Dobrý deň/Ahoj,
dovolili sme si zaslať vám tento email, pretože sme dostali echo, že by ste boli vhodný/á kandidát/ka
na pozíciu Externého expedičáka pre Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu alebo by ste
mohli vedieť o vhodnej osobe.
Dobrodružná expedícia je jedna z oblastí DofE, ktorú mladí ľudia musia splniť, aby získali toto
medzinárodné ocenenie. Drvivá väčšina expedícií sa deje v rozmedzí mesiacov apríl - október a viac
o nich sa môžete dozvedieť z tohto krátkeho videa.
Expedičák je človek, ktorý si prejde školením Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií
a funguje pod hlavičkou Miestneho centra (zväčša ide o strednú školu a Expedičáci sú jej učitelia),
ktoré program DofE poskytuje a kde Expedičák organizuje expedície pre členov alebo študentov
daného Miestneho centra.
Krátky sumár o DofE a oblasti Dobrodružná expedícia (dĺžka, obsah, zmysel) nájdete aj v prílohe na
konci emailu.
Niekedy, z rôznych príčin, Expedičáci nedokážu organizovať expedície pre všetkých, ktorí to
potrebujú (napr. choroba, vysoké počty účastníkov a pod. ) a napriek dlhodobej snahe účastníkov
program DofE dokončiť, skončia tesne pred cieľom. Preto sme spustili iniciatívu, v rámci ktorej by sme
chceli na celom Slovensku vytvoriť sieť Externých Expedičákov (EE), ktorí nespadajú pod konkrétne
Mieste Centrum DofE, ale vedia ponúknuť svoje schopnosti.
Máte záujem stať sa Externým Expedičákom alebo chuť dozvedieť sa viac?
Vyplňte prosím tento nezáväzný dotazník a my vám dáme čoskoro vedieť viac.
Ako funguje Externý Expedičák:
• Spolupracuje s konkrétnymi Miestnymi centrami výlučne podľa vlastných časových možností
a záujmu
• Realizuje podľa potreby a dohody predexpedičný výcvik, cvičnú expedíciu a kvalifikačnú
expedíciu alebo iba niektoré časti
• Je zaradený na zoznam, na ktorom si ho Miestne centrá vedia nájsť a osloviť s požiadavkou
na usporiadanie alebo mentorovanie expedície
• Môže proaktívne osloviť účastníkov či centrá DofE a ponúknuť im svoje služby, prípadne NK
ho/ju prepojí s Miestnym centrom, ktoré potrebuje pomôcť s expedíciami
• Môže požiadať Miestne centrum alebo účastníkov expedície o odmenu za svoje služby v
určitej výške. Nie je to však komerčná záležitosť a nedá sa porovnať so zárobkami
outdoorových organizácií.
• Samostatne komunikuje ako s účastníkmi, tak s koordinátorom Miestneho centra, je nezávislý
na Národnej kancelárii
Podmienky prijatia Externého Expedičáka:
• Má absolvované dvojdňové DofE školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných
expedícií
• Absolvuje jednodňový Tréning Externých Expedičákov* a v rámci ktorého bude doporučený
Národnou kanceláriou DofE
• Má predpoklady a záujem pracovať s mladými ľuďmi (bezúhonnosť, pozitívne referencie)
• Má relevantné skúsenosti s pohybovými aktivitami a pobytom v prírode
Prípadne, ak viete o niekom, kto by mohol mať záujem, pokojne mu tento email prosím prepošlite.
Akékoľvek otázky a nejasnosti smerujte prosím na jan.smolka@dofe.sk; 0948 020 775
Ďakujeme za váš čas a veríme v dobrú spoluprácu.
S pozdravom.

