Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov

Často kladené otázky / Frequently asked questions (FAQ)
Vznik Miestneho centra
Zmluva o spolupráci a licencia
1. Aké sú základné požiadavky na získanie Zmluvy o spolupráci a licencie pre Miestne centrum
v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)?
Zmluvu o spolupráci a licenciu (ďalej len zmluva) môže získať výlučne právnická osoba, či už základná,
stredná alebo vysoká škola, centrum voľného času, nezisková organizácia, občianske združenie,
detský domov, reedukačné centrum alebo aj firma. Zmluvu tým pádom nemôže získať iba neformálna
skupina alebo fyzická osoba.
Okrem toho musí organizácia pred podpisom zmluvy porozumieť filozofii programu a základným
princípom, na ktorých program stojí. Riaditeľ, alebo riaditeľom poverený zamestnanec organizácie,
najprv vyplní prihlášku do programu, určí koordinátora programu na svojej organizácií a potom za
organizáciu podpíše zmluvu.
2. Koľko času potrebujeme, aby sme mohli program spustiť?
Po vyplnení prihlášky vieme sprocesovať podpis zmluvy do 7 pracovných dní a následne podľa
dostupnosti tréningov budú musieť aspoň dvaja dospelí zástupcovia z Miestneho centra absolvovať
školenie pre Vedúcich programu a dvaja školenie pre Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných
expedícií. Školenia plánujeme vždy na začiatok a koniec školského roka, aby organizácie mohli začať
poskytovať program k začiatku školského roku. V roku 2016 plánujeme školenia na západnom,
strednom a východnom Slovensku na máj, jún, august, september a október. Po vytrénovaní môžu
organizácie ihneď začať poskytovať program. V praxi trvá jeden až dva mesiace od podpisu prihlášky
kým Miestne centrum začne poskytovať program DofE.
3. Musíme niekoho vyškoliť, aby sme mohli začať poskytovať program?
Áno, minimálne dvaja ľudia musia absolvovať dvojdňové školenie pre Vedúcich programu
a minimálne dvaja ľudia musia absolvovať školenie pre Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných
expedícií. Obe školenia môžu absolvovať dvaja rovnakí ľudia alebo môžeme vyškoliť štyri rôzne osoby.
4. Kto by mal podpísať zmluvu?
Zmluva musí byť podpísaná osobou, ktorá má splnomocnenie na podpis právnych dokumentov za
Miestne centrum. Najčastejšie to býva riaditeľ.
5. Aká je doba trvania zmluvy?
Zmluva je po prvom podpise zmluvy platná dva roky a v prípade, že Miestne centrum splní do dvoch
rokov všetky štandardy Miestneho centra tak sa zmluva predlžuje o ďalšie štyri roky.
6. Kto sa bude môcť do programu zapojiť v mojom Miestnom centre?
Záleží či máte uzavretú zmluvu pre Miestne centrum alebo Otvorené miestne centrum. Obyčajné
miestne centrum môže zapojiť do DofE iba svojich študentov alebo členov vo veku 14 až 24 rokov.
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Otvorené miestne centrum, zvyčajne Centrum voľného času alebo niektoré neziskové organizácie,
môžu program propagovať a zapájať mladých ľudí, ktorí nie sú študentmi alebo členmi Miestneho
centra.
7. Čo sa stane s našimi účastníkmi ak bude zmluva z akýchkoľvek dôvodov ukončená?
Podľa bodu 12.2 v takom prípade spoločne zabezpečíme, aby v prípade záujmu mohli pokračovať
účastníci v programe DofE na inom Miestnom centre.
8. Platíme nejaký poplatok spojený s podpisom Zmluvy o spolupráci a licencie?
Nie, zo zmluvy o spolupráci nevyplývajú žiadne automatické poplatky. Jediný poplatok vyplýva
z členstva v Klube združenia a to ročný členský poplatok. Viac o Klube združenia od otázky 16.
9. Aké materiály alebo služby získame podpisom Zmluvy o spolupráci a licencie?
Najmä komunikačné nástroje ako logá programu DofE spolu s Brandingovou príručkou o využívaní
log , plaketu a certifikát o zapojení do programu DofE. Taktiež materiály ako príručka programu DofE
pre zapojených Vedúcich programu alebo podporu zo strany Národnej kancelárie DofE na Slovensku
pri poskytovaní programu.
Štandardy
10. Ako bude monitorované napĺňanie štandardov?
Pred vypršaním dvojročnej platnosti prvej zmluvy prejde Miestne centrum tzv. Monitorovacou
návštevou. Účelom tejto návštevy je overiť, že organizácia poskytuje program DofE v súlade so
záväzkami uvedenými v Zmluve o spolupráci a licencii pre Miestne centrum programu Medzinárodná
cena vojvodu z Edinburghu. Zároveň je príležitosťou pre identifikáciu príkladov dobrej praxe a oblastí,
v ktorých môže byť Národná kancelária Miestnemu centru nápomocná. Neoddeliteľnou súčasťou
návštevy je možnosť konzultovať so zástupcom Národnej kancelárie konkrétne otázky / nejasnosti /
výzvy, ktoré na Miestnom centre vyvstávajú pri poskytovaní programu.
11. Čo sa stane ak moje Miestne centrum nestihne naplniť štandardy do daného času?
Dôsledky nenaplnenia štandardov sú podrobne vysvetlené v bodoch 9.4 a 9.5 zmluvy.
Školenia
12. Môže naša organizácia začať poskytovať program DofE predtým ako niekto absolvuje školenie?
Nie. Pred poskytovaní programu musia minimálne dvaja ľudia prejsť dvojdňovým školením pre
Vedúcich programu a minimálne dvaja ľudia musia prejsť školením pre Školiteľov a Hodnotiteľov
Dobrodružných expedícií. Obe školenia môžu absolvovať dvaja rovnakí ľudia alebo môžeme vyškoliť
štyri rôzne osoby.
13. Koľko ľudí musí byť vyškolených?
Minimálne dvaja ľudia musia absolvovať dvojdňové školenie pre Vedúcich programu a minimálne
dvaja ľudia musia absolvovať školenie pre Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií. Obe
školenia môžu absolvovať dvaja rovnakí ľudia alebo môžeme vyškoliť štyri rôzne osoby. Na druhej
strane, ak plánujete poskytovať program pre viac ako 20 mladých ľudí, odporúčame aby školenia
absolvoval aj vyšší počet ľudí.
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14. Program DofE som roky poskytoval na inej škole/organizácií/v zahraničí, ale nikdy som nebol
vyškolený. Mal by som absolvovať školenie Národnej kancelárie, aby som mohol poskytovať
program DofE na novom Miestnom centre?
Áno. Program DofE prešiel za posledné roky významnými zmenami v manažovaní a poskytovaní
programu a spôsob, akým programu fungoval na vašej predchádzajúcej organizácií môže byť
odlišný od toho súčasného. Zároveň si ceníme vašu skúsenosť a veríme, že vaša účasť na školení by
mohla pomôcť pri zdieľaní best practice s ostatnými účastníkmi školenia.
15. V minulosti som absolvoval školenie v inej krajine. Takéto školenie sa počíta?
V takomto prípadne odporúčame kontaktovať Národnú kanceláriu, aby sme vedeli overiť aké
školenie ste absolvovali a jeho aktuálnosť.
16. Kde nájdem informácie o školeniach?
Na stránke Národnej kancelárie: www.dofe.sk.
Klub združenia a ročný členský poplatok
17. Čo je Klub združenia a prečo do neho máme vstúpiť?
Klub združenia je Klub, ktorý združuje fyzické a právnické osoby pri organizácií The Duke of
Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z., aby člen Klubu mohol: byť informovaný o činnosti
DOFE SK, získavať podporné služby pre poskytovateľov programu DofE a aby sa mohol zúčastňovať
na podujatí organizovanými DOFE SK a jej partnerov. Prístup k podporným službám ako školenia
alebo Online účastnícka knižka, ktoré sú potrebné na poskytovanie programu DofE, je podmienený
vstupom do Klubu.
18. Aký je členský poplatok člena Klubu?
Výška členského poplatku a spôsob výpočtu sú definované v dokumente Členský poplatok v Klube
združenia The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. a môžete ich nájsť na
stránke www.dofe.sk. V prípade ak člen nezaplatí ročný členský poplatok do 3 mesiacov od
splatnosti poplatku tak mu hrozí vylúčenie z Klubu a tým pádom aj ukončenie Zmluvy o spolupráci
a licencii.
19. Budete poplatky meniť?
Dlhodobo veľmi pravdepodobne áno. Napr. výška dodatočného členského poplatku za účastníkov je
uvádzacia. Ak by tieto poplatky odrážali všetky náklady programu na Slovensku tak by boli na úrovni
8 až 11 EUR mesačne na všetkých úrovniach. Keďže máme partnerov, ktorí nám umožňujú
rozbehnúť program DofE na Slovensku tak väčšinu týchto nákladov vieme krátkodobo na niekoľko
rokov pokryť sami. Aby program vedel fungovať dlhodobo udržateľne a bol nezávislý tak budeme
postupne smerovať k tomu, aby sme dokázali z členských poplatkov získať zdroje na úhradu väčšiny
nákladov na poskytovanie a rozširovanie programu, tréningy, ceremónie, podporu Miestnych
centier alebo dobrovoľníkov alebo účastníkov.
V prípade, že poplatky zmeníme tak to bude vždy s účinnosťou buď k 1.9. alebo k 1.3. príslušného
kalendárneho roka.
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20. Ak po podpise Zmluvy, vstupe do Klubu a zaplatení prvého členského poplatku zistíme, že
nemáme záujem zo strany mladých ľudí alebo nevieme program poskytovať, bude nám časť
členského poplatku vrátená?
Nie, v prípade vystúpenia alebo vylúčenia z Klubu združenia ani v prípade ukončenia zmluvy sa
zaplatený členský poplatok nevracia.
21. Ak sa mladý človek prihlási a registruje do programu DofE a po čase odíde z programu, musíme
zaplatiť časť členského poplatku aj za tohto účastníka?
Áno. Členský poplatok počítame aj na každého zaregistrovaného účastníka. Preto odporúčame
vyzbierať túto časť poplatkov od účastníkov pri prihlásení do programu. Keďže sú poplatky počítané
mesačne ak účastník nemôže časť poplatkov zaplatiť na úvod tak môžete samozrejme poplatky
vyberať aj na mesačnej báze alebo po štvrťrokoch. Každopádne aj keď účastník program nedokončí
tak budeme do výpočtu členského poplatku počítať aj takého účastníka.
22. Môžeme účtovať účastníkom aj vyšší poplatok ako je dodatočný členský poplatok za účastníka
v programe?
Nie, účtovať viac ako je dodatočný členský poplatok za účastníka za jeho účasť v programe nie je
možné podľa internej smernici o Klubu združenia. V prípade, že budete účastníkom účtovať vyšší
poplatok tak hrozí organizácii vylúčenie z Klubu združenia. Účtovať môžete iný dodatočný napr.
administratívny poplatok, ktorý musí byť pre účastníkov separátne definovaný a komunikovaný.
23. Koľko bude stáť našu organizáciu každý rok, aby sme mohli poskytovať program DofE?
Nasledovné náklady je nutné zobrať do úvahy:
 Ročný členský poplatok Klubu združenia,
 Cestovné a ubytovacie náklady v prípade, že zúčastnia vaši zamestnanci alebo dobrovoľníci
na školení mimo domovského mesta (školenia organizujeme vo väčšine krajov Slovenska),
 Náklady na suplovanie zamestnancov alebo dobrovoľníkov počas ich účasti na školení,
 Náklady na Dobrodružnú expedíciu (cestovné, materiál, strava a iné pre zamestnancov
alebo dobrovoľníkov),
 Náklady na poistenie zodpovednosti ak ho vaša organizácia nemá prípadne úrazové
poistenie pre účastníkov expedícií ak ho účastníci nemajú,
 Náklady na čas zamestnancov alebo dobrovoľníkov, ktorý strávia poskytovaním programu.
24. Ako môžeme vystúpiť z Klubu združenia a aké by to malo následky?
Z Klubu je možné vystúpiť vyplnením a zaslaním oznámenia o vystúpení člena z Klubu (poštou alebo
elektronicky). Toto oznámenie kancelária na žiadosť poskytne.
Následok vystúpenia z Klubu je taký, že Miestne centrum už napr. nebude môcť prijímať podporné
služby ako školenia a zároveň sa uplatní článok 12.1.6 Zmluvy o spolupráci a licencie, na základe
ktorého bude daná zmluva ukončená. Miestne centrum vystúpením z Klubu vystupuje automaticky
aj z programu DofE a nebude ho môcť ďalej poskytovať.
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