
T A P K  D A R O M  A M B A S A D O R I U M I



„Darom“ pasirengusi plėsti veiklą ir tapti daugiau, nei šiukšlių rinkimo akcija. Jau 
esame vykdome keletą naujų projektų su šveicarų startuoliu „Cortexia“ ir Šiaurės 
ministrų tarybos biuru, tačiau laukia dar ne vienas aplinkosauginis projektas.  

Mūsų vizija – švari ir sveika aplinka be šiukšlių. Vykdydami savo veiklą ir kampanijas, 
mes siekiame sukurti perėjimą prie geresnio išteklių valdymo ir įkvėpti protingesnio 
dizaino, gamybos ir vartojimo pasirinkimą. Mes didiname žmonių sąmoningumą, 
kad atliekų problemai spręsti reikalingi ilgalaikiai pokyčiai. 

APIE MUSAPIE MUS



„Darom“ kviečia skirti laiko ir energijos neatlygintinai 
dalinantis su visuomene tvaraus gyvenimo būdo 
pavyzdžiais ir skleisti akcijos idėją prisidedant prie 
švaresnės ateities. Ambasadorius ne tik įsitraukia į 
„Darom“ veiklas bei projektus, bet ir prisideda prie 
visuomenės švietimo bei atstovauja mūsų organizaciją.

TAPK 
AMBASADORIUMI
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RENGINIAI IR AKCIJOS 

Ambasadorius, atsižvelgiant į galimybes, 
dalyvauja „Darom“ organizacijos vykdomuose 
aplinkosuaginiuose bei savanorystės 
projektuose, viešųjų ryšių akcijose.  

SOCIALINĖS MEDIJOS 

„Darom“ ambasadorius savo paskyrose dalinasi 
mūsų inicijuojamais projektais, naudoja 
specialus projektui sukurtus coverius bei 
nuotraukų rėmelius. 

VIEŠIEJI RYŠIAI 

Ambasadorius yra kviečiamas dalyvauti interviu 
kartu su „Darom“ organizatoriais, sutinka būti 
cituojami pranešimuose spaudai.  

ĮVAIZDŽIO DALIS 

Ambasadorius neatlygintinai prisideda prie 
„Darom“ įvaizdžio kūrimo bei organizacijos  
reprezentvimo, kampanijų bei įgyvendinimo: 
- Neatlygintinai sutinka fotografuotis 
reklaminiais tikslais (pvz. Sutinka naudoti savo 
atvaizdą kuriant renginių vizualinį identitetą); 
- Prisideda prie „Darom“ atributikos pristatymo: 
dėvi ambasadoriams skirtus marškinėlius ir kt.  
- Sutinka dalyvauti renginiuose bei juose būti 
fotografuojamas. 

AMBASADORIAUS 
VEIKLA



- „Darom“ inicijuos interviu su ambasadoriais ir viešins 
juos per savo informacinius partnerius; 

- „Darom“ savo kanalais dalinsis ambasadorių veikla 
socialiniuose tinkluose (derinama su komunikacijos 
projektų vadovu); 

- „Darom“ renginiai ir veiklos – vieta, kur galimos 
integracijos, įgyvendinant ir savo idėjas; 

- „Darom“ savanoriai gali prisidėti įgyvendinant 
ambasadroriaus projektus bei veiklas visoje Lietuvoje.  

- Sukūrėme išskirtinius „Darom“ marškinėlius 
ambasadoriams.

KOKIA NAUDA?



Kiekvienas, kuris: 

- Pritaria „Darom“ idėjoms bei vertybėms (daugiau 
informacijos: https://www.mesdarom.lt/musu-misija/) 

- Yra pasirengęs prisidėti prie visuomenės sąmoningumo 
didinimo aplinkosaugos temomis; 

Kandidatus į „Darom“ ambasadorius teikia tiek jau esami 
ambasadoriai, tiek organizacijos komandos nariai, tiek 
oficialūs mūsų partneriai. 
Sprendimą dėl ambasadoriaus patvirtinimo priima 
komunikacijos komanda ir organizacijos vadovai.  

KAS GALI TAPTI 
AMBASADORIUMI?

https://www.mesdarom.lt/musu-misija/


SUSISIEKIME
KOMUNIKACIJOS PROJEKTŲ VADOVĖ
Toma Buivydaitė
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