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Príprava ročného cyklu
Nábor a registrácia 
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Nastavovanie
cieľov účastníkov Priebežné stretnutia a expedičná príprava
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a schvaľovanie absolventov

“ “Šťastie praje pripraveným.FÁZA 1 FÁZA 2 FÁZA 3 FÁZA 4 FÁZA 5

Kto hľadá, nájde.“ “ Cieľ bez plánu 
je len želanie.

“ “ Motivujem, teda som.“ “
Úspech je odmena za drinu.“ “

Prichádza čas nastavovania 
cieľov. Poponáhľajte sa s cieľom 
pre hlavnú oblasť, ktorý by vaši 
Dofáci mali mať v ORB zapísaný 

do 30. októbra, keďže jeho naplnenie trvá 
dlhšie. Nezabudnite si tiež na škole vytvoriť 
expedičné tímy a stanoviť termíny expedícií 

už teraz, aby s tým mohli všetci rátať.

Pravidelné stretnutia s Vedúcimi, 
Expedičákmi a účastníkmi 
sú kľúčom k úspešnému 
dokončeniu DofE a  následnej 

ceremónii. Preto sa pravidelne rozprávajte, 
zdieľajte a podporujte. Začnite tiež s 
prípravou expedícií už vo februári, aby si 
mladí svoje dobrodružstvá v prírode mohli 

užiť čo najviac.

Obdobie nezabudnuteľných expedícií 
a ceremónií je tu! Absolventi DofE 
musia byť schválení Národnou 
kanceláriou najneskôr do 31. júla, aby 

sa už v septembri mohli zúčastniť svojej oslavy 
splnených cieľov. Schvaľovanie účastníkov 
načas má tiež dopad na to, koľkých nových 
Dofákov si v septembri budete môcť vziať pod 

svoje krídla.

Príprava ročného cyklu je pre 
udržateľnosť a zdravie vášho 
centra kľúčová. Zamyslite 
sa preto nad budúcim školským 

rokom už teraz. Ako zabezpečíte, aby sa vaši 
Dofáci zúčastnili ceremónie v stanovenom 
termíne? Koľko nových Dofákov chcete 
budúci rok zapojiť do programu?  Máte 
na to dosť kolegov? Povedzte mladým 

aj kolegovcom o DofE už teraz.

September je mesiac aktívneho 
hľadania nových Dofákov a tiež 
kolegov, ktorí s vami budú  
mladých posúvať na ceste 

splnených cieľov. Nezabudnite, 
že najneskôr 30. septembra je potrebné 
mať všetkých nových Dofákov 
zaregistrovaných v ORB a tiež nových 
DofE kolegov vyškolených. Odporúčaný 

pomer účastníkov k Vedúcim je 7:1.

Náborové aktivity pre 
nových Vedúcich 
a Expedičákov (časť 2)

Školenia - Školiteľ 
a Hodnotiteľ expedície

Náborové aktivity pre nových Vedúcich a Expedičákov (časť 1)

Dohoda o priebežných spoločných stretnutiach 
Vedúcich a Expedičákov Školenia - Vedúci programu 

Priebežné stretnutia Vedúcich a Expedičákov s Koordinátorom Priebežné stretnutia Vedúcich a Expedičákov s Koordinátorom Priebežné stretnutia Vedúcich a Expedičákov s Koordinátorom Priebežné stretnutia Vedúcich a Expedičákov s Koordinátorom

Monitorovacie stretnutie k licencii 
(len pre centrá s končiacou licenciou)

Predĺženie licencie 
(len pre centrá s končiacou licenciou)

Plán (ambícia) centra v ďalšom školskom roku Platba členského príspevku
Miestnym centrom

Aktualizácia 
informácií 
o Miestnom 
centre Koor-
dinátorom

Náborové aktivity 
pre nových 
účastníkov (časť 1)

Náborové aktivity 
pre nových
účastníkov (časť 2)

Príprava na expedície Realizácia cvičných expedícií

Realizácia kvalifikačných expedícií

Schválenie účastníkov Národnou kanceláriou

Registrácia účastníkov
do ORB a online platby
za účastníkov

Nastavenie cieľa
pre hlavnú oblasť 

Priebežné stretnutia Vedúcich s účastníkmi Priebežné stretnutia Vedúcich s účastníkmi Priebežné stretnutia Vedúcich s účastníkmi Priebežné stretnutia Vedúcich s účastníkmi

Účasť na
ceremóniiNastavenie cieľa pre ostatné oblasti

Dohoda Vedúcich 
programu o priebežných 
stretnutiach s účastníkmi

Dohodnuté termíny
expedícií 

Marec Apríl Máj Jún September Október November December Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September

Starostlivosť o účastníka 

Koordinácia
Vedúcich a Expedičákov

Chod DofE
na Miestnom centre

30. september - ukončená registrácia 
nových účastníkov do ORB 31. júl - schválení účastníci Národnou kanceláriou

Ceremónia Východ (1. utorok v septembri) 
Ceremónia Západ (2. utorok v septembri) 
Ceremónia Stred (3. utorok v septembri)

30. jún - účastníci majú dokončené oblasti Šport, 
Rozvoj talentu a Dobrovoľníctvo v ORB

31. október - nastavený cieľ
pre hlavnú oblasť účastníkov v ORBDÔLEŽITÉ TERMÍNY

Srdečne a úprimne ďakujeme 
každému jednému z vás, ktorý nám 
vo svojom voľnom čase pomáhate 
motivovať a rozvíjať mladých 
ľudí. Nesmierne si vážime vaše 
nasadenie, ktoré do ich rozvoja 
vkladáte. Veríme, že  aj  tento 
prehľadný rozpis aktivít vám 
uľahčí koordinovanie vášho DofE 
centra. Prajeme vám a vašim 
Dofákom množstvo krásnych 
zážitkov, splnených cieľov a snov.  

Váš tím DofE


