
Struktūra ir reikalavimai



Ilgalaikė ir progresyvi programa

Jaunas žmogus konkuruoja tik pats su savimi, mesdamas iššūkį savo 
įsitikinimams apie tai, ką jis sugeba ir gali pasiekti. 

Dofe apdovanojimų programos trys lygiai: 



Programos dalys

• Dalyviai patys sau kuria programą, išsikeldami asmeninio tobulėjimo tikslus 
keturiose programos dalyse:

Tik aukso 
ženklelio 

siekiantiems!



Paslaugos Įgūdžiai Aktyvi veikla

3 mėnesiai 3 mėnesiai 3 mėnesiai

papildomai 3 mėnesiai

dalyvio pasirinktoje programos dalyje

Žygis – 2 dienos/1 naktis

Bronzos lygis



Paslaugos Įgūdžiai Aktyvi veikla

6 mėnesiai 6 mėnesiai 6 mėnesiai

Neturintiems bronzos ženklelio – papildomai 

6 mėnesiai pasirinktoje programos dalyje

Žygis – 3 dienos/2 naktys

Sidabro lygis



Paslaugos Įgūdžiai Aktyvi veikla

12 mėnesių 12 mėnesių 12 mėnesių

Neturintiems sidabros ženklelio – papildomai 

6 mėnesiai pasirinktoje programos dalyje

Žygis – 4 dienos/3 naktys

Rezidavimo projektas, kuris trunka 5 dienas 4 naktis

Aukso lygis



• Broza

– Anksčiausiai gali pradėti nuo 14m., išimties atveju ne anksčiau 
pradėti nei nuo 13 m. ir 9 mėn. 

– Anksčiausiai lygį gali užbaigti sulaukę 14 m. ir 6 mėn. 

• Sidabras

– Anksčiausiai gali pradėti nuo 15m., išimtis taikoma tik 
turintiems bronzos ženklelį.

– Anksčiausiai lygį gali užbaigti sulaukę 15 m ir 6 mėn. ir (16 m. 
jei pradėjo nuo šio lygmens)

• Auksas

– Anksčiausiai gali pradėti nuo 16 m., išimčių nėra!

– Anksčiausiai lygį gali užbaigti sulaukę 17 metų ir 

(17m. ir 6 mėn. jei pradėjo nuo šio lygmens). 

Užbaigta iki 25-ojo gimtadienio! 

Reikalavimai dalyvių amžiui



• Padrąsinkite dalyvius užbaigti visas programos vieno lygmens 
dalis ir tik tada pereiti į kitą. 

• Jeigu tai įgyvendinti sunku, tai dalyvis gali pradėti vykdyti kito 
lygmens programos dalį, jeigu:

pasirinktą programos dalį jau yra užbaigę pirmajame lygyje; 
 jie yra vyresni nei minimalūs programos amžiaus reikalavimai 

sekančiam lygiui; 
 jeigu jie nedalyvauja visuose trijuose programos lygiuose tuo 

pačiu metu! 

Naujo lygio pradžia



Ir…

1 val.

/ 1 sav.

Reguliarus
dalyvavimas

Pagal 
sveiktą 
protą 

Tikslo 
keitimas

Galimas, 
tačiau 

skaičiavimas 
prasideda iš 

naujo.

Veiklų 
keitimas

EPK

Veiklos 
dienoraščiai

Įrašų apie 
veiklas 

fiksavimas

DofE
vadovas

Apdovanojimo 
patvirtinimas

4val. / 
mėn.

2 val./ 

2 sav.

NAC



Bronza 3
mėn.

3 
mėn.

3 
mėn.

Visi dalyviai turi padaryti 

papildomai 3 mėn.

pasirinktoje programos 

dalyje

2 dienos

+ 1 naktis

Sidabras 6 
mėn.

6
mėn.

6
mėn.

Neturintys bronzos turi 

papildomai padaryti 

6 mėn. pasirinktoje 

programos dalyje

3 dienos

+ 2 naktys

Auksas 12
mėn.

12 
mėn.

12
mėn.

Neturintys sidabro turi 

papildomai padaryti 

6 mėn. pasirinktoje 

programos dalyje

4 dienos

+ 3 naktys

Rezidavimo projektas, kuris trunka 5 dienas 4 naktis

Aktyvi 

veikla

Įgū-

džiai

Paslau-

gos

Papildomai.... Žygis

Santrauka




