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Čo je Tuesday? #Giving

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobro-

voľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú 

dobré skutky a šíri dobro. Nezáleží na tom, čo daruješ 

alebo komu. Dôležité je, že sa staneš súčasťou. Pretože 

spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny. Všetko to 

začalo v roku 2012 v USA. Myšlienka #GivingTuesday 

je však tak jednoduchá  silná, že sa za päť rokov rozšíri-

la do 98 krajín, spojila viac než 50 000 organizácií 

a milióny ľudí.

Ako sa zapojiť?

#GivingTuesday 2016

utorok 28. novembra 2017

S čím vám môžu ľudia pomôcť 

na #GivingTuesday:

1
Finančná pomoc

     Buďte kreatívni a rozšírte svoju data-

     bázu darcov a podporovateľov.

     Spustite predvianočnú kampaň na

     #GivingTuesday a vyzbierajte viac darov

     Spojte sa so sponzorom a spustite 

     matchingovú kampaň. Kampaň môže 

     byť 24-hodinová alebo trvať až do 31.12.

2
Materiálna pomoc

     Potrebujete niečo konkrétne? Niečo, čo 

     môže darovať ktokoľvek? Dajte o tom 

     vedieť. 

     Množstvo firiem sa v tento deň chce 

     zapojiť. Jednou z možností je aj veno-

     vať produkty.

3
Čas a know-how

     Potrebujete s niečím pomôcť? Či už je to

     nejaká manuálna práca, prechádzka 

     s klientmi alebo vám chýbajú zručnosti,  

     na #GivingTuesday môžete nájsť množstvo

     ochotných ľudí.

     

4
Mediálny priestor

    Potrebujete dostať tému viac do pozor-

    nosti ľudí? #GivingTuesday je perfektná

    príležitosť!

    Požiadajte svojich podporovateľov, aby 

    zdieľali dôležité veci alebo oslovte firmu, 

    aby vám poskytla priestor.

98 krajín 2 miliardy 

darcov
177 mil. USD 1,64 mil. 

materiálnych darov

Čo je #GivingTuesday
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Myšlienky, ktoré

môžete využiť

#GivingTuesday je globálna iniciatíva, ktorú 

budujú jednotlivci, rodiny, organizácie, firmy 

a komunity po celom svete. Milióny ľudí sa 

v tento deň spoja, aby podporili dobré veci 

a komunity, v ktorých žijú. 

Zopár nápadov, ako komunikovať #GivingTuesday.  

Máme dva dni na nakupovanie - tzv. Black 

Friday a Cyber Modnay. Na #GivingTuesday 

máme deň na darovanie. Spolu si vytvárame 

novú tradíciu, ktorá sa zapíše do kalendára

každého z nás. #GivingTuesday je prvým 

dňom obdobia dávania. 

Každý dobrý skutok sa počíta a každý z nich 

znamená ešte viac, ak sa spojíme. 

#GivingTuesday  zahŕňa ľudí všetkých 

etnických skupín, náboženstiev a akéhokoľ-

vek pôvodu. Spoločne milióny ľudí dokazujú, 

aká veľká je naša schopnosť darovať.

#GivingTuesday je oslavou štedrosti. Každý 

má čo dať. Môžete venovať svoj čas alebo 

odborné znalosti, finančné dary, urobiť jedno-

duchý dobrý skutok alebo darovať jedlo 

či oblečenie. 

#GivingTuesday je o obyčajných ľuďoch, 

ktorí spolu dokážu neobyčajné veci. 

Zapojiť sa je úplne jednoduché – stačí 

spraviť dobrý skutok.

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dáva-

nia a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa 

po celom svete oslavujú dobré skutky 

a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája 

rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, 

občianske združenia, firmy, rodiny aj jednot-

livcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti. 

Pretože spolu môžeme dosiahnuť skutočné 

zmeny. Nezáleží na tom, čo daruješ alebo 

komu. Dôležité je, že sa staneš súčasťou.

Tu vám ponúkame zopár spôsobov a nápadov ako komunikovať #GivingTuesday. Ktorýkoľvek 

z nich môžete využiť vo svojej kampani, prispôsobiť si ich alebo preformulovať. Pustite uzdu 

svojej fantázii a vymyslite si aj niečo vlastné.

1 2

3 4

5 6
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Ako komunikovať

na sociálnyh sieťach

Príbeh
    Príbehy motivujú k aktivite. Pomáhajú vašim

     podporovateľom stotožniť sa s vašim posolstvom.

     Na #GivingTuesday skúste: 

           - povedať príbeh klienta, ktorému ste pomohli.

           - vysvetliť problém a ako vaša organizácia tento

             problém pomáha riešiť

           - vytvorte vizuál/ infografiku, ktorý vysvetľuje 

             aký dosah má vaša práca a koľkým ľuďom po-

             môže konkrétny dar

Dosah 
    #GivingTuesday je výborná príležitosť pre vašu 

      24-hodinovú výzvu. Časový limit vytvára pocit

      urgentnosti. Akýkoľvek je váš cieľ na #Giving

      Tuesday, je rovnako dôležité vysvetliť darcom, 

      koľko dobra sa v konečnom dôsledku podarí. 

      Ináč povedané, koľkým ľuďom dokážete pomôcť

      a ako dokážete ovplyvniť ich životy. 

      Napríklad: Váš 20 eurový dar zabezpečí raňajky

      pre 50 ľudí bez domova.

Výzva - Call to action
    Dajte si záležať, aby ste jasne naformulovali, čo

     od ľudí očakávate. Resp. čo presne majú spraviť.

     AK chcete, aby darovali online - uveďte link na 

     stránku. Ak potrebujete materiálne veci - dajte  

     vedieť čo presne potrebujete a kam to môžu 

     vaši podporovatelia priniesť a pod. Ak posielate

     túto výzvu aj emailom, vždy je dobré na seba

     nechať emailový alebo telefonický kontakt. 

   Gi ingTuesday

Čo by nemalo vo vašej komunikácii chýbať?

#GivingTuesday je poháňaný najmä sociálnymi sieťami. Preto je 

dôležité správne nastaviť svoju komunikáciu. Pripravte si plán!

V tomto návode nájdete užitočné tipy a príklady. 

Pekné vizuály
    Dajte si záležať aj na vizuáloch. Využite kvalitné

     fotky  a videá z prostredia vašej organizácie. Ak 

     vám chýbajú, skúste jednu z online databáz fotiek

     zadarmo: 

     Ak nie ste zruční grafici, nevadí. Skúste

     Canva je stránka, na ktorej si jednoducho mô-

     žete vytvoriť vlastné vizuály aj bez predchádza-

     júcich skúseností. Nájdete tam aj množstvo 

     vzorov a inšpirácií.

    Pixabay      

    Kaboompics

    Pexels

    Unsplash

Canva

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://kaboompics.com/
https://kaboompics.com/
https://kaboompics.com/
https://www.pexels.com/
https://www.pexels.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://unsplash.com/


Pred #GivingTuesday

Nikdy nie je príliš skoro začať komunikovať. Ponúkame vám pár 

ukážok, ako môže vaša komunikácia vyzerať a kedy postovať 

konkrétny obsah.

 

2 týždne pred #GivingTuesday - 14.11.

Ak ste tak ešte neurobili, dajte vedieť svojim

darcom, čo je #GivingTuesday a že sa tohto

roku zapojíte aj vy. Nezabudnite im pripome-

núť, aby vás sledovali kvôli ďalším podrob-

nostiam.

1
Týždeň pred #GivingTuesday - 21.11.

Pripomeňte svojim fanúšikom, že #Giving

Tuesday sa blíži. Navnaďte ich na to, čo sa 

chystá.

2
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Po #BlackFriday prichádza #GivingTuesday - 

celosvetový sviatok dávania! Tento rok 

po prvý krát na Slovensku. My sa už nevieme 

dočkať. Spolu s vami dokážeme priniesť lepšie 

vzdelanie pre naše deti.

Prečítajte si o tom, čo sa nám už podarilo

v tomto roku. Na #GivingTuesday chystáme 

niečo zaujímavé. Sledujte nás! Link na web 

#GivingTuesday.

Neziskovka X
16:33

Do #GivingTuesday zostáva už len týždeň!

Pripravte sa!

Neziskovka X
16:33

Zostáva
už len

 týždeň

   Gi ingTuesday
Môžem, pomôžem.



Pred #GivingTuesday

Nikdy nie je príliš skoro začať komunikovať. Ponúkame vám pár 

ukážok, ako môže vaša komunikácia vyzerať a kedy postovať 

konkrétny obsah.

 

2 až 5 dní pred #GivingTuesday 

Dajte vedieť svojim fanúšikom a darcom,

ako sa môžu zapojiť. Dajte im vedieť, aký

je váš cieľ a nezabudnite na výzvu! 

3
Deň pred #GivingTuesday - 27.11.

#GivingTuesday je už zajtra a vaši fanúšiko-

via sa potrebujú pripraviť. Inšpirujte ich k

darovaniu alebo inej forme pomoci. Neza-

budnite ani na váš cieľ. Najväčší dosah majú

posty poobede a podvečer.

4
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Spúšťame našu #GivingTuesday kampaň!

Náš cieľ je 2000 eur, ktoré prinesú lepšie 

vzdelanie pre 200 detí. Pomôžte nám 

dosiahnuť cieľ a podporte Neziskovku X 

ešte dnes. Dajte vedieť aj rodine a priateľom.

#MozemPomomzem

Neziskovka X
16:33

#GivingTuesday je už zajtra! Pomôžte nám

dosiahnuť náš cieľ a priniesť lepšie vzdela-

nie, tak kde najviac chýba. Detí zo sociálne 

slabších rodín si zaslúžia rovnaké možnosti.

Neziskovka X
16:33

Na #GivingTuesday
za lepšie vzdelanie



Počas #Giving

Tuesday

Počas #GivingTuesday sa nebojte postovať aj niekoľko krát denne.

Snažte sa, aby čo možno najviac ľudí videlo vašu kampaň. Môžete

svoje posty podporiť aj malou reklamou na Facebooku. Aj keď sú tieto

vzory pripravené skôr na fundraising, dajú sa pekne preformulovať 

pre akúkoľvek aktivitu alebo cieľ. Nebojte sa s nimi pohrať.

 Skoro ráno

#GivingTuesday je tu! Pripomeňte vašim

darcom aký ste si stanovili cieľ a vyzvyte 

ich k aktivite.

1
O hodinu neskôr

Zdôraznite charitatívnu funkciu tohto sviatku.2
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#GivingTuesday je tu! Začali sme veľmi dobre

a je ešte len 9 ráno. S úžasnými ľuďmi, ako 

ste vy na našej strane pokoríme náš cieľ 

2000 eur ľavou zadnou! Ak môžete, pomôžte

práve dnes! Link na prispievanie

#MozemPomomzem

Neziskovka X
9:02

#GivingTuesday je sviatkom štedrosti. Popri

predvianočnom nákupnom ošiali sa 

zastavme a pomôžme tam, kde to treba. 

Vzdelávanie je tiež darom. Vďaka vašej 

podpore bude mať o 20 detí viac prístup 

ku kvalitnému vzdelaniu. Link na kampaň.

#MozemPomozem

Neziskovka X
10:15

Okolo obeda 

Informujte, ako sa vám zatiaľ darí. Zdôrazni-

te komu pomáhate a prečo. 
3

Keď dosiahnete polovičku svojho cieľa

Zje dôležité ukázať vašim darcom, že sa 

hýbete dopredu a ste o hodný kus bližšie

k svojmu cieľu.

4

Minulý rok sa nám podarilo ovplyvniť životy

vyše 1000 detí. Teraz majú šancu uplatniť sa

v živote a dokonca ísť aj na vysokú školu. 

Pomôžte nám na #GivingTuesday priniesť 

lepšie vzdelanie ďalším stovkám detí. Bez vás 

to nedokážeme! Link na kampaň.

#MozemPomozem

Neziskovka X
12:02

Ste úžasní! Vďaka vám sme už v polovičke

nášho tohtoročného cieľa! Ešte sa ale 

nevzdávame! Zostáva ešte dosť času. 

Pridajte sa! #MozemPomozem 

Neziskovka X
10:15



Počas #Giving

Tuesday

Počas #GivingTuesday sa nebojte postovať aj niekoľko krát denne.

Snažte sa, aby čo možno najviac ľudí videlo vašu kampaň. Môžete

svoje posty podporiť aj malou reklamou na Facebooku. Aj keď sú tieto

vzory pripravené skôr na fundraising, dajú sa pekne preformulovať 

pre akúkoľvek aktivitu alebo cieľ. Nebojte sa s nimi pohrať.

 Poobede

Priebežne informujte, ako sa vám darí 

a  koľko ľudí sa k vám už pridalo. Postnite

túto informáciu vtedy, keď sa vám bude 

najviac hodiť a zapadne do zvyšných postov.

5
Večer - posledná výzva

Nezabudnite aj večer postnúť poslednú

výzvu. 
6

   Gi ingTuesday

Už máme 1200 eur vďaka 50 štedrým darcom!

Pridajte sa aj vy a pomôžte nám zlepšiť prístup

k vzdelávaniu pre deti zo sociálne slabších 

rodín. Pridajte sa aj vy! 

#MozemPomozem

Neziskovka X
9:02

#GivingTuesday je už takmer za nami. 

Zostávajú už len 4 hodiny a nám ešte 

chýba posledných 200 eur. Podporte nás,

aby ani jedno dieťa nezostalo bez 

kvalitného vzdelania! Bol to pre nás 

úžasný deň a ďakujeme za to, že ste! 

#MozemPomozem

Neziskovka X
10:15



Po #GivingTuesday

Po #GivingTuesday je dôležité udržať momentum, ktoré vzniklo

počas kampane. Aj keď by ste s darcami mali nadviazať emialovú

komunikáciu a poďakovať im za ich podporu, netreba zabúdať

ani na sociálne siete. Poďakujte sa, zdieľajte výsledky a úspechy.

 

Poďakovanie

Poďakujte všetkým darcom a podporovate-

ľom. Nezabudnite ani na štatistiky - koľko 

sa vyzbieralo a najmä, čo to bude znamenať

a koľkým ľuďom to pomôže. Môžete použiť

aj formulácie ako „vďaka vám budem môcť...“

alebo „pomohli ste nám...“ 

1
Vianočná výzva

#GivingTuesday je len jeden deň a vieme, 

že vaša snaha bude pokračovať až do konca

roka. Do svojej vianočnej výzvy môžete

zakomponovať aj výsledky #GivingTuesday.

2
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Na #GivingTuesday sme si stanovili cieľ 2000

eur. Milo ste nás prekvapili a podporili sumou

XY eur. Zo srdca vám ďakujeme, že prinášate

nádej na lepšie vzdelanie deťom. 

Neziskovka X
9:02

Pred týždňom ste nám na #GivingTuesday

pomohli pokoriť dôležitý cieľ. Bez vás by 

sme to nedokázali. S blížiacimi Vianocami 

nekončíme. Práve naopak. Pomôžte nám 

pomáhať budúci rok ešte viac! 

Neziskovka X
10:15



Zopár tipov na záver

Každá organizácia je iná. Má iné poslanie, iný štýl komunikácie. 

Na záver preto pripájame zopár tipov, ktoré vám pomôžu

naplánovať stratégiu pre sociálne siete čo najlepšie.

 

Postujte tam, kde sú vaši podporovatelia

Sústreďte sa na tie sociálne siete, ktoré

vám môžu priniesť najväčší úžitok. Ak sú 

vaši darcovia prevažne na Facebooku, buďte

tam aj vy. Ak sú aj na Instagrame, nesmiete 

na neho zabudnúť.

1
Na čase záleží

Určite viete, že pri sociálnych médiách to

platí dvojnásobne. Záleží na tom, kedy 

postujete. Globálne ľudia najviac darujú

medzi 12:00 až 19:00. Skúste sa zamerať na 

toto rozpätie. .

2
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Obrázky sú dôležité

Obrázky sú dôležité. Rovnako aj ich kvalita. 

Na Facebooku dosahujú posty s obrázkami 

až 2.3 krát väčšiu angažovanosť. Na Instagrame

sa bez nich jednoducho nepohnete. Tipy, kde

získať kvalitné obrázky zadarmo nájdete na 

strane 5 tohto návodu. 

3
Linkujte

V postoch nezabudnite odkazovať na 

stránku, kde vám ľudia môžu prispieť

alebo kde môžu nájsť všetky dôležité 

informácie. Nezabúdajte, že každý darca

musí vedieť, čo od neho presne chcete

a ako na to. Pokiaľ sú linky príliš dlhé, 

môžete ich skrátiť na platforme ako je 

napríklad bit.ly. 

4

Live stream

Facebook vám ponúka výborný nástroj

na živé vysielanie. Ak máte na #Giving

Tuesday naplánovanú udalosť, môžete

časť z nej vysielať na živo - pozvite ďalších

ľudí a ukážte im, aká je u vás dnes atmosféra.

Výhodou live streamingu je, že Facebook 

na to upozorní každého vášho fanúšika.

5
Bavte sa

Sociálne siete sú najmä o zábave. Preto 

je dôležité, aby ste aj vy boli pozitívne 

naladení a bavilo vás to. Ak ste príliš 

strnulí, ľudia to vycítia. 

6



Ako využiť email

na #GivingTuesday

www.givingtuesday.sk

Môžem, pomôžem
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Kontaktujte nás:

Nadácia Pontis 

Zelinárska 2

821 08 Bratislava

givingtuesday@nadaciapontis.sk

http://www.givingtuesday.sk
http://www.givingtuesday.sk
https://www.facebook.com/GivingTuesdaySK/
https://www.instagram.com/givingtuesdaysk/
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