Obsah
V tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace o možnostech a podmínkách
čerpání příspěvků z Fondu DofE a o administrativních krocích, které jsou k získání příspěvku
potřeba učinit. V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte kdykoli obrátit na svého
regionálního koordinátora, případně na e-mail info@dofe.cz.
................................................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................... 5
........................................................................................... 5
............................................................................................................ 6
............................................................................................................ 6
.............................................................................................................. 6
................................................................................................................... 7
................................................................................................................................................................ 7
I. Startovací dotace pro nová místní centra programu DofE ........................................................................... 7
II. Příspěvek na propagaci programu DofE v místním centru ......................................................................... 7
III. Podpora pro účastníky programu DofE ............................................................................................................. 8
IV. Podpora pro vedoucí programu DofE ................................................................................................................. 9
................................................................................................. 9
I. Podpora pro účastníky expedice ............................................................................................................................. 9
II. Podpora pro školitele / hodnotitele expedice ............................................................................................... 10
III. Materiální podpora pro místní centrum ........................................................................................................ 10

Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: info@dofe.cz | Web: www.DofE.cz | IČO:29143462

Fond DofE je určen k podpoře účastníků, vedoucích (včetně školitelů a hodnotitelů
dobrodružných expedic) a místních center s cílem umožnit všem mladým lidem plnění všech
aktivit v programu DofE (dále také jen „program“), podpořit rozvoj kompetencí zapojených
vedoucích a zkvalitnit podmínky pro rozvoj programu na místních centrech. Dlouhodobým
podporovatelem Fondu DofE, i samotného programu DofE, je Nadace pojišťovny Kooperativa,
která významně pomáhá nejen finančně, ale také odbornými radami a expertízou při zasedání
komise Fondu DofE. Zaměstnanci Nadace Kooperativy se tak velkou měrou podílí na určování
toho, kam pomoc prostřednictvím Fondu DofE poputuje. Fond DofE realizuje dvě výzvy ročně a
o finanční příspěvky je možné žádat v rámci sedmi různých podpor.






Podpora může být udělena pouze účastníkům, vedoucím, a místním centrům, která jsou
evidována Národní kanceláří DofE (dále také jen „Národní kancelář“ či „NK“), mají
podepsanou platnou Smlouvu o spolupráci, jsou v programu aktivní a mají splněné
veškeré závazky vůči NK (odeslané dohody s dobrovolníky, zaplacené faktury, vyrovnání
závazků z minulých výzev Fondu DofE a podobně).
Na finanční příspěvky není právní nárok.
Fond je určen všem účastníkům bez rozdílu, velký důraz je však kladen na podporu pro
účastníky, kteří by bez příspěvku nemohli program DofE absolvovat, tedy pro účastníky
ze sociálně či ekonomicky znevýhodněného prostředí a pro účastníky s fyzickým,
psychickým či kombinovaným handicapem.

O přidělení příspěvku rozhoduje komise jmenovaná dozorčí radou složená ze zástupců Národní
kanceláře DofE a Nadace Kooperativy. Komise se řídí výší alokovaných finančních zdrojů a
následujícími kritérii:
Žádosti jsou posuzovány podle:
 obsahové stránky žádosti;
 délky zapojení centra v programu;
 počtu zapojených účastníků a počtu oceněných účastníků;
 propagace programu na místním centru;
 aktivity vedoucích a jejich spolupráce s NK.
Dále se komise řídí následujícími prioritami:
 prioritní je podpora účastníků ze sociálně či ekonomicky znevýhodněného prostředí a
podpora účastníků s fyzickým, psychickým či kombinovaným handicapem (podporovány
jsou především dětské domovy, výchovné ústavy, dále jednotlivci ze základních a
středních škol, domů dětí a mládeže a středisek volného času, neziskových organizací);
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nezbytné je splnění administrativních závazků žadatele vůči Národní kanceláři DofE
(zejména je důležitá splněná administrace příspěvků z předchozích výzev Fondu DofE,
dále správná evidence všech účastníků a vedoucích programu a podobně);
zohledňuje se též dotační historie místního centra a historie podpory účastníků v rámci
předchozích řízení Fondu DofE;
přednostně jsou podporovány zlaté expedice a expedice konané v zahraničí;
nutné je samozřejmě dodržování filosofie a principů programu při poskytování programu
na místním centru.

Výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny nejdéle do čtyř týdnů od uzávěrky dané výzvy. O
termínech jednotlivých výzev jsou prostřednictvím e-mailu informováni všichni koordinátoři
místních center, informace jsou také zveřejněny na webu www.dofe.cz. Po rozhodnutí komise
přidělit příspěvek bude podepsána darovací smlouva mezi Národní kanceláří DofE a příslušným
místním centrem. Po obdržení podepsané smlouvy zašle NK 100 % výše příspěvku na bankovní
účet uvedený v darovací smlouvě.

Všechny příspěvky je nutné vyúčtovat, a to nejpozději do šesti měsíců od uzavření darovací
smlouvy. Vyúčtování příspěvku z Fondu DofE má podobu tabulky, ve které je uvedeno, jakým
způsobem byly přidělené finanční příspěvky použity. Vyúčtování (včetně razítka instituce a
podpisu zodpovědné osoby) se zasílá výhradně e-mailem, kontaktní osobou je příslušný
regionální koordinátor místního centra. Místní centrum Národní kanceláři DofE nepředkládá
žádné finanční doklady, ale je povinno si veškeré účetní doklady související s využitím
poskytnutého příspěvku uschovat a v případě potřeby umožnit NK zpětnou kontrolu těchto
dokladů. Příspěvek musí být vyčerpán ve své plné výši, částečné vrácení příspěvku není možné.
Při neuskutečnění události (expedice, školení atd.), na kterou byl příspěvek poskytnut, musí
místní centrum příspěvek v plné výši bezodkladně zaslat zpět na bankovní účet NK. Ze závažných
důvodů lze požádat o možnost prodloužení čerpání příspěvku. Rozhodnutí o posunutí čerpání
příspěvku z Fondu DofE vydává Národní kancelář DofE na základě Žádosti o prodloužení čerpání
příspěvku. Tato žádost se podává elektronicky regionálnímu koordinátorovi daného místního
centra.

Závěrečnou zprávu je nutné vyplnit pouze u podpory dobrodružné expedice (každý expediční
tým odevzdá jednu závěrečnou zprávu) a u podpory pro vedoucí programu, kteří se zúčastní
zahraniční stáže. Podrobnosti naleznete v kapitolách věnovaných jednotlivým druhům podpory.
Všechny závěrečné zprávy se zasílají regionálnímu koordinátorovi příslušného místního centra
v elektronické podobě.
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I. Startovací dotace pro nová místní centra programu DofE
Charakteristika podpory:
Každé nové místní centrum má při podpisu Smlouvy o spolupráci možnost získat jednorázový
příspěvek, který je určen k podpoře rozvoje programu DofE na nové instituci. Příspěvek je určen
například na pokrytí dopravy na školení programu DofE, nákup triček pro vedoucí, nákup
materiálního vybavení pro realizaci expedic (stany, buzoly) a podobně.
Specifické podmínky pro přijetí žádosti:
Místní centrum musí splnit podmínku minimálního počtu zapojených účastníků, který je
stanoven následovně podle typu instituce. Na základních, středních a vysokých školách (státních
i soukromých) se musí programu DofE účastnit alespoň 5 studentů. Dětské domovy, domy dětí
a mládeže a střediska volného času, sportovní kluby a neziskové organizace musí mít alespoň 3
účastníky.
Výše příspěvku:
2 000 Kč
Formulář:
Obecná žádost o příspěvek z Fondu DofE
Závěrečná zpráva:
Není vyžadována.
Vyúčtování:
Je vyžadováno do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy.

II. Příspěvek na propagaci programu DofE v místním centru
Charakteristika podpory:
Příspěvek na propagaci programu DofE může být použit například k organizaci informačního dne
o DofE, nákupu propagačních materiálů, vyvolání fotografií z dobrodružných expedic a podobně.
Maximální výše příspěvku:
2 000 Kč
Formulář:
Obecná žádost o příspěvek z Fondu DofE
Závěrečná zpráva:
Není vyžadována.
Vyúčtování:
Je vyžadováno do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy.
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III. Podpora pro účastníky programu DofE
Charakteristika podpory:
Prostřednictvím místního centra může každý účastník žádat o finanční příspěvek na jakoukoli
aktivitu v rámci programu DofE, ať už se jedná o oblast rozvoje talentu, sportovní aktivity anebo
dobrovolnictví. Příspěvek může být využit na úhradu kurzovného, dopravy do místa výkonu
aktivity, materiálního vybavení nezbytného k výkonu aktivity a podobně. Účastníci mohou také
žádat o podporu akce s pobytem. Příspěvky jsou určeny ke spolufinancování dopravy, ubytování,
stravy a pojištění po dobu jejího konání. Příspěvek tohoto druhu není určen k podpoře místního
centra, ale k podpoře účastníka programu, jinými slovy příspěvek není možné využít například k
otevření nového kroužku ve škole.
Specifické podmínky pro přijetí žádosti:
Účastník musí být v programu DofE řádně zaevidován (a to buď profilem v ORB či papírovou
přihláškou do programu DofE). Pokud je účastník podpořen z Fondu DofE, zavazuje se, že
program DofE dokončí, a to v následujících intervalech: bronzovou úroveň je nutné splnit do
jednoho roku od uzavření darovací smlouvy; termín pro splnění stříbrné a zlaté úrovně činí dva
roky. Při nesplnění této podmínky musí místní centrum příspěvek v plné výši bezodkladně zaslat
zpět na bankovní účet NK. Smyslem Fondu DofE je poskytnout individuální podporu účastníkovi
programu, která mu pomůže dosáhnout jeho cílů. Proto je klíčovým kritériem pro rozhodování
podrobné zdůvodnění žádosti. Bez tohoto zdůvodnění nemůže být příspěvek přiznán. Ve
zdůvodnění je potřeba:
 představit dotyčného účastníka programu DofE;
 stručně a explicitně uvést důvody, proč by právě tento účastník měl být podpořen (proč
potřebuje finanční pomoc, jaká je jeho sociálně-ekonomická situace);
 popsat cíl jakého chce účastník dosáhnout a jak mu příspěvek v tomto plnění pomůže
(například hrazením poplatku za kroužek, školení, trénink; hrazení cestovních nákladů na
místo výkonu aktivity; materiálů potřebných k plnění dobrovolnictví a podobně).
Maximální výše příspěvku:
3 000 Kč / osoba při podpoře sportu, rozvoje talentu či dobrovolnictví
4 000 Kč / osoba při podpoře akce s pobytem
Formulář:
Obecná žádost o příspěvek z Fondu DofE
Závěrečná zpráva:
Není vyžadována.
Vyúčtování:
Je vyžadováno do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy.

Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: info@dofe.cz | Web: www.DofE.cz | IČO:29143462

IV. Podpora pro vedoucí programu DofE
Charakteristika podpory:
Každý vedoucí / hodnotitel programu DofE může žádat o finanční příspěvek na školení, která se
vztahují ke vzdělávání a konají se na území České republiky. Důležitá je minimální spoluúčast ve
výši 30 % z celkových nákladů. Příspěvek je určen na uhrazení poplatku za školení a dopravu
účastníka do místa konání školení, nevztahuje se na ostatní osobní náklady vzniklé po dobu
konání školení (ubytování, stravování). Dále je možné žádat o příspěvek na zahraniční stáž,
opět minimálně se 30% spoluúčastí. Zahraniční stáž musí být organizována Českou národní
kanceláří DofE či Národní kanceláří DofE jiné země, a přímo se tak vztahovat k výkonu funkce
vedoucího případně školitele v programu DofE. Příspěvek je určen na poplatek za kurz, dále na
dopravu, pojištění, ubytování a stravu po dobu konání stáže.
Maximální výše příspěvku:
4 000 Kč / osoba na školení
10 000 Kč / osoba na zahraniční stáž
Formulář:
Obecná žádost o příspěvek z Fondu DofE
Závěrečná zpráva:
Do dvou týdnů od ukončení stáže je účastník povinen odevzdat NK Závěrečnou zprávu ze
zahraniční stáže podpořené fondem DofE, která má podobu krátkého resumé (v max. rozsahu
jedné A4), a přiložit k ní 1 fotografii z absolvované stáže. Přijetím příspěvku účastník souhlasí
s publikováním fotografie na webových stránkách a sociálních mediích NK a mezinárodní
organizace programu DofE.
Vyúčtování:
Je vyžadováno do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy.

I. Podpora pro účastníky expedice
Charakteristika podpory:
Místní centrum může žádat o finanční příspěvek na realizaci konkrétní dobrodružné expedice.
Příspěvky jsou určeny na spolufinancování dopravy, ubytování a stravy po dobu konání
dobrodružné expedice. Příspěvek není určen na materiální vybavení.
Specifické podmínky pro přijetí žádosti:
Dobrodružná expedice musí být založena v aplikaci programu DofE - ORB (v případě nepoužívání
ORB je nutné k žádosti přiložit formulář Oznámení o plánované expedici), a to nejpozději k datu
uzávěrky stanovenému pro aktuální výzvu Fondu DofE.
Maximální výše příspěvku:
4 000 Kč / osoba
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Formulář:
Žádost o příspěvek z Fondu DofE na podporu dobrodružné expedice
Závěrečná zpráva:
Do dvou týdnů od ukončení dobrodružné expedice jsou účastníci povinni odevzdat NK
Závěrečnou zprávu z dobrodružné expedice podpořené fondem DofE (každý expediční tým
odevzdá jednu závěrečnou zprávu) a přiložit k ní 3 skupinové fotografie z výpravy s vlajkou DofE.
Přijetím příspěvku žadatel a účastníci expedice souhlasí s publikováním fotografií na webových
stránkách a sociálních médiích NK a mezinárodní organizace programu.
Vyúčtování:
Je vyžadováno do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy.

II. Podpora pro školitele / hodnotitele expedice
Charakteristika podpory:
Příspěvky jsou určeny na spolufinancování dopravy (pohonných hmot), ubytování a stravy po
dobu konání dobrodružné expedice. Podpora není určena na materiální vybavení či na finanční
ohodnocení vedoucích.
Specifické podmínky pro přijetí žádosti:
Dobrodružná expedice musí být založena v aplikaci programu DofE - ORB (v případě nepoužívání
ORB je nutné k žádosti přiložit formulář Oznámení o plánované expedici), a to nejpozději k datu
uzávěrky stanovenému pro aktuální výzvu Fondu DofE.
Maximální výše:
4 000 Kč / osobu
Formulář:
Žádost o příspěvek z Fondu DofE na podporu dobrodružné expedice
Závěrečná zpráva:
Není vyžadována.
Vyúčtování:
Je vyžadováno do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy.

III. Materiální podpora pro místní centrum
Charakteristika podpory:
Každé místní centrum může žádat o materiální podporu, která se vztahuje k realizaci
dobrodružných expedic. Příspěvek je určen na nákup hmotného víceúčelového materiálu, který
se stane majetkem místního centra a bude k dispozici pro další účastníky programu DofE. Jedná
se o vybavení, které přímo souvisí s organizací dobrodružných expedic, jako jsou např. stany,
spacáky, karimatky, kempinkové vařiče a nádobí, batohy, buzoly atd. V rámci podpory
materiálního vybavení nelze žádat na vybavení, které podléhá datu spotřeby (např. lékárnička,
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plynová kartuše). Pořízené materiální vybavení se stane majetkem místního centra, které se
zavazuje jej užívat pro dobrodružné expedice programu DofE i v následujících letech. Pokud
dojde k ukončení spolupráce mezi smluvními stranami, místní centrum je povinno zaslat Národní
kanceláři veškeré materiální vybavení mladší tří let, případně příspěvek zaslat zpět na bankovní
účet NK.
Maximální výše:
5 000 Kč
Formulář:
Žádost o příspěvek z Fondu DofE na podporu dobrodružné expedice
Závěrečná zpráva:
Není vyžadována.
Vyúčtování:
Je vyžadováno do šesti měsíců od uzavření darovací smlouvy.
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