
 

 

      

 

          NABÍDKA 
MY VÁM NABÍZÍME PROSTOR A ČAS, PODPORU A POMOC.  
VY - JAKÉ SI TO UDĚLÁTE, TAKOVÉ TO BUDETE MÍT! :) 

 vlastní iniciativa - akce, činnost, kterou se chcete seberealizovat nebo nabídnout ostatním 

(př. "objetí zdarma", "dík pro každého", "ruku na to"...) 

 pomoc při místních veřejných akcích s RADKA z.s. nebo dalšími subjekty, ev. sbírky, besedy  

 mládežnický parlament, resp. dialog se samosprávnou 

 mezinárodní soutěže - př. Klíč od pevnosti Stará Lubovňa, vždy v červnu, Slovensko,  

 mezinárodní výměny mládeže (od 13 let, v rámci projektů vše hrazeno z ERASMUS+)  

 účast v programu DofE - rozvoj dovedností, sportu a dobrovolnictví (mezinárodní ocenění) 

 výkon dobrovolnictví v regionu Kadaň, Klášterec n/O. a okolí (od 15 let)  

 výkon dobrovolnictví v zahraničí v rámci EVS (od 18. let) 

 zájem o školení, semináře (v ČR i v zahraničí, v rámci Erasmus+ zdarma)  - aktuálně:    

- Impact + Seminar for Youth - téma kvalitní projekty mládeže  14. -15. 10. 2018, Anglie (uz. 21.9.) 

- Star of Europe - téma výměny mládeže,  6. -10. 11. 2018, Finland (uz. 21.9.) 

- Widening Horizons - téma vysílání a hostění dobrovolníků, 19.-23.11.2018, Irsko (uz. 1.10.) 

 zprostředkování účasti na dobrovolnickém workcampu v zahraničí (INEX-SDA, od 16 let)  

 

 
________________________ZDE ODTRHNĚTE A PŘEDEJTE LEKTOROVI__________________________ 
 

1. Jaké aktivity pro mladé vás zajímají? * 

Můžete vybrat více možností. Zaškrtněte všechny platné. 
 

vlastní iniciativa - akce, činnost, kterou se chcete seberealizovat nebo nabídnout ostatním  

  (př. "objetí zdarma", "dík pro každého", "ruku na to"...) 

pomoc při místních veřejných akcích s RADKA z.s. nebo dalšími subjekty, ev. sbírky, besedy ... 

mládežnický parlament, resp. dialog se samosprávnou  

  - účast na zastupitelstvu Města Kadaň, "snídaně se starostou" atd. 

mezinárodní soutěže! 

mezinárodní výměny mládeže (od 13 let, v rámci projektů vše hrazeno z ERASMUS+)  

účast v programu DofE - rozvoj dovedností, sportu a dobrovolnictví (mezinárodní ocenění) 

výkon dobrovolnictví v regionu Kadaň, Klášterec n/O. a okolí (od 15 let) 

       výkon dobrovolnictví v zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby (EVS) (od 18. let) 

zájem o školení, semináře (v ČR i v zahraničí, v rámci Erasmus+ zdarma) - aktuálně:    

- Impact + Seminar for Youth - téma kvalitní projekty mládeže  14. -15. 10. 2018, Anglie (uz. 21.9.) 

- Star of Europe - téma výměny mládeže,  6. -10. 11. 2018, Finland (uz. 21.9.) 

- Widening Horizons - téma vysílání a hostění dobrovolníků, 19.-23.11.2018, Irsko (uz. 1.10.) 

zprostředkování účasti na dobrovolnickém workcampu v zahraničí (INEX-SDA, od 16 let)  

Jiné: 

 
 

 



 

 

 
 
Dopis pro zájemce:  

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Program DofE  
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany Tel.: +420 606 045 160 | E-mail: info@dofe.cz | Web: www.dofe.cz |  

 
Vážení,  
rádi bychom Vás informovali o Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu (DofE), prestižním celosvětovém ocenění, 
které můžete získat v organizaci RADKA z. s. Kadaň.  
Jedná se o propracovaný vzdělávací program, který motivuje a podporuje mladé lidi ve věku od 14 do 24 let v jejich 
osobním rozvoji.  
Účastníci DofE si stanovují cíle ve čtyřech oblastech – rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici 
– a s pomocí dospělého pedagoga dlouhodobě usilují o jejich splnění.  
Touto cestou připravujeme mladé lidi do budoucího života a posilujeme jejich samostatnost.  
Prostřednictvím programu si můžete zvýšit svou zodpovědnost, trpělivost a sebevědomí. Zároveň můžete získat 
prestižní mezinárodní certifikát, který zúročí při přijímacích zkouškách na vysokou školu v zahraničí i v České 
republice či u budoucích zaměstnavatelů. Mnoho významných mezinárodních firem i vzdělávacích institucí a 
univerzit přihlíží k Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu při hodnocení nových uchazečů.  
DofE má dlouholetou tradici a ve světě funguje již více jak 60 let.  
Cena byla založena ve Velké Británii Princem Philipem, vévodou z Edinburghu, a během této doby prošly 
programem miliony studentů, z nichž někteří se stali významnými celospolečenskými osobnostmi. 
V České republice se nyní DofE účastní již téměř 2500 mladých lidí ve více než 160 vzdělávacích institucí.  
Více informací najdete na www.dofe.cz.  
Účast mladých do 18 let je se souhlasem rodičů – předejte tedy prosím tyto informace a kontaktujte nás na: 
koordinátorka programu DofE v RADKA  z. s. Kadaň: Bc. Stanislava Hamáková, DiS.,  
tel: +420 734 468 449; e-mail: dofe.radka@kadan.cz.  
 
Se srdečným pozdravem  
Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., výkonný ředitel DofE Czech 
 
 
 
 
 
________________________ZDE ODTRHNĚTE A PŘEDEJTE LEKTOROVI__________________________ 
 
 
             zprostředkování účasti na dobrovolnickém workcampu v zahraničí (INEX-SDA, od 16 let)  

             jiné: 

 
 

2. Co Vás zajímá? Co Vám v Kadani chybí? Co byste uvítali? * 
 

 

 

 

 

 

 

3. Jméno a příjmení: * 
 

 

 

4. Škola a třída: * 
 

 
 

5. Kontaktní údaje - telefon, e-mail, facebookový profil, ... 

Pokud hledáte nové obzory a nebojíte se nových výzev - uveďte kontakty, na kterých se s Vámi můžeme spojit. 

 


