Országos iroda:
The Duke of Edinburgh’s International Award Románia
Poarta Schei utca, 37 szám
Postakód: 500020, Brassó
Tel: +40 268 545 953
www.dofe.ro

A DOFE programról
Az 1956-ban Nagy-Britanniában indított The Duke of Edinburgh’s Award programot Fülöp,
Edinburgh hercege, II. Erzsébet királynő férje alapította, Kurt Hahn német oktatóval és John
Hunt lorddal,
az első sikeres Everest-expedíció vezetőjével közösen. A program alternatív képzésből áll, 14
és 24 év közötti ﬁataloknak. Célja az életre való nevelés.
A program fővédnőke Romániánban Margit Főhercegnő, Háromszéken Gróf Gregor Roy
Chowdhury-Mikes és Gróf Alexander Roy Chowdhury-Mikes, Zabola.

Helyi koordinátor:
Turulmadár Ifjúsági Iroda
Szabadság tér 7. (Lábas ház), 8-as terem
Sepsiszentgyörgy
Tel: +40 267 310 150
info@turuliroda.ro
www.turuliroda.ro
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Dofe a világban
A The Duke of Edinburgh’s International
Award a legkomplexebb egyéni fejlesztési
program a világon, 140 országban és térségben működik a világon. A lebonyolítást
különböző intézmények, civil szervezetek
végzik, akik minden esetben megtartják saját
arculatukat és értékeiket, amelyet az adott
közösségben képviselnek. Ezidáig több, mint
8 millió ﬁatal vett részt a programban és
valósította meg saját kitűzött céljait.
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Jelentkezz a programba, ha...
... az életkorod 14 és 24 év közötti
... szeretnéd fejleszteni készségeidet és képességeidet
... át akarod lépni saját határaidat
... ki szeretnél tartani a céljaid megvalósításában
... új barátságokat és ismeretségeket akarsz kötni.

Milyen feltételnek kell megfelelni a programban?
A három szintnek megfelelően:
Bronz
Minimum 3 hónapos részvétel,
ha betöltötted a 14-ik életévedet

Ezüst
Minimum 6 hónapos részvétel,
ha betöltötted a 15-ik életévedet

Arany
Minimum 12 hónapos részvétel,
ha betöltötted a 16-ik életévedet

Minden szintnek négy tevékenység-típus van:

Csak arany szinten.

Önkéntesség

Testmozgás/sport

Szellemi készségek

Kaland

Helyi projekt

A résztvevők
önkéntes munkát
végeznek a helyi
közösségben,
bekapcsolódva a civil
életbe.

Bátorítja a ﬁatalokat,
hogy fejlesszék, jobbá
tegyék ﬁzikai
képességeiket.

A résztvevők fejlesztik
szellemi készségeiket,
ezzel is növelve
alkalmazási
lehetőségeiket.

A ﬁatalok kalandtúrákon vesznek részt
és megértik a
környezetvédelem
fontosságát.

Más ﬁatalokkal
közösen nem
megszokott
környezetben,
valósítanak meg új
célkitűzéséket,
terveket, ezáltal új
ismeretekre tesznek
szert és új barátságok
köttetnek.

Hogyan kapcsolódhatsz be?
További információk a programról a www.turuliroda.ro vagy a www.dofe.ro honlapokon találhatók.
Jelentkezni az info@turuliroda.ro vagy a turuloﬃce@gmail.com címeken lehet.
A program koordinátora Háromszéken a Turulmadár Ifjúsági Iroda.

