
Kdo jsme a co děláme?
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková 
organizace zřízená Ministerstvem školství, mlá-
deže a  tělovýchovy. Zajišťujeme pestrou škálu 
aktivit v  oblasti mezinárodního vzdělávání pro 
instituce, organizace, firmy i  jednotlivce. Přispí-
váme ke vzdělávání učitelů, pracovníků s mládeží 
a dospělými. Studentům, žákům a mladým lidem 
nabízíme příležitost získat zkušenosti v zahrani-
čí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici 
na dzs.cz.

Jaký je cíl aktivity Ambasadoři?
Cílem sítě Ambasadorů je vytvoření databáze 
absolventů mezinárodních programů, kteří jsou 
ochotni sdílet svou pozitivní zkušenost a inspiro-
vat ostatní svým příběhem. Jsou připraveni aktivně 
spolupracovat s  DZS v  dlouhodobém horizontu 
na propagaci mezinárodního vzdělávání a dobro-
volnictví.

Kdo se může stát Ambasadorem 
DZS?
Ambasadorem se stane zaregistrovaný účastník, 
který bude zvolen jako vhodný reprezentant pro-
gramu nebo aktivity administrované DSZ. Šanci 
má každý, kdo má zajímavou zkušenost nebo od-
hodlání sdílet svůj příběh.

Kdo se může registrovat?
Všichni účastníci zahraničních výjezdů, meziná-
rodních či tuzemských projektů a  dalších aktivit 
podporovaných v rámci mezinárodních programů 
administrovaných DZS.

Které mezinárodní programy
můžete reprezentovat?
Aktuálně hledáme absolventy programu Eras-
mus+, kteří se zúčastnili vysokoškolského výjez-
du nebo výměny mládeže. Do budoucna by však 
síť Ambasadorů DZS měli tvořit zástupci všech 
programů, které DZS spravuje. 

Jak si představujeme spolupráci?
Do jednotlivých aktivit se můžete zapojit dob-
rovolně a nezávazně. Rádi bychom však navázali 
spolupráci s Ambasadory, kteří budou ochotní za-
pojovat se do našich PR aktivit dlouhodobě.

Jaké jsou benefity pro samotné 
Ambasadory

  Osobní PR (např. v rámci kreativních kampaní 
jako je www.vyjed.cz a další)

  Školení na práci s on-line médii, prezentace apod.
  Workshopy, jejichž absolvování vylepší vaše CV 
a bude užitečné v osobním i profesním životě

  Pozvánky na akce DZS

Kde se může váš příběh objevit?
  Na sociálních sítích
  Jako součást kreativních kampaní
  Na akcích pro veřejnost, jako jsou veletrhy 
nebo festivaly

  V našem časopise Mozaika nebo v jiných exter-
ních médií

  V našich newsletterech
  Při osobním setkání s novináři
  Na akcích pořádaných DZS
  V DZS podcastu
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