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Taky si někdy říkáš, že by bylo fajn dělat něco smysluplného, něco, co pomůže tobě, tvému 

okolí, něco, co by mohlo být společensky prospěšné, ale chybí ti motivace?  

Nebo jen hledáš nové přátele? 

Možná právě pro tebe máme řešení, jak překonat svoje možnosti, svoji lenost, a taky jak 

zvýšit svoje sebevědomí. 

 

Lepařovo gymnázium se jako jedna z prvních škol v regionu zapojila do programu DOFE 

Co to DofE je? 

Program je pro všechny ve věku od 14 do 24 let. 

Spočívá v tom, že se pravidelně věnuješ aktivitám ze tří oblastí, každé z nich 1 hodinu týdně. Oblasti 

DofE jsou pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U každé aktivity si stanovíš určitý cíl, který tě bude 

motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvuješ týmovou expedici v přírodě. Celou svou cestu 

programem zaznamenáváš do online aplikace, a když potřebuješ pomoc, máš k dispozici vedoucího, 

který ti poradí. 

 

Co o programu říkají jeho současné účastnice: 

Veronika Suchardová, 5.C: DofE mě naučilo vytrvalosti. Pracovat na sobě dlouhodobě je velmi 

důležité a DofE je v tomto ohledu motivující. Má to jeden velký bonus. Přes tento projekt jsem získala 

několik nových přátel a zážitků :) 

Určitě bych DofE ostatním studentům doporučila. Je to běh na dlouhou trať, ale přináší své ovoce. ;) 

 

Daniela Mindlová, 5.C: Zapojila jsem se do toho programu, protože mě DOFE zaujalo a chtěla jsem 

zkusit vydržet tuto výzvu a posunout se dál. Myslím si, že je to skvělý pomocník k překonávání 

vlastních limitů a osobnímu růstu. Také mě nalákal certifikát, který obdržíte po dokončení. Může se 

hodit při přijímačkách na vysokou školu a také do životopisu. 

Tento celý projekt je plný výzev, překonávání se a vystupování ze své komfortní zóny, což může být 

náročné, ale zároveň také velmi užitečné. 

 

Lucie Drahoňovská, 5.C: Ja osobně jsem se zapojila do DofE, abych se zlepšila v činnostech, které 

mě baví, ale nevěnovala jsem se jim tolik jako před vstupem do DofE. 

DofE bych určitě doporučila všem, kteří se chtějí zlepšovat ve svých zájmech nebo činnostech a začít 

se jim více věnovat. Jelikož v DofE musíte mít nějakého hodnotitele, z vlastní zkušenosti bych řekla, že 

jsem se zlepšila v komunikaci. 
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