
 

 

Tisková zpráva 

Praha, 24. 7. 2019 

Dům zahraniční spolupráce je členem Asociace společenské odpovědnosti 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se v červenci 2019 stal členem Asociace společenské odpovědnosti 

(A-CSR) a připojil se tak k dalším organizacím a firmám, které usilují o to, aby veškeré jejich aktivity byly 

v souladu s filosofií společenské odpovědnosti.  

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a 

Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) v Česku. V rámci své unikátní vize tvoří největší CSR platformu u 

nás. Hájí zájmy 280+ členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem 

zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a SDGs. 

DZS svou činností velkou měrou přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, a to především 

zajištěním rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporou celoživotního vzdělávání 

pro všechny. Dlouhodobě se snaží veškeré své aktivity realizovat v souladu s filosofií společenské 

odpovědnosti vůči široké veřejnosti, stávajícím klientům a partnerům, životnímu prostředí i svým 

zaměstnancům.  

V roce 2014 a 2016 byl DZS oceněn Radou kvality ČR v kategorii Národní cena ČR za společenskou 

odpovědnost – Společensky odpovědná organizace – veřejná správa. 

„Od členství naší organizace v asociaci si slibujeme především inspiraci v hledání možností dalšího 

rozvoje oblasti CSR, sdílení zkušeností a dobré praxe s ostatními členy, možnost propagace 

mezinárodního vzdělávání a našich programů prostřednictvím sítě členů či zapojení do větších 

projektů.“ říká ředitelka DZS Dana Petrova.   

Pro více informací prosím kontaktujte:  

Lucie Durcová  

Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  

tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

 

Dům zahraniční spolupráce 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) v České republice zajišťuje pestrou škálu aktivit v oblasti 

mezinárodního vzdělávání, které jsou určeny institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům. Svou 

činností výrazně připívá k rozvoji vzdělávacích aktivit škol, podporuje profesní růst učitelů, vzdělavatelů 

dospělých a pracovníků s mládeží. Studentům, žákům a mladým lidem nabízí příležitost rozšířit si 
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vzdělání a získat zkušenosti v zahraničí. Po celém světě propaguje možnosti studia na univerzitách v 

České republice. Vysílá učitele a lektory češtiny do zahraničí, a šíří tak naše kulturní dědictví ve světě. 

Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz. 


