitel organizace

Ing. Bc. Petra Šnajberková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

18

oficiální název instituce

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

koordinátor místního centra

Milena Šišáková

ředitel organizace

RNDr. Jaroslav Krpal

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

11

65

oficiální název instituce

J. S. Machara, Brandýs n. L. - St. Boleslav

koordinátor místního centra

Martina Skřivanová

ředitel organizace

RNDr. Bohumila Kysliková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Gymnázium J. V. Jirsíka

koordinátor místního centra

Vladimír Kojan

ředitel organizace

RNDr. Jaroslav Pustina

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Gymnázium J. Seiferta, o.p.s.

koordinátor místního centra

Adéla Balcarová

ředitel organizace

Mgr. Martin Metelka

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

62

oficiální název instituce

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy

koordinátor místního centra

Petra Šípková

ředitel organizace

PhDr. Zuzana Weinerová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

12

oficiální název instituce

Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.

koordinátor místního centra

Ondřej Raček

ředitel organizace

Mgr. Michal Musil

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

4

oficiální název instituce

Gymnázium Joachima Barraanda

koordinátor místního centra

Petra Skálová

ředitel organizace

Mgr. Stanislav Lidinský

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

5

oficiální název instituce

Gymnázium Mnichovo Hradiště

koordinátor místního centra

Iva Dobiášová

ředitel organizace

Mgr. Jaromír Ševců

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

66

oficiální název instituce

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor,
Náměstí Františka Křižíka 860

koordinátor místního centra

Petra Nagyová

ředitel organizace

RNDr. Miroslav Vácha

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

53

oficiální název instituce

Gymnázium Polička

koordinátor místního centra

Barbora Pejcharová

ředitel organizace

Mgr. Miroslav Svoboda

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

35

oficiální název instituce

Gymnázium PRIGO, s.r.o.

koordinátor místního centra

Tomáš Matlenga

ředitel organizace

Ing. Natálie Uhrová, Ph.D.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

15

oficiální název instituce

Gymnázium Rumburk

koordinátor místního centra

Marek Winter

ředitel organizace

Mgr. Lenka Laubrová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

51

oficiální název instituce

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

koordinátor místního centra

Miroslav Flieger

ředitel organizace

RNDr. Jan Chudárek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

28

oficiální název instituce

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

koordinátor místního centra

Lenka Perutka

ředitel organizace

Mgr. Ivo Kocum

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

13

oficiální název instituce

Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Lenka Fišerová

ředitel organizace

Mgr. Tomáš Oršulák

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

4

67

oficiální název instituce

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Martin Brzóska

ředitel organizace

RNDr. Bohumil Vévoda

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

14

oficiální název instituce

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

koordinátor místního centra

Lucie Bušová

ředitel organizace

Mgr. Jitka Kmentová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

koordinátor místního centra

Lucie Albrechtová

ředitel organizace

Mgr. Iva Kadeřábková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

59

oficiální název instituce

Gymnázium, Třeboň Na Sadech 308

koordinátor místního centra

Štěpánka Otepková

ředitel organizace

Mgr. Anna Kohoutová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

14

oficiální název instituce

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková
organizace zřizovaná Středočeským krajem

koordinátor místního centra

Jana Šimáková

ředitel organizace

PhDr. Jana Podoláková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

14

oficiální název instituce

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ – KPSDDM

koordinátor místního centra

Jana Šimůnková

ředitel organizace

Petr Šimůnek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

International School of Brno

koordinátor místního centra

Barbora Kubcová

ředitel organizace

Mgr. Jan Švihálek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

4

68

oficiální název instituce

Křesťanské gymnázium

koordinátor místního centra

Martina Žďárská

ředitel organizace

Mgr. Ing. Božena Böhmová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

17

oficiální název instituce

Labyrint - Středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno

koordinátor místního centra

Renata Hajníková

ředitel organizace

Mgr. Marie Vacková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

9

oficiální název instituce

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

koordinátor místního centra

Martin Bažant

ředitel organizace

Mgr. Miloš Chlumský

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

9

oficiální název instituce

Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.

koordinátor místního centra

Jitka Macháčková

ředitel organizace

Mgr. Vratislav Šembera

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

17

oficiální název instituce

Letokruh – středisko volného času Letovice

koordinátor místního centra

Ivona Kubíková

ředitel organizace

Mgr. Ivona Kubíková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Masarykova střední škola chemická

koordinátor místního centra

Radana Vojtíšková

ředitel organizace

Ing. Jiří Zajíček

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

11

oficiální název instituce

Masarykova základní škola Litoměřice

koordinátor místního centra

Lukáš Znojemský

ředitel organizace

Mgr. Karel Kynzl

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

69

oficiální název instituce

Mensa gymnázium o.p.s.

koordinátor místního centra

Adam Zeisek

ředitel organizace

Mgr. Magda Kindlová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

16

oficiální název instituce

Německá škola v Praze s.r.o.

koordinátor místního centra

Eliška Pekárková

ředitel organizace

Carla Tkadlečková (vedoucí české sekce)

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

46

oficiální název instituce

Nový PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

koordinátor místního centra

Zdeněk Štěpka

ředitel organizace

Karel Lemfeld

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

12

oficiální název instituce

Občanské sdružení Seppia, z. s.

koordinátor místního centra

Lenka Holubcová

ředitel organizace

Lenka Holubcová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.

koordinátor místního centra

Luděk Michalík

ředitel organizace

Peter Nitsche

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

77

oficiální název instituce

Park Lane International School

koordinátor místního centra

Gregory Garner

ředitel organizace

Paul Ingarfield

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

36

oficiální název instituce

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o.

koordinátor místního centra

Lenka Volfová

ředitel organizace

RNDr. Hana Pokorná

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

3

70

oficiální název instituce

Purkyňovo Gymnázium, Strážnice,
Masarykova 379, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Radka Vařechová

ředitel organizace

PhDr. Jaroslava Večeřová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

42

oficiální název instituce

RIVERSIDE o.p.s.

koordinátor místního centra

Camilla Entwistle

ředitel organizace

Al Falk

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

42

oficiální název instituce

Rodiče a děti Kadaně, z.s.

koordinátor místního centra

Stanislava Hamáková, DiS

ředitel organizace

Mgr. Hana Vodrážková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

1

oficiální název instituce

Rodiče Smysluplné školy z.s.

koordinátor místního centra

Zdeněk Hendrych

ředitel organizace

Ing. Aleš Zeman

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

8

oficiální název instituce

SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň

koordinátor místního centra

Antonín Kolář

ředitel organizace

Ing. Olga Matějková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2015

0

oficiální název instituce

Skupinka účastníků programu DofE při národní kanceláří

koordinátor místního centra

Gitika Bhalla

ředitel organizace
počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

6

oficiální název instituce

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Jan Rozsíval

ředitel organizace

Ing. Milada Pazderníková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

71

oficiální název instituce

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.

koordinátor místního centra

Jan Závěta

ředitel organizace

RNDr. Eva Závětová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016
oficiální název instituce

SŠAI (Střední škola automobilní a informatiky)

koordinátor místního centra

Sylva Bessisso

ředitel organizace

Ing. Milan Vorel

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

17

oficiální název instituce

Středisko volného času „Roroš“, Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Yveta Svobodová (ředitelka)

ředitel organizace

Yveta Svobodová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Středisko volného času Atlas a Bios, Přerov

koordinátor místního centra

Kateřina Chlápková

ředitel organizace

Mgr. Blanka Mašková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

4

oficiální název instituce

Středisko volného času Déčko Náchod

koordinátor místního centra

Monika Hovádková

ředitel organizace

Ing. Ludmila Pohanková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

11

oficiální název instituce

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Ondřej Podolský

ředitel organizace

Mgr. Jana Heřmanová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

oficiální název instituce

Středisko volného času Most, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Eva Kouřilová

ředitel organizace

Danuše Lískovcová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

72

oficiální název instituce

Středisko volného času Mozaika Železný Brod,
příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Nikola Schovánková

ředitel organizace

Eva Rydvalová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

4

oficiální název instituce

Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Jan Rozehnal

ředitel organizace

Mgr. Monika Janičatová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Středisko volného času Radovánek

koordinátor místního centra

Monika Kučerová

ředitel organizace

Bc. Eva Tischlerová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

2

oficiální název instituce

Středisko volného času Sluníčko, Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Jana Šimůnková

ředitel organizace

Bc. Věra Bártová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

28

oficiální název instituce

Středisko volného času, Trutnov

koordinátor místního centra

Miloš Poláček

ředitel organizace

Mgr. Josef Khol

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

oficiální název instituce

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov

koordinátor místního centra

Zdeněk Pleva

ředitel organizace

Mgr. Bc. Rudolf Sochor

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

25

oficiální název instituce

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, p. o.

koordinátor místního centra

Soňa Patočková

ředitel organizace

Mgr. Bedřich Chromek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

73

oficiální název instituce

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

koordinátor místního centra

Soňa Šípová

ředitel organizace

PaedDr. Pavla Nedomová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

26

oficiální název instituce

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

koordinátor místního centra

Alice Válková

ředitel organizace

Mgr. Stanislava Beštová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

9

oficiální název instituce

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, p.o.

koordinátor místního centra

Michaela Šeba

ředitel organizace

Mgr. Ivana Sedláková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

25

oficiální název instituce

Střední škola automobilní Holice

koordinátor místního centra

Lukáš Čižinský

ředitel organizace

Mgr. Bc. Michal Šedivka

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

koordinátor místního centra

Aleš Odehnal

ředitel organizace

Ing. Petr Vojtěch

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

8

oficiální název instituce

Střední škola Náhorní

koordinátor místního centra

Martina Strnadová

ředitel organizace

Ing. Hana Pavelková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

13

oficiální název instituce

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Dagmar Szpandrzyková

ředitel organizace

Ing. Pavel Zubek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

74

oficiální název instituce

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

koordinátor místního centra

Romana Karbanová

ředitel organizace

Doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

25

oficiální název instituce

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, p.o.

koordinátor místního centra

Dana Metelcová

ředitel organizace

Mgr. Jana Urbanová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu Jaroslava Vrchlického
v Klatovech

koordinátor místního centra

Zuzana Palátová

ředitel organizace

RNDr. Jiří Šlégl

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

12

oficiální název instituce

Sunny Canadian International School – Základní škola
a Gymnázium, s.r.o.

koordinátor místního centra

Ron Stiles

ředitel organizace

Ron Stiles

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

35

oficiální název instituce

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.

koordinátor místního centra

Katalin Biro

ředitel organizace

Dr. Nigel Brown

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

109

oficiální název instituce

The International School of Prague

koordinátor místního centra

Anna Mikolášková

ředitel organizace

Dr. Arnie Bieber

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

71

oficiální název instituce

The Prague British School

koordinátor místního centra

Mark Buckley

ředitel organizace

Michael Bardsley

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

113

75

oficiální název instituce

TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

koordinátor místního centra

Jarmila Vaclachová

ředitel organizace

Jarmila Vaclachová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

16

oficiální název instituce

VOŠ a SPŠE Plzeň

koordinátor místního centra

Eva Weinlichová

ředitel organizace

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

39

oficiální název instituce

VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131

koordinátor místního centra

Alena Šteflíčková

ředitel organizace

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

0

oficiální název instituce

VOŠ, SOŠ a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

koordinátor místního centra

Lucie Čížková

ředitel organizace

Mgr. Pavel Drtina, Ph. D.

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

45

oficiální název instituce

Výchovný ústav Nový Jičín, Divadelní 12

koordinátor místního centra

Jaroslava Minaříková

ředitel organizace

Mgr. Petr Urban

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

6

oficiální název instituce

YMCA v České republice

koordinátor místního centra

Andrea Gröschlová

ředitel organizace

Vojtěch Rálek

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

20

oficiální název instituce

Základní škola a Mateřská škola Brno, Jana broskvy 3,
příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Vítězslav Khýn

ředitel organizace

PaedDr. Marie Vlčková

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

76

oficiální název instituce

Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186

koordinátor místního centra

Monika Hovádková

ředitel organizace

Mgr. Vladimír Honzů

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

7

oficiální název instituce

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Alena Zapletalová

ředitel organizace

Mgr. Ivana Chramostová

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

10

oficiální název instituce

Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice

koordinátor místního centra

Alena Lonská

ředitel organizace

Mgr. Václav Hladík

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

6

oficiální název instituce

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

koordinátor místního centra

Tomáš Řebíček

ředitel organizace

Mgr. Bc. Jiří Dvořák

počet účastníků DofE k 10. 12. 2016

37

77

78

