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Bonus pro variantu Direct Placement 
 
Věděli jste, že Vám můžeme vrátit účastnický a dolarový poplatek? Staňte se ambasadorem Greenheart  Aby Vás vízový sponzor 
vybral, musíte splnit pár následujících podmínek. 

 
 
Jak se stát ambasadorem Greenheart? 

 musíte se zúčastnit programu WaT v létě 2018 

 musíte zdokumentovat Vaši dobrovolnickou činnost v ČR a v USA 

 musíte být aktivní dobrovolník a podporovat kulturní interakci 
 

Co je náplní? 

 10 hodin dobrovolnické činnosti + projekt (1 v ČR a 1 v USA) 

 stát se aktivním členem v místě působení v USA 

 zdokumentování a publikování aktivit na blogu 
 
Před odletem do USA (měsíc před Start Date) 

 natočíte video na téma: Proč se účastníte programu WaT? anebo Jak si myslíte, že Vám tento program pomůže ve Vašem 
osobním růstu? 

 vyplníte dotazník na téma: životní prostředí, kulturní porozumění a osobní rozvoj 

 budete sledovat sociální sítě Greenheart 

 absolvujete Skype interview s Greenheart 
 
Během pobytu v USA 

 jednou za měsíc publikujete blog (5 fotek) anebo video na téma dané Greenheart 
 
Do End Date 

 dobrovolnictví v Greenheart Clubu – 10 hod minimálně 

 vymyslíte a uskutečníte projekt 

 publikujete Váš projekt v místních novinách (alespoň pokus o publikování) 
 
Měsíc po End Date 

 finální video, kde shrnete: 
o proč byste doporučili/nedoporučili program 
o jak Vám program pomohl v osobním růstu 
o jak využijete zkušenosti, získané během programu 
o proč je podle Vás program důležitý 

 vyplníte finální dotazník na téma: životní prostředí, kulturní porozumění a osobní rozvoj 
 
 
Termíny: 

1) odevzdání přihlášky do 16. února 2018 
2) 26. února – 2. března 2018 – Skype interview s Greenheart 
3) 9. března 2018 vyhlášení vybraných ambasadorů 
4) 1. ledna 2019 – projekt v ČR musí být dokončený 
5) 14. ledna 2019 – kompletní portfolio je uveřejněno 

 
 
Bližší informace o bonusu naleznete na stránkách vízového sponzora Greenheart. 
 
V případě zájmu nebo dalších dotazů kontaktujte koordinátorku Andreu Hruškovou a.hruskova@czech-us.cz  

https://www.cci-exchange.com/about/scholarships/ambassador-scholars/
mailto:a.hruskova@czech-us.cz

