
Sme rozvojový program, ktorý dáva
mladým vo veku 14 až 24 rokov šancu
rozvinúť schopnosti, naplniť potenciál a
uspieť v živote. DofE má vyše 60-ročnú
históriu a merateľné výsledky. Ročne sa
do programu zapája 1,3 milióna mladých
ľudí v 140 krajinách.

Mladí si za pomoci mentorov stanovia
ciele v štyroch oblastiach.

Pravidelne a systematicky pracujú na ich
naplnení. Po skončení 6-18 mesiacov
a splnení svojich cieľov získajú cenné
medzinárodné ocenenie.

ČO JE DOFE?

AKO TO FUNGUJE?

ŠPORT
ROZVOJ TALENTU

DOBROVOĽNÍCTVO
DOBRODRUŽNÁ EXPEDÍCIA

DofE má pozitívny vplyv na

Pre viac informácií kontaktujte triedneho
učiteľa na škole alebo www.dofe.sk.

ČO DÁVA DOFE MLADÝM?

VYTRVALOSŤ, 
CIEĽAVEDOMOSŤ

A ROZVOJ MOTIVÁCIE
vašich detí.

CHCETE, ABY VAŠE DETI 
ROZVÍJALI SVOJE SCHOPNOSTI A ZÍSKALI OCENENIE,

KTORÉ IM OTVORÍ DVERE DO SVETA?

PRIHLÁSTE ICH DO PROGRAMU 
MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU (DofE)

94% mladých investuje viac
času do dobrovoľníckych
aktivít po absolvovaní DofE

99% účastníkov vníma DofE
ako prínos pre svoju kariéru 

Je výhodou pri prihláške 
na zahraničné univerzity 
a pri hľadaní zamestnania
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DofE učí študentov
byť vytrvalí a dôslední

v dosahovaní svojich cieľov.
Ukazuje im, že ak chcú byť úspešní, 

musia na ceste za svojimi snami 
pracovať krok po kroku.

Michal Liday,
CEO Tatra Banka

#DOFESK

Desiatky firiem na Slovensku
zohľadňujú ocenenie DofE pri ich

výberových procesoch.
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