Úrovne programu DofE
Aby bolo absolvovanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu pre mladých ľudí ozajstnou
výzvou, je dôležité, aby si svoje ciele stanovovali individuálne a každý si nastavil jemu
zodpovedajúcu latku. Ak bude pre účastníka dosiahnutie jeho cieľa príliš ľahké, nedosiahne
dostatočné uspokojenie z jeho splnenia. Na druhej strane príliš ťažké výzvy by mohli účastníka od
plnenia programu odradiť. Preto má program tri úrovne s odlišnou náročnosťou – bronzovú,
striebornú a zlatú. Je možné začať najľahšou, teda bronzovou úrovňou, alebo sa pustiť rovno do
striebornej či zlatej úrovne.
Bronz
Bronzová úroveň je určená mladým ľuďom od 14 rokov. Účastníci programu sa
v nej zapoja do celkovo 4 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita,
dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú
minimálne počas 3 mesiacov: Účastník si z nich vyberie najviac jednu, v ktorej si
stanoví náročnejší cieľ, ktorému sa bude venovať o 3 mesiace dlhšie.
Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 2 dni a 1 noc. K získaniu Bronzovej
ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 6 mesiacov.
Striebro
Strieborná úroveň je určená mladým ľuďom od 15 rokov. Účastníci programu
sa v nej zapoja do celkovo 4 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita,
dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú
minimálne počas 6 mesiacov; pokiaľ nie sú vlastníci Bronzovej ceny vojvodu z
Edinburghu, vyberú si z nich najviac jednu, v ktorej si stanovia náročnejší cieľ,
ktorému sa bude venovať o 6 mesiace dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať
aspoň 3 dni a 2 noci. Na získanie Striebornej ceny vojvodu z Edinburghu je teda
potrebných minimálne 6 mesiacov v prípade držiteľov Bronzovej ceny a
minimálne 12 mesiacov v prípade, že účastník začne až touto úrovňou.
Zlato
Zlatá úroveň je určená mladým ľuďom od 16 rokov. Účastníci programu sa v
nej zapoja do celkom 5 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a
dobrodružná expedícia a akcia s pobytom. Prvým trom aktivitám sa venujú
minimálne po dobu 12 mesiacov; pokiaľ nie sú vlastníci Striebornej ceny vojvodu
z Edinburghu, vyberú si z nich najviac jednu, v ktorej si stanovia náročnejší cieľ,
ktorému sa budú venovať o 6 mesiacov dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať
aspoň 3 dni a 2 noci, akcia s pobytom minimálne 5 dní a 4 noci. K získaniu Zlatej
ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 12 mesiacov v
prípade držiteľov Striebornej ceny a minimálne 18 mesiacov v prípade, že
účastník začne až touto úrovňou.

