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DALYVAVIMO THE DUKE OF EDINBURGH‘S INTERNATIONAL AWARD PROGRAMOJE SUTARTIS-SUTIKIMAS 

 
Ši sutartis-sutikimas turi būti užpildyta tėvų/globėjų ar rūpintojų, jei DofE programos dalyvis yra jaunesnis nei 18 metų.  
Ši sutartis-sutikimas yra prilyginamas tėvų sutikimui dėl sūnaus/dukters/globotinio dalyvavimo DofE programoje.  
 

Susitarimo šalių kontaktinė informacija:                                                    

*bus siunčiama tik 15 punkte nusakyta informacija  
Aš esu Tėvas/globėjas/rūpintojas, kurio vardas, pavardė ir 
kontaktinė informacija yra pateikta aukščiau (toliau – Tėvas), ir 
atstovauju DofE apdovanojimų programos dalyvį, kurio vardas, 
pavardė ir kontaktinė informacija pateikta aukščiau (toliau – 
dalyvis), kuris   
 
SIEKIA PROGRAMOS ŽENKLELIO/LYGMENS (pažymėkite X): 

☐ Bronzos   ☐ Sidabro   ☐ Aukso  
 
Aš sutinku, kad DofE programos dalyvis dalyvautų The Duke of 
Edinburgh‘s International Award (toliau – DofE programoje) 
programoje, kuri vykdoma šioje sutartyje-sutikime nurodytoje 
organizacijoje ir koordinuojama tos organizacijos paskirtų 
darbuotojų.  
Aš sutinku, kad DofE programos dalyvis dalyvautų veiklose, 
kurios atitinka DofE programos formaliuosius reikalavimus 
(daugiau žr. šios sutarties-sutikimo pabaigoje bei www.dofe.lt).  
 
Esu informuotas (-a), kad už dalyvavimą programoje yra 
renkamas vienkartinis dalyvio registracijos mokestis už 
pasirinktą lygmenį (toliau – registracijos mokestis). Šis 
registracijos mokestis atspindi jauno žmogaus asmeninį 

įsipareigojimą ir motyvaciją tobulėti. Detali informacija apie registracijos mokestį ir galimas papildomas išlaidas pateikta šios 
sutarties-sutikimo 13 punkte. Siekiant užtikrinti, kad vienkartinio registracijos mokesčio mokėjimas netaptų kliūtimi dalyviui 
pradėti programą, siūlome lanksčias mokėjimo sąlygas – galimybę mokėti iš karto arba mokėjimą skaidyti dalimis. Atkreipiame 
dėmesį, kad skaidant mokėjimą į 2 dalis, su pirmąja įmoka apmokama 50 proc. viso pasirinkto programos lygmens mokesčio. Esant 
poreikiui mokestį skaidyti į 3 dalis (pvz., siekiant aukso ženklelio ar kitu atveju), kviečiame asmeniškai susisiekti su DofE programą 
Lietuvoje koordinuojančia organizacija (toliau - DofE Lietuva): dofe@lmnsc.lt.  
 

VIENKARTINIO DALYVIO REGISTRACIJOS MOKĖJIMO FORMA:   ☐ Mokėjimas iš karto  ☐ Mokėjimas 2 dalimis   
(pažymėkite X, kokia atsiskaitymo forma Jums patogiausia)  
 

Bendrosios sąlygos ir taisyklės 

1. Aš suprantu, kad dalyvis negali pradėti dalyvauti DofE programoje, kol ši sutartis-sutikimas nebuvo užpildyta ir grąžinta DofE 
programos koordinatoriui/vadovui, kuris nurodytas aukščiau ir kol nebuvo sumokėtas vienkartinis programos lygmens dalyvio 
registracijos mokestis (daugiau žr. 13 punktą).  

2. Aš suprantu, kad kiekvienas dalyvis privalo dalyvauti DofE programoje tik per DofE AVO, kuriai buvo suteikta programos 

TĖVŲ/GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

VARDAS  

PAVARDĖ  

MIESTAS  

TEL. NR.  

EL. PAŠTO ADRESAS*  

  

 

DALYVIO KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

VARDAS  

PAVARDĖ  

GIMIMO DATA  

EL. PAŠTO ADRESAS* 

 

 

  

 
DofE PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIOS ORGANIZACIJOS 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:   

ORGANIZACIJOS 

PAVADINIMAS* 

 

ADRESAS  

DofE PROGRAMĄ KOORDINUOJANČIO IR/AR 

ĮGYVENDINANČIO DARBUOTOJO KONTAKTAI: 

DofE KOORDINATORIAUS/VADOVO (-ĖS)                                                         

VARDAS, PAVARDĖ | 

TEL. NR.  

EL. PAŠTO 

ADRESAS 

 

*juridinio asmens, pasirašiusio programos vykdytojo 
licenciją, pavadinimas, adresas, (toliau – DofE AVO).   

  

 

DATA: ______________________ 

http://www.dofe.lt/
mailto:dofe@lmnsc.lt
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vykdymo licencija bei teisė savo nuožiūra priimti arba atmesti tam tikrus dalyvius ir/ar veiklas, kurių ketinama imtis, siekiant 
DofE programos ženklelio.  

3. Aš perskaičiau ir suprantu skirtingus DofE apdovanojimų programos lygmenis ir programos reikalavimus, kurie pateikti šios 
sutarties-sutikimo pabaigoje. Programos reikalavimus, remiantis mano prašymu, gali pateikti ir pakomentuoti DofE 
koordinatorius/vadovas.  

4. Aš suprantu, kad dalyvis turi laikytis DofE programos keliamų reikalavimų, kurie pateikti šioje sutartyje ir/arba juos pateikia 
DofE koordinatoriai/vadovai, DofE AVO ir/arba DofE Lietuva tiesiogiai arba per e-ORB užrašinę. Taip pat laikytis DofE AVO 
elgesio taisyklių bei reikalavimų, susijusių su pirmos pagalbos, pasiruošimo žygiams mokymais, įvykdytų programos veiklų 
vertinimu. Aš suprantu, kad jeigu dalyvis nesilaikys šių reikalavimų, DofE AVO/DofE Lietuva turi teisę atšaukti/sustabdyti jo 
dalyvavimą programoje.  

5. Aš suprantu, kad dalyvis negali pradėti bet kokios DofE programos dalies tol, kol aš, Tėvas arba DofE programos 
koordinatorius/vadovas nėra įsitikinę, kad dalyvio pasirinktas savanoris (sulaukęs 18m. ir vyresnis, kuris nėra DofE AVO 
darbuotojas) yra pakankamai patyręs ir/arba kvalifikuotas ir/arba dėl kitų čia neapibrėžtų aplinkybių ar priežasčių tinkamas 
mokyti/prižiūrėti/vertinti tam tikrą DofE programos dalį.  

6. Aš suprantu, kad dalyvis, pradėjęs dalyvauti DofE programoje ją vykdančioje organizacijoje (DofE AVO), bus pakviestas 
prisiregistruoti prie tarptautinės dalyvio progresą programos metu padedančios fiksuoti elektroninės platformos, kuri 
angliškai vadinasi Online Record Book (trumpinys – ORB), o lietuviškai – elektroninė dalyvio užrašinė, kuri trumpinama: e-
ORB/e-ORB užrašinė. Dalyvis pirmiausia susipažins su dalyvavimo DofE programoje reikalavimais, kuriuos jam pateiks DofE 
programos koordinatorius/vadovas arba su jais susipažins savarankiškai (šios sutarties-sutikimo pabaigoje) ir tik tuomet 
pradės dalyvauti veiklose, susijusiose su programa. 

7. Aš suprantu, kad DofE AVO ir/arba DofE Lietuva, koordinuojanti programą šalyje, turi teisę nuspręsti, ar visi programos 
reikalavimai buvo įvykdyti ir ar galima įteikti atitinkamo lygmens bronzos, sidabro ar aukso ženklelį bei sertifikatą. 

8. Aš sutinku, kad dalyviui, dalyvaujant programoje, padėtų/tiesiogiai dirbtų ar teiktų paslaugas DofE AVO darbuotojai ir kiti 
asmenys, įskaitant ir savanorius1, kurie yra įsitraukę į DofE programos vykdymą, veiklų organizavimą, įskaitant ir samdomus 
vairuotojus, vežančius dalyvius į/iš veiklos, susijusios su programa, įgyvendinimo vietą ar į kitus programos renginius. Aš 
suprantu, kad DofE AVO iš anksto informuos mane apie tai kada ir kur tokia kelionė vyks.  

9. Aš suprantu, kad dalyvavimo programoje veiklos gali būti priskiriamos aukštos rizikos veiklai ir kad dalyvavimas jose gali būti 
tik iš dalies apdraustas arba visai nėra apdraustas DofE AVO (draudimo sąlygas individualiai nustato kiekviena DofE AVO). Aš 
suprantu, kad atsakomybė už bet kokią riziką, kylančią iš jauno žmogaus dalyvavimo DofE programoje bei asmeninis dalyvio 
draudimas dėl galimų nelaimingų atsitikimų, priklauso pačiam dalyviui/ar Tėvams.  

10. Aš patvirtinu, kad dalyvis dėl savo sveikatos būklės gali dalyvauti DofE apdovanojimų programoje. Aš suprantu, kad esu 
atsakingas už savalaikį informacijos apie dalyvio sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), kurie gali 
reikšmingai įtakoti jo/jos galimybes dalyvauti programoje ir/arba sąlygoti tam tikrus dalyvavimo programoje apribojimus, 
pranešimą DofE koordinatoriui/vadovui.  

11. Aš įgalioju darbuotojus, administraciją ar DofE programos atstovus ir bet kurį kitą asmenį, kuris dalyvauja ar padeda ir/arba 
organizuoja programą, nelaimingo atsitikimo, sužeidimo, ligos ar netekties atveju, kuris įvyksta dalyviui dalyvaujant, 
keliaujant į/iš programos veiklų vykdymo vietą ar renginį, susijusį su programa, pasirūpinti, kad būtų suteikta visa būtina 
medicininė pagalba ar gydymas, įskaitant ir neapsiribojant gydytojų, medicinos seselių ar hospitalizuojant ligoninėje.  

12. Aš suprantu, kad:  
12.1. dalyvis negali pats vairuoti motorinės transporto priemonės ar kur nors vežti kitus programoje dalyvaujančius dalyvius, 

nebent dalyvis turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto 
priemones bei turi galiojantį draudimą, kuris nelaimės ar sužeidimo atveju padengtų su įvykiu ir jo pasekmėmis 
susijusias išlaidas;  

12.2. dalyvis negali būti niekur vežamas asmens, kuris nėra oficialiai įpareigotas padėti/organizuoti su DofE programa 
susijusias veiklas, nebent tas asmuo turi reikiamos kategorijos galiojantį vairuotojo pažymėjimą bei draudimą, kuris 
padegtų bet kokias išlaidas, susijusias su kitų asmenų sužeidimais, kilusiais dėl jo vairavimo.  

13. Apmokėjimo už dalyvavimą programoje tvarka:  
13.1. Programos registracijos mokestį renka/administruoja DofE Lietuva, todėl šią Tėvų pasirašytą sutarties-sutikimo kopiją 

DofE AVO perduos DofE Lietuva (t.y. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, LMNSC).  
13.2.  Mokėjimas už programos lygmenis gali būti mokamas iš karto arba skaidomas į dvi arba tris dalis (pagal susitarimą su 

DofE Lietuva, plačiau žr. 13.12.). Pirmu mokėjimu sumokama 50 proc. viso pasirinkto programos lygmens registracijos 
mokesčio per 7 d. nuo šios sutarties-sutikimo pasirašymo dienos, o antras mokėjimas mokamas praėjus pusei 
minimalaus dalyvavimo tam tikrame lygmenyje laikui, pvz., jei siekiama bronzos ženklelio, tai antras mokėjimas bus po 
3 mėn. o jei – sidabro ženklelio, tai po 6 mėn.  

13.3. Iš anksto el. laišku informavus DofE Lietuva apie norą mokėti trimis dalimis, siekiantys aukso ženklelio vienkartinį 
registracijos mokestį gali mokėti trimis lygiomis dalimis kas 6 mėn.  

13.4. Pasirinkto lygmens registracijos mokestį galima sumokėti interneto pavedimu arba grynaisiais. Detalią informaciją, kaip 
sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pateikia DofE koordinatorius/vadovas spausdinta forma kartu su šia 

 
1 Visuose su DofE programa susijusiuose dokumentuose ir šiame dokumente „savanoris“ reiškia bet kokį asmenį, kuriam daugiau nei 18 metų ir 
kuris padeda vykdant DofE programą tiek tuo atveju, jei jam mokamas, tiek tuo atveju jei nemokamas atlygis už jo veiklą. Tai apima visus 
koordinatorius, DofE vadovus, žygio vadovus ir žygio vertintojus bei pasitelktus pagalbininkus.  
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sutartimi-sutikimu arba elektroniniu laišku.  
13.5. Tuo atveju, jei vengiama laiku sumokėti dalyvio registracijos mokestį, DofE Lietuva turi teisę skaičiuoti 0,2 procento 

dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.  
13.6. Dalyviui, įvykdžiusiam visus programos formaliuosius pasirinkto lygmens reikalavimus, tačiau nesumokėjus registracijos 

mokesčio nėra įteikiamas ženklelis ir tarptautinis sertifikatas.  
13.7. Programos registracijos mokestį už dalyvius gali sumokėti tiek 

organizacija, kuri turi teisę vykdyti DofE programą tiek fiziniai ar 
juridiniai asmenys, teikiantys paramą dalyviams. Mokėjimas 
atliekamas laikantis aukščiau aprašytų sąlygų. Atliekant mokėjimą 
už daugiau nei vieną programos dalyvį, būtina aiškiai nurodyti 
visų dalyvių vardus, pavardes ir siekiamo lygmens kodą (žr. DofE 
AVO pateiktą detalią informaciją apie apmokėjimą).  

13.8. Kiekvieno lygmens vienkartinio registracijos mokesčio dydis pateiktas lentelėje: 
13.9. Visus papildomus mokesčius, susijusius su mokesčio pervedimu ar kitas su šiuo veiksmu susijusias papildomas išlaidas 

padengia mokestį mokanti organizacija arba dalyvis ir/arba Tėvai.  
13.10. DofE Lietuva papildomų mokesčių be vienkartinio programos lygmens registracijos mokesčio nerenka. Tačiau DofE AVO 

turi teisę prie vienkartinio registracijos mokesčio pridėti papildomą mokestį, siekdama kompensuoti patiriamas 
papildomas išlaidas, susijusias su programos įgyvendinimu pasirinktoje organizacijoje. Tokiu atveju  DofE AVO Jus iš 
anksto apie tai informuos. Papildomų mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką nustato ir administruoja DofE AVO tiesiogiai.  

13.11. Kiekviena DofE AVO neišvengiamai susidurs su papildomomis išlaidomis, kylančiomis iš dalyvių paruošimo žygių dalies 
įgyvendinimui, todėl gali papildomai rinkti 5-20 eurų ar daugiau iš kiekvieno dalyvio, siekdami kompensuoti žygių 
vertintojų – savanorių patirtas kelionės/kuro išlaidas kvalifikacinio žygio metu, padengti pirmos pagalbos mokymų 
kaštus ir pan. Konkreti suma renkama padengti su žygiu susijusioms papildomoms išlaidoms priklauso nuo dalyvių 
pasirinkto žygio tipo, vietovės, trukmės ir kitų aplinkybių, tačiau šis mokestis nėra niekaip susijęs su DofE Lietuva.  

13.12. Norint aptarti šiame susitarime nenumatytas mokėjimo dalimis galimybes ar kitus, su dalyvio programos registracijos 
mokesčiu susijusius klausimus, kviečiame tiesiogiai susisiekti su DofE Lietuva prieš pasibaigiant apmokėjimui skirtam 
terminui el. paštu: dofe@lmnsc.lt.  

13.13. Dalyviui nusprendus nebetęsti dalyvavimo programoje sumokėti pinigai negrąžinami. Tačiau dalyviui pateikus prašymą 
vėl dalyvauti programoje, jo dalyvavimas programoje bus atnaujintas.  

13.14. Už pasirinktą programos lygmenį sumokėtas registracijos mokestis galioja iki to lygmens pabaigos, kuomet dalyviui 
atlikus visas programos reikalavimus atitinkančias veiklas įteikiamas atitinkamo lygmens ženklelis ir tarptautinis 
sertifikatas arba iki dalyviui sulaukiant 25-ojo gimtadienio.  

13.15. Dalyvio vienkartinis programos registracijos mokestis išliks tokio paties dydžio iki atitinkamo programos lygmens 
pabaigos.  

13.16. Jei dalyvavimo programoje metu dalyvis sulaukia pilnametystės, tai sumokėtas vienkartinis registracijos mokestis už 
pasirinktą programos lygmenį, pasirašius sutartį tiesiogiai su pačiu pilnametystės sulaukusiu dalyviu, užskaitomas ir 
pakartotinai jo mokėti nereikia.  

14. Dalyvavimo programoje metu dalyviui sulaukus pilnametystės, ši sutartis-sutikimas nustoja galioti ir DofE AVO su dalyviu 

pasirašo naują, pilnamečiams skirtą sutartį- sutikimą.  

15. DofE AVO ir DofE Lietuva yra įsipareigojusios gerbti ir saugoti Jūsų ir dalyvio privatumą. Asmeninė informacija, kurios prašoma 
šioje sutartyje-sutikime yra skirta tik dalyvavimui DofE programoje. Dalyviai, kurie nepateikia čia prašomos informacijos, negali 
dalyvauti programoje. Jūsų asmeninė informacija gali būti panaudota tik informuojant Jus apie veiklas ar renginius, susijusius 
su DofE programa ir kurie galėtų būti Jums įdomūs. DofE Lietuva pasilieka teisę atskleisti Jūsų asmeninę informaciją kitoms 
nacionaliniu ir/ar tarptautiniu lygiu veikiančioms organizacijoms, kurios teikia paslaugas ar bendradarbiauja su DofE Lietuva 
tik programos koordinavimo/vykdymo/administravimo tikslais. Asmeninė informacija teisėsaugos ir kitoms įgaliotoms 
institucijoms bus teikiama tik įstatymų nustatyta tvarka. Galite susipažinti su DofE Lietuva pateikta Jūsų asmenine informacija 
parašydami laišką DofE AVO arba tiesiogiai DofE Lietuva el. paštu: dofe@lmnsc.lt. 

16. Aš sutinku, kad tiek DofE AVO, tiek DofE Lietuva tvarkytų mano pateiktą asmeninę informaciją (taip pat ir asmeninę informaciją 
apie dalyvį). Aš sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys būtų tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.  

17. Aš sutinku ir suprantu, kad dalyvaujant DofE programoje ar vykdant kitas su DofE programa susijusias veiklas, bus daromos 
nuotraukos, kurios gali būti naudojamos programos reklamos tikslais tik po to, kai Tėvai ir pats dalyvis pasirašys atskirą 
sutikimo formą dėl nuotraukų naudojimo komerciniais tikslais.  
 
 
 
 
 
 

Programos 
lygis 

Vienkartinis registracijos mokestis 

tęsiantiems 
dalyvavimą 

naujai 
pradedantiems 

Bronza - 29 € 

Sidabras 35 € 44 € 

Auksas 44 € 73 € 

mailto:dofe@lmnsc.lt.
mailto:dofe@lmnsc.lt.
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Pažymėkite X jei sutinkate: 
18. Aš sutinku, kad nuotraukos programos viešinimo, populiarinimo ar rezultatų pristatymo tikslais būtų naudojamos remiantis 

šia sutarties-sutikimo forma. Šios sąlygos galioja ir visoms nuotraukoms ir bet kokiai kito formato medžiagai, kurią dalyvis įkels 
į elektroninę e-ORB užrašinę:  

□  sutinku        □  nesutinku 
19. Aš sutinku, kad remiantis šia sutartimi-sutikimu, dalyvis esant tokiai galimybei būtų pakviestas savanoriškai dalyvauti 

tiriamojoje veikloje, atitinkančioje DofE programos strategiją ir tikslus. Šią veiklą inicijuoja ir įgyvendina tik DofE Lietuva ir/ 
arba tarptautinis programos Fondas. Tyrimais siekiama daugiau sužinoti apie dalyvių patirtį su programa, įvertintų jos 
rezultatus ir poveikį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuo metu vykstančią tiriamąją veiklą ir procedūras, prašome 
apsilankyti https://www.dofe.lt/lt/news/dofe-tyrimai-229/ 

□  sutinku        □  nesutinku 
 
Aš perskaičiau, supratau ir sutinku laikytis susitarimų, sąlygų ir taisyklių, nusakančių DofE programos dalyvio dalyvavimą DofE 
programoje, kurios buvo aprašytos aukščiau arba pateiktos DofE AVO ir/arba DofE Lietuva internetiniame puslapyje 
www.dofe.lt. 
DofE apdovanojimų programą vykdanti organizacija (DofE AVO) sutinka priimti aukščiau paminėtą dalyvį dalyvauti 
programoje, laikantis susitarimų, sąlygų ir taisyklių, kurios yra pateiktos šioje sutartyje – sutikime ir/arba DofE AVO ir/arba 
DofE Lietuva internetiniame puslapyje. 

 
Sutarties šalių parašai: 

           

Prašome grąžinti DofE koordinatoriui/vadovui pasirašytą sutartį – sutikimą ir per 7 d. sumokėti 
vienkartinį dalyvio registracijos mokestį. Jei turite galimybes arba, kaip sutarta su DofE AVO, pateikite dokumentą (ar jo 

kopiją), patvirtinantį, kad buvo sumokėtas dalyvio registracijos mokestis. 
 

DofE apdovanojimų programos formalieji reikalavimai (santrauka) 
 
DofE programa turi tris lygius: bronzos, sidabro ir aukso. Kiekvienas iš šių lygių yra sudarytas iš 4 programos dalių: aktyvi veikla, įgūdžiai, 
savanoriškos paslaugos ir žygis. Siekiant aukso ženklelio yra papildomas reikalavimas – aukso rezidavimo projektas. Visi programos dalyviai 
turi būti registruoti DofE AVO, turinčioje juridinį statusą. Kiekvienoje apdovanojimus vykdančioje organizacijoje su programa dirba bent du 
specialiai šiam tikslui paruošti (baigę programos vadovams skirtus kursus) organizacijos darbuotojai. DofE programos vadovai patvirtina 
pasirinktų veiklų vadovus prieš dalyviams pradedant vykdyti su programa susijusias veiklas. Dalyviai patys kuria programą, pasirinkdami jiems 
patinkančias veiklas keturiose programos dalyse ir išsikeldami tikslus, atsižvelgiant į apačioje patektus minimalius laiko trukmės reikalavimus 
(santrauka pateikiama lentelėje žemiau): 

* Tai yra minimali dalyvavimo programoje trukmė 
ir apima visą laikotarpį, kurio metu dalyvis 
įsipareigoja reguliariai atlikti pasirinktą veiklą ir taip 
siekti išsikelto tikslo. Rekomenduojamas 
reguliarumas atitinka 1val./sav. arba 2val./2sav. 
Tam tikrais atvejais, pvz., siekiant savanoriškų 
paslaugų dalies tikslo, veikla gali būti atliekama 
4val./mėn., tačiau prieš tai pasitarus su DofE 
programos vadovu ir jam patvirtinus.  
Programos dalyviai kviečiami tęsti veiklas ilgiau nei 
minimaliuose programos reikalavimuose nurodytas 
laikas.  
** Programos žygio dalis yra užbaigta, jei jaunas 
žmogus dalyvavo reikiamuose mokymuose, tinkamai 

pasiruošė ir išėjo į žygį. Kiekvienas dalyvis turi būti atlikęs bent vieną bandomąjį žygį, kuris gamtos sąlygomis ir trukme būtų panašus į kvalifikacinį žygį, kurie 
atitinka programos formaliuosius reikalavimus.  
 
▪ Bet kuris jaunas žmogus nuo 14 iki 24 metų gali tapti DofE programos dalyviu. Yra papildomų sąlygų, kurias reikia aptarti su DofE 

koordinatoriumi/vadovu,  jeigu programos bronzos lygmenyje siekia dalyvauti dar 14 m. nesulaukęs jaunuolis, o sidabro – nesulaukęs 15 m. 
Jokia jaunuolio veikla, kuri buvo atlikta prieš sulaukiant 16-ojo gimtadienio, siekiantiems aukso ženklelio nėra užskaitoma. Apdovanojimų 
programos veiklos turi būti užbaigtos iki 25-ojo gimtadienio.  

▪ Pagrindiniai reikalavimai norint pasiekti apdovanojimą yra dalyvio asmeninės pastangos, atkaklumas, tobulėjimas ir pažanga.  
▪ Apdovanojimo turi būti siekiama per laisvu laiku atliekamas veiklas.  
▪ Ilgametė patirtis suteikiant galimybę jauniems žmonėms dalyvauti DofE programoje rodo, kad dalyviai čia mokosi išsikelti tikslus ir jų siekti, 

pažinti save ir savo galimybes, formuoti savo nuomonę ir ją pagrįsti, vystyti komunikacinius, bendradarbiavimo ir lyderystės įgūdžius, 
formuotis socialiai atsakingu ir aktyviu piliečiu. 

Tėvas/globėjas/rūpintojas (-a) DofE koordinatorius/vadovas (-ė) 
Vardas, pavardė_______________________________ Vardas, pavardė _________________________________ 

Parašas _____________________________________ Parašas________________________________________ 

 
Savanoriškos 

paslaugos 
Įgūdžiai 

Aktyvi 
veikla 

Plius... Žygis** 

Bronza* 3 mėn. 3 mėn. 3 mėn. 
+ 3 mėn. pasirinktoje 

programos dalyje 
2 d ir 1 n. 

Sidabras* 6 mėn. 6 mėn. 6 mėn. 

+ 6 mėn. pasirinktoje 
programos dalyje tik 
neturintiems bronzos 

ženklelio 

3 d. ir 2 n. 

Auksas* 12 mėn. 12 mėn. 12 mėn. 

+ 6 mėn. pasirinktoje 
programos dalyje tik  
neturintiems sidabro 

ženklelio 

4 d. ir 3 n. 

plius Rezidavimo projektas, kuris trunka 5 dienas ir 4 naktis 

https://www.dofe.lt/lt/news/dofe-tyrimai-229/
http://www.dofe.lt/

