
Labai džiaugiuosi šiandien galėdama dalyvauti apdovanojimų 
ceremonijoje ir dalintis savo įspūdžiais su jumis kartu.  

Prieš metus buvau svečias, šiandien – dalyvis atsiimantis ženklelį. Labai 
laukiau šios dienos ir ji atėjo. Lygiai taip pat, kai buvau dar tik pradedanti 
dalyvauti šioje programoje, galvojanti, koks dar ilgas kelias laukia iki savo 
tikslų pasiekimo.  

Dofe mane supažindino su savanorystės veikla, kuri tapo viena 
mėgstamiausių mano veiklų. Kaip tik vakar grįžau iš stovyklos su vaikais, pas 
kuriuos savanoriavau. Todėl tai yra puikus pavyzdys, kad programa leidžia 
atrasti naujų pomėgių, veiklų gyvenime. Kita mano savanorystė buvo „Kartų 
namuose“ su seneliais. Pamenu savo pirmąjį kartą, kada važiuojant nervinausi 
ar mane priims ar tikrai seneliai apsidžiaugs, kad atvažiuoja moksleivė, kuri 
ves mankštų užsiėmimus. Tačiau, viskas buvo puiku. Po truputį jie įsitikino, 
kad tai ne vienkartinis mano atvykimas. Dabar man be galo džiugu, kad 
nuvažiavus juos aplankyti, esu visad jų labai laukiama.  

Dalyvavimas DofE programoje man padėjo tapti drąsesnei, nebijančiai 
bendrauti su įvairiais žmonėmis. Įgūdžių ir aktyvios veiklos tikslai man padėjo 
ugdyti savo ryžtą ir užsispyrimą, tad atsistoti ant rankų ir paeiti nedidelę 
atkarpą tapo įmanoma ir man. Turėjau puikų išbandymą, kai aktyvios veiklos 
metu negalėjau siekti šešiems mėnesiams užsibrėžto tikslo, dėl traumos. Teko  
dar kartą išbandyti savanorystę ir tuo džiaugiuosi, nes kitaip nebūčiau 
susipažinusi su vaikais iš kurių galima nemažai pasimokyti. O žygiai buvo 
naujų pažinčių, puikių emocijų bei netikėtų išbandymų laikas.  

Šiandien aš esu labai dėkinga savo mokytojoms, DofE programos 
vadovėms etikos mokytojai Jurgai Navikienei ir psichologei Rūtai Lingytei, 
kadangi jos tikėjo manimi ir leido programoje dalyvauti nepaisant to, kad vienu 
momentu buvau likusi viena mokinė savo mokykloje, norinti dalyvauti DofE 
programoje. Ačiū Jums.  

DofE kolektyvas yra be galo nuoširdus, ir draugiškas, tad man labai 
smagu, kad galiu prisidėti prie programos skelbimo, jos tobulinimo Lietuvoje. 
Linkiu, kad Jūsų entuziazmas užkrėstų vis daugiau jaunų žmonių Lietuvoje 
dalyvauti DofE apdovanojimų programoje. Tik Jūsų dėka, šiandien programa  
gyvuoja Lietuvoje. Ačiū. 
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