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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 kreatívny 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 trvaž 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 naplánovať

dobrú kampaň

Stanovte si cieľ
    Čo chcete na #GivingTuesday dosiahnuť? Čo 

     presne potrebujete? Dobrovoľníkov? Viac 

     finančných darov? Viac podporovateľov na 

     sociálnych médiách? Čokoľvek to je, stanovte 

     si cieľ a komunikujte ho ďalej. 

Spolupracujte 
    Spojte sa s ďalšou organizáciu a  dosiahnite 

     väčší dopad na komunitu. Oslovte organizácie, 

     ktoré sa venujú podobnej problematike a vymys-

     lite niečo spolu. Spolu dokážete viac.

     Spojte sa s vašim firemným partnerom a vyh-

     láste matchingovú kampaň - znásobovanie darov. 

     Zdvojnásobené príspevky majú na #GivingTuesday 

     veľký úspech.

Oznámte to
    Dajte svojim podporovateľom vedieť, že ste 

     súčasťou #GivingTuesday a čo plánujete.

     Zdieľajte vašu kampaň na sociálnych sieťach,

     pošlite newsletter, osobné emaily a začnite 

     šíriť informácie. 

Zdieľajte svoj príbeh
    Napíšte blog alebo článok o svojej kampani 

     a práci. Dajte ľuďom vedieť s čím sa denne potý-

     kate. #GivingTuesday je skvelá príležitosť ako

     zviditeľniť problém alebo organizáciu.

Pošlite „save the date“
    Dajte svojim darcom a podporovateľom 

     vedieť, že 28. novembra sa bude diať niečo

     veľké. Budú si to môcť zaznačiť do svojho 

     kalendára.

Šírte informácie offline kanálmi
    Vytlačte si zopár letákov a zapojte komunitu. 

     Oslovte obecný úrad a miestne médiá, aby vám 

     pomohli s propagáciou. Skúsenosti z iných krajín 

     hovoria, že o #GivingTuesday je veľký záujem 

     médií. Pozrite si návrh tlačovej správy na webe 

     #GivingTuesday.

   Gi ingTuesday

#GivingTuesday vám dáva príležitosť osloviť nové skupiny ľudí, dostať 

do povedomia tému, ktorej sa venujete alebo samotnú organizáciu 

a zväčšiť si počet svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Nie je to 

len o finančných daroch. Skúste si vytýčiť aj iné ciele, experimentujte 

a skúste nové inovatívne prístupy. Nemáte čo stratiť!   

Zaregistrovať si výzvu na webe #GivingTuesday je prvý krok. 

Na úspešnú kampaň to však nemusí stačiť. Urobte viac!
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Ako naplánovať

dobrú kampaň

Vybudujte nadšenie
    Ako sa blíži #GivingTuesday vybudujte v ľuďoch

    atmosféru očakávania. Postujte častejšie na 

    sociálnych sieťach. Zintenzívnite komunikáciu. 

    Odporúčame 2-3 posty za týždeň. 

    Na konci októbra upozornite, že už zostáva iba

    mesiac do #GivingTuesday. 

  

Pošlite pozvánky
     Organizujete dobrovoľnícku akciu alebo podujatie?

     Nezabudnite rozposlať pozvánky!  

     

Rozmyslite si, ako to vyhodnotiť
    Zvážte si svoj cieľ. Čo považujete za úspech? Ako

    to môžete vyhodnotiť? Je to dôležité, aby ste 

     videli, ako sa vám darí zapájať komunitu. Neza-

     budnite výsledky zdieľať s nami na emialovej

     adrese givingtuesday@nadaciapontis.sk

    

V novembri to rozbaľte naplno
    Postujte na sociálnych médiách, rozpošlite

     newlsetter a emaily na svojich podporovateľov. 

     Pošlite tlačovú správu do médií. Používajte 

     hashtag #GivingTuesday a #MozemPomozem, 

     aby sme mohli vašu kampaň zdieľať. Nebojte sa

     vyjsť do ulíc a oslovovať ľudí vo vašom meste. 

Odštartujte svoju vianočnú kampaň
     Využite momentum okolo #GivingTuesday a od-

     štartujte svoju vianočnú kampaň. Všetci ľudia, 

     ktorých sa vám podarilo osloviť 28. novembra 

     vám môžu posilniť aj vašu koncoročnú kampaň. 

Poďakujte 
    Nezabudnite poďakovat svojim darcom 

    a podporovateľom. Dajte im vedieť, čo sa 

    vďaka nim podarilo a ako použijete ich dary.

    



Kam sa dostane 

darca?

Pozor! Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, táto časť je veľmi dôležitá. 

Keď sa váš nový darca rozhodne kliknúť si práve na vašu výzvu, kam sa 

dostane? Nájde tam všetky dôležité informácie? Vďaka týmto 7 tipom vašu 

stránku neopustí: 

 Najdôležitejšie informácie by mali byť v pr-

vých dvoch -  troch vetách. Zahrňte tam 

prečo fundraisujete, čo potrebujete, čo sa 

snažíte dosiahnuť a pocit nutnosti - povedzte, 

prečo je dôležité, aby darovali dnes. 

1
Titulok referuje na dôvod, prečo na link klikli.

Keď niekto klikne na link, aby sa dostal na váš

web, zabezpečte rovnaký jazyk a hlavnú správu

na oboch miestach. Konzistentnosť je kkľúčová 

pri vytváraní pozitívnej skúsenosti darcov.

2

Nájdite relevantné obrázky a videá. Obrázok

povie viac ako tisíc slov. Snažte sa obmedziť

text a nechajte prehovoriť obrázky a videa. 

Môžete zapojiť ľudí, klientov či rodiny, ktorým 

pomáhate. Skutočné príbehy a skutoční ľudia

najviac zaujmú.

3
Použite vaše logo a logo #GivingTuesday. 

Buďte konzistentný s farbami a fontami, 

ktoré vaša organizácie používa a nezabud-

nite pripojiť svoje logo.

4

Nezabudnite na „Call to Action“ alebo konkrét-

nu výzvu. Povedzte svojim návštevníkom, čo 

chcete aby urobili a povedzte to jasne. Nepred-

pokladajte, že sa dovtípia. Výzva by mala byť 

najvýraznejším prvkom na stránke. Použite 

frázy ako „Podporím“, „Pomôžte ešte dnes“,

„Podporte nás ešte dnes“, „Darujte“.

5
Pridajte referencie. Referencie skutočných 

ľudí vám pridajú na kredibilite. Využite aj 

citáty zo sociálnych médií, ohlasy a dáta 

o pokračovaní kampane (napríklad „už 200

ľudí podporilo našu kampaň“).

6

Zahrňte navrhovanú sumu a jasné inštruk-

cie. Ak zbierate na #GivingTuesday finanč-

né príspevky, zadajte navrhovanú sumu. 

Doplniť ju môžete aj informáciou, čo táto

suma zabezpečí (napríklad „10 eur zabez-

pečí raňajky pre 3 ľudí bez domova). Ak 

zbierate materiálne dary, popíšte čo možno 

najkonkrétnejšie vaše potreby. Ak niečo 

organizujete, jasne uveďte kde a kedy sa 

akcia koná a či/ ako sa môžu ľudia registrovať.

7
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Checklist kampane

   Gi ingTuesday

Tu nájdete jednoduchý checklist, ktorý vám pomôže mať všetko 

pod kontrolou a nedovolí vám na nič dôležité zabudnúť.

 

Registrujte si výzvu

Skontrolujte si či vám na vašom webe nič 

nechýba

Kontaktujte svojich podprovateľov a dajte 

im vedieť o vašej kampani

Vytvorte si komunikačnú stratégiu - emaily 

a posty na sociálnych sieťach, tlačové správy 

a iné materiály.

Postupne budujte svoju sieť a šírte informá-

cie  o svojej kampani. Nezačínajte na 

#GivingTuesdday s nulou

Pripravte si poďakovanie

Pred #GivingTuesday

 

Počas #GivingTuesday

 Prehodnoťte si ako sa darí kampani

Vyzvite darcov a podporovateľov, aby prispeli 

a šírili ďalej prostredníctvom sociálnych sietí

a emailov.

Postujte na Facebook a iné sociálne médíá. 

Výborne funguje aj instagram či snapchat. 

Nebojte sa vyhodiť aj postov a podporte ich

malou reklamou. 

Na databázu svojich darcov pošlite emial

hneď ráno.
Po #GivingTuesday

 Dajte svojim darcom vedieť ako to dopadlo

Ukážte ako budú dary použité

Začnite svoju vianočnú kampaň a uchovajte

momentum

Vyhodnoťte si ako to dopadlo a dajte nám

vedieť

Pripravte si emaily a posty na sociálne 

siete, ktoré môžu vaši podporovatelia 

jednoducho zdieľať.



Ako vytvoriť

komunikačný plán

   Gi ingTuesday

Hlavným cieľom je premeniť záujemcov na darcov a darcov na ambasádorov. 

Najskôr však budete potrebovať dostať sa do povedomia ľudí. Vedeli ste, že 

ľudia väčšinou reagujú až na 5-7 správu? Komunikácie nikdy nie je dosť. 

A aj keď sa počas novembra budete miestami cítiť ako pokazená platňa, 

nakoniec to prinesie svoje ovocie. 

Keď už máte svojich darcov, premeňte ich na ambasádorov! Ľudia cez svoju 

osobnú skúsenosť a motiváciu môžu inšpirovať svojich priateľov a rodinu, 

aby tiež podporili vašu organizáciu. Aby ste to dosiahli, je nutné neustále 

komunikovať a zanechať vo vašich darcoch silný dojem. Tu je 5 praktických 

tipov ako na to!

 

Hľadajte dôvody, prečo zostať v kontakte.

Pravidelne posielajte alebo postujte novin-

ky o vašej organizácii a misii. Ďakujte dar-

com na sociálnych sieťach a ukážte im 

ako sú dary využité. Dajte komunikácii

konkrétnu tvár - tvár ľudí, ktorým pomáhate

a zdieľajte ich príbehy.

1
Vytvorte pocit naliehavosti. Ten môže výraz-

ne podporiť darcovstvo. Využite napríklad 

deadline, nejakú formu odmeny, matching

alebo súťaž.

2

Oslovte ľudí osobne. Pošlite personalizova-

né emaily ľuďom, ktorí by mohli darovať

a dlhodobým podporovateľom. Keď darujú,

poďakujte a požiadajte ich o zdieľanie. Uľah-

čite im to a poskytnite im link a návrh ako 

to môže vyzerať.

3
Využite rôzne kanály. Sociálne siete a emaily

sú dnes najviac využívané. Nezabúdajte 

aj na pohľadnice, letáky, listy, plagáty alebo

sms-ky. 

4

Hneď darcom poďakujte. Nečakajte na koniec.

Pošlite im osobné poďakovanie a vyzvite ich, 

aby to zdieľali so svojimi známymi.
5



Ako používať sociálne

médiá

   Gi ingTuesday

Kde postovať.

Využite všetky sociálne siete, ktoré ako 

organizácia máte - Facebook, Instagram,

LinkedIn aj Twitter. Zdieľajte link na vašu

kampaň. Na Facebook využite všetko, čo 

môžete - stránku vašej organizácie, váš 

súkromný účet alebo si vytvorte podujatie.

1
Kedy postovať.

V októbri postujte 2-3 krát do týždňa. 

V novembri zintenzívnite komunikáciu a pos-

tujte každý deň, prípadne každý druhý deň.

Zo štyroch postov, v jednom žiadajte peniaze/ 

pomoc a v troch zdieľajte niečo zaujímavé. Na 

#GivingTuesday sa nebojte postnúť aj 4-5 krát.

Zamerajte sa na čas obeda a po práci - dáta 

nasvedčujú, že to sú časy, kedy ľudia darujú 

najviac. Používajte veľa obrázkov, videí a gif.

2

Čo postovať.

Fotky klientov a ľudí, ktorým pomáhate

Novinky z vašej organizácie

Krátke informácie, ako použijete dary

Poďakovanie existujúcim darcom

Využite obrázky, gif a videá

Nezabudnite používať hashtagy -

#GivingTuesday a #MozemPomozem

3
Podporte svoje posty.

Zvážte niečo málo investovať do reklamy 

na sociálnych médiách. Rozšírite si tak komu-

nitu darcov. Kreativita sa vypláca. Dobré sa 

šíri samo. Na sociálnych sieťach to platí o to

viac. 

4

#GivingTuesday sa najlepšie šíri sociálnymi sieťami. Využite všetky 

sociálne siete - Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat či Twitter.

 

Zopár inovatívnych nápadov.

Postujte hádanky, ktoré vedú k vašej 

kampani.

Nechajte ľudí rozhodnúť o logu, slogane,

hashtagu alebo téme.

Vytvorte si kvíz - napríklad o organizíácii

Využite „otázky“ na Facebooku a angažuj-

te svojich fanúšikov

Vytvorte si vlastný hashtag 

Prispôsobte si #GivingTuesday

5



Ako používať sociálne

médiá

   Gi ingTuesday

#GivingTuesday je svetovým sviatkom šted-

rosti. Zapojiť sa môže ktokoľvek a kdekoľvek.

Pridajte sa k nám na  www.givingtuesday.sk

a zdieľajte ako pomôžete 28. novembra.

1
Save the date: #GivingTuesday bude 28.11.

Sme hrdí na to, že sme súčasťou globálneho 

hnutia. Navštívte  www.givingtuesday.sk

a zistite viac.

2

Na #GivingTuesday oslavujeme všektých 

dobrých a štedrých ľudí. Zapojiť sa je jedno-

duché - stačí spraviť dobrý skutok. Zistite 

viac na  www.givingtuesday.sk

3
Každý môže niečo darovať. 28. novembra

sa pridajte k nám a oslávte #GivingTuesday.

Darovať môže svoj čas, schopnosti, hlas, pe-

niaze alebo materiálne dary. Ak môžete, po-

môžte. Nápady ako na to nájdete na

www.givingtuesday.sk

4

Zapíšte si do kalendára! 28. novembra

je #GivingTuesday. Ako sa zapojíte vy? 5

Príklady postov na #GivingTuesday

 

Darujte svoj čas, schopnosti, hlas, veci ale-

bo peniaze - darujte čokoľvek a pomôžte 

iným na #GivingTuesday v utorok 28.11.
6

Na #GivingTuesday može byťkaždý 

filantropom. Pridajte sa k miliónom 

ľudí po celom svete a zapojte sa! 
7

Sledujte náš Facebook a Instagram, 

inšpirujte sa a zdieľajte! 8

http://www.givingtuesday.sk
http://www.givingtuesday.sk
http://www.givingtuesday.sk


Ako využiť email

na #GivingTuesday

   Gi ingTuesday

Nezabudnite na etiketu.

Neposielajte len link na svoju kampaň. Na-

píšte pár slov a pridajte výzvu. 

Nikdy nedávajte všetky kontakty na kópiu.

Použite aspoň skrytú kópiu, hromadnú

korešpondenciu alebo profesionálne 

marketingové nástroje ako napríklad

mailchimp.

1
Vytvorte si zoznam.

Než začnete, vytvorte si zoznam všetkých

kontaktov, na ktoré chcete informácie pos-

lať. 

Keď získate nových darcov a podporovateľov, 

pridajte ich hneď do zoznamu. 

Segmentujte svoj zoznam.

2

Vytvorte si podpis na #GivingTuesday

Podpis si môžu pridať všetci vaši zamestnan-

ci, členovia Správnej rady alebo partneri.

Je to jednoduché a zadarmo.

3

Email je tiež efektívny nástroj ako propagovať vašu organizáciu a kampaň. 

Príde priamo vašim darcom a viete ho personalizovať. Podľa štatistík asi 

polovička ľudí, ktorí dostanú personalizovaný email daruje.

 

Príklady emailov na #GivingTuesday

 
Predmet: Nenechajte nás začať s nulou

Milý [krstné meno],

S veľkým potešením oznamujeme, že sme sa 

zapojili do #GivingTuesday. Ak sa nám podarí 

dosiahnuť náš cieľ, budeme môcť pomáhať ... 

Veľmi dúfame, že nám pomôžete a spoločne 

dosiahneme náš cieľ! Tu nás môžete podporiť: 

Kampaň na širšiu verejnosť spustíme ..... Nech-

celi by sme ale začať nulou. Pomôžte nám roz-

behnúť našu kampaň.

Čo môžete spraviť? Ak ste mali v pláne darovať,

urobte tak dnes. [link]

Navyše, tu je 5 spôsobov ako nám môžete

pomôcť:

1. Prepošlite link priateľov a vyzvite ich, aby daro-

vali.

2. Zdieľaje link na svojom Facebook.

3. Dajte nám like na našej stránke [link].

4. Postnite fotku na Instagram.

5. Zdieľajte na Twitteri, že podporujete našu 

kampaň. 

Vopred ďakujeme, že nám pomáhate!



Príklady emailov na #GivingTuesday

 

Predmet: Ďakujeme za vašu podporu

Milý [krstné meno],

ďakujeme za podporu našej kampane! Veľmi

si to vážime. Váš dar pomôže ...

Budeme ešte vďačnejší ak nám pomôžete

šíriť našu kampaň ďalej.

Tu je 5 jednoduchých spôsobov ako na to:

1. Prepošlite link priateľov a vyzvite ich, aby daro-

vali.

2. Zdieľaje link na svojom Facebook.

3. Dajte nám like na našej stránke [link].

4. Postnite fotku na Instagram.

5. Zdieľajte na Twitteri, že podporujete našu 

kampaň. 

Ďakujeme, že nám pomáhate!

Ako využiť email

na #GivingTuesday

   Gi ingTuesday

Predmet: Pomôžte nám dosiahnuť náš cieľ

Milý [krstné meno],

videli ste už našu novú kampaň? 

Podarilo sa nám dosiahnuť už ... % z nášho 

cieľa a to vďaka ... darcom. Pomôžte nám 

dosiahnuť náš cieľ a darujte ešte dnes. [link].

Váš dar nám pomôže [cieľ alebo poslanie]. 

[ Jedna, dve vety o dopade - prečo to robíte].

Ak ste už darovali, veľmi vám ďakujeme. Vaša 

podpora pre nás znamená veľmi veľa.

Pomôžete nám dosiahnuť náš cieľ zdieľaním 

tejto kampane? Prepošlite link priateľom alebo

zdieľajte na sociálnych sieťach.

Ďakujeme, že nám pomáhate udržať momentum

a darujete a zdieľate práve dnes!

Predmet: Kampaň začína. Pomôžte nám! 

Milý [krstné meno],

oficiálne štartujeme našu kampaň a potrebu-

jeme vašu pomoc, aby sme dosiahli .....

Pomôžte nám získať momentum a darujte

ešte dnes! [link].

Darujte online a zdieľajte to na sociálnych sieťach.

Úspech našej kampane závisí práve od vás. 

Podporiť nás môžete na stránke: .... Pomôžte nám

šíriť kampaň ďalej! Tu je jednoduchý link: .....

Ďakujeme, že nám pomáhate!



Inšpirácie

zo zahraničia

   Gi ingTuesday

Halo Foundation
     Halo Foundation poprosila ľudí z komunity, 

     aby venovali čiastku, ktorú bežne dajú za jednu 

     šálku kávy na pomoc deťom z detských domovov.

     Na propagáciu vytvorili #GivingTuesday kávové 

     šálky, na dne ktorých bolo srdce, ktoré malo pri-

     pomenúť ľuďom ako aj jednoduchý dar dokáže  

     zmeniť život k lepšiemu. 

    

World Bicycle Relief
     World Bicycle Relief vyzbierala prostriedky, aby

     mohli darovať bicykle školákom v Afrike. Vytvorili

     zábavné vizuály a využívali sociálne médi na šírenie

     povedomia o ich kampani. Cieľom bolo vyzbierať 

     peniaze na 800 bicyklov, nakoniec sa im podarilo

     kúpiť vyše 1000 bicyklov.    

Learning to Give
    Learning to Give spustila iniciatívu s názvom

    „TeachOne“, v rámci ktorej motivovali viac ako 

    10 tisíc učiteľov základných škôl, aby sa so žiakmi

    venovali aspoň jednu vyučovaciu hodinu filantropii.

    

Community Missions
    Community Missions sa pripojila ku #GivingTuesday

     tak, že pozvala viac ako 120 dobrovoľníkov, aby 

     pomohli zrenovovať miestnu potravinovú stanicu. 

     Časť dobrovoľníkov maľovala miestnosti, iní serví-

     rovali obed. 

WaterAid 
    Nezisková organizácia WaterAid poprosila svoich

    podporovateľov, aby finančným darom podporili

    chudobné komunity a umožnili im prístup k čistej

    vode, toaletám a hygienickým životným podmienkam.

    Zaviazali sa, že každý nový príspevok navýšia o rov-

    nakú čiastku. 

    

The John Paul Getty Museum 
    The John Paul Getty Museum sa premenilo na 

    miesto, kde mohli ľudia doniesť trvanlivé jedlo. 

    Zamestnanci zozbierali, roztriedili, odvážili a doru-

    čili jedlo do potravinovej banky. Múzeum ku každé-

    mu vyzbieranému kilu jedla darovalo rovnaký objem, 

    aby znásobili dopad tejto iniciatívy.    

Organize
     Online platforma pre darovanie orgánov 

     Organize vyzvala ľudí, aby „darovali srdcom“ 

     a zaregistrovali sa v databáze darcov. Organizo-

     vali chat na Twitteri a vytvorili materiály a vizuály, 

     ktorými vzdelávali a povzbudili ľudí k registrácii. 

Heifer International
     Heifer International rozbehla kampaň, ktorá mala

     za úlohu vyzdvihnúť dôležitosť úlohy farmárskych

     zvierat, najmä kôz v boji proti chudobe a hladu. 

     Vytvorili limitovanú edíciu rozkošných selfie kôz 

     a vyzvali svojich podporovateľov, aby zdieľali fotky

     na sociálnych sieťach. Mohlo to byť čokoľvek, čo ich

     podporovatelia s priateľmi a rodinami robia, aby 

     pomohli bojovať proti hladu a chudobe.



Dizajn manuál

   Gi ingTuesday

#GivingTuesday vám umožňuje využívať spoločnú grafiku a logo. Na webe si

môžete stiahnuť logá, vzory plagátov a cover fotiek na sociálne médiá. Každý 

z nich si môžete upraviť podľa vlastných predstáv, prispôsobiť svojej organizácii

alebo podujatiu, ktoré organizujete. 

 

Logo #GivingTuesday 

Font
     Open Sans

    

Gi ing
Tuesday

Farby
     Modrá RGB 51, 57, 120

     Červená RGB 193, 23, 41

     Sivá RGB 248, 248, 248

     Čierna RGB 0, 0, 0

Ako naše logo vzniklo 

+ =



Ako využiť email

na #GivingTuesday

www.givingtuesday.sk

Môžem, pomôžem
   Gi ingTuesday

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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