Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Česká republika

Co je DofE Award
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International
Award, zkráceně DofE Award) je prestižní program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku
14–25 let.
Program 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. Proto se v
tomto programu snoubí důstojnost britské královské rodiny s klady zážitkové pedagogiky a notnou
dávkou dobrodružství pro všechny zúčastněné.
V posledních letech přebírá aktivity nadace nejmladší syn královny Alžběty II. princ Edward, známý
také jako hrabě z Wessexu, který v březnu 2013 přijel do ČR, aby zde osobně program podpořil a
předal zlaté certifikáty jeho absolventům.
Od založení programu se do něj zapojilo přes 8 milionů mladých lidí ve více než 140 zemích celého
světa. Největší tradici a nejhojnější účast má tento program na britských ostrovech, odkud pochází.

Cíle a principy programu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je pro mladého člověka především osobní výzvou. Program
všem mladým lidem ve věku 14-24 let umožňuje překonat sám sebe, rozvinout své dovednosti, získat
nové přátele a odnést si nezapomenutelné zážitky.
Účastníci programu si stanovují, a následně plní individuální cíle ve čtyřech základních oblastech:
dovednost, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Konkrétní aktivity si
účastníci vybírají dle vlastních zájmů tak, aby pro ně byly výzvou, inspirací a především přínosem. S
výběrem aktivit i cílů pomáhá každému účastníkovi vyškolený vedoucí.
Účastníci v tomto programu nesoutěží mezi sebou, ale jen sami se sebou, neboť všechny nesnáze,
které v průběhu programu překonají, jim pomohou poznat jejich vlastnosti a získat nové dovednosti.
K cíli je dovede hlavně odhodlání a vytrvalost. Překonání sebe sama i vlastních očekávání se pak
spolu se získáním nových zkušeností a navázáním nových přátelství stanou tou největší odměnou.

Program má tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Tyto úrovně se liší
minimální věkovou hranicí, délkou plnění a délkou dobrodružné expedice.
Bronzová úroveň je určena mladým lidem od 14 let. V prvních třech oblastech účastník vyvíjí aktivitu
minimálně po dobu 3 měsíců a navíc si z nich vybere jednu, v níž si stanoví náročnější cíl, kterému se
bude věnovat po dobu 6 měsíců. Dobrodružná expedice je plánována minimálně na 2 dny a 1 noc. Ke
splnění bronzové úrovně je tedy třeba minimálně 6 měsíců.
Stříbrná úroveň je náročnější, a proto je možné ji zahájit až v 15 letech. Dobrodružná expedice v ní
trvá minimálně 3 dny a 2 noci. Cíle v ostatních sekcích je třeba plnit minimálně po dobu 6 měsíců.
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Pokud účastník není absolventem bronzové úrovně programu, vybere si jednu oblast, kterou se bude
zabývat po dobu nejméně jednoho roku. Splnění stříbrné úrovně tedy trvá minimálně 6 měsíců, v
případě neabsolvování bronzového stupně pak 12 měsíců.
Zlatá úroveň je nejvyšší metou programu a lze se jí zúčastnit od 16 let. Na rozdíl od dvou nižších
úrovní programu plní účastník své cíle ještě v další oblasti – účastní se akce s pobytem. V každé z
prvních tří oblastí účastník naplňuje své cíle minimálně 12 měsíců, a pokud neabsolvoval stříbrnou
úroveň, tak se jedné vybrané aktivitě věnuje o 6 měsíců déle. Splnění zlaté úrovně tedy obnáší
minimálně 12 měsíců v případě předchozího absolvování stříbrného stupně a 18 měsíců v případě, že
účastník programu začne až touto úrovní.
Za splnění vybrané úrovně programu obdrží každý účastník prestižní certifikát, který je dokladem o
tom, že mladý člověk má za sebou poctivou a dlouhodobou práci na rozvoji vlastních kompetencí.
Proto se tento certifikát může hodit v přijímacím řízení na vysoké školy nejen v ČR, ale především ve
Velké Británii, a jistě zaujme také potenciální zaměstnavatele.

Program v ČR
V České republice program běží od roku 1994, kdy ho do českého prostředí přivedla Lady Abrahams,
golfová šampiónka z období prvorepublikového Československa. Od té doby se zde do něj zapojilo
pár set mladých lidí každý rok.
Jen v roce 2012 se programu nově nazývaného DofE Award zúčastnilo asi 200 mladých lidí
z nejrůznějších středních škol, domů dětí a mládeže, ale i dětských domovů se školou. Třicet pět
z nich mělo v březnu 2013 tu čest převzít zlatý certifikát o splnění programu přímo z rukou Jeho
královské Výsosti hraběte z Wessexu.
Slavnostní předávání certifikátů se koná minimálně dvakrát ročně, a to vždy na půdě některé
významné instituce, nejčastěji na britském velvyslanectví. Certifikáty úspěšným absolventům
předávají patroni programu a další významné osobnosti, mezi nimiž nechybí britský princ Edward,
princezna Anna či britská velvyslankyně Sian MacLeod.
Cílem nově založené organizace The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic
Foundation, o.p.s je rozšířit tento program v České republice tak, aby byl dostupný co možná
největšímu počtu mladých lidí a aby se stal běžnou součástí jejich vzdělávání. V roce 2013 se do něj
zapojí například několik gymnázií a dětských domů dětí a mládeže.
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