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#GivingTuesday je deň, kedy sa po celom svete oslavu-

jú dobré skutky. Je to deň, kedy sa ľudia spoja a spolu 

vytvoria vlnu dobra, ktorá sa šíri celým Slovenskom. 

#GivingTuesday je aj o podpore organizácií, ktoré kaž-

dý deň, kúsok po kúsku, prispievajú k zmene. Nezáleží

na tom, či ste občianske združenie, neziskovka, škola

alebo nemocnica. Zapojiť sa môže každý. Dáva vám 

príležitosť experimentovať, zviditeľniť svoju organizáciu, 

aktivizovať ľudí okolo vás aj osloviť nových podporova-

teľov a darcov. V tomto návode nájdete inšpiráciu ako 

sa zapojiť  pripraviť dobrú kampaň. Príjemné čítanie!  

Čo je #GivingTuesday? 

1
Zmobilizujete ľudí okolo vás 

#GivingTuesday vám umožní aktívne zapojiť

vašich podporovateľov aj získať nových. 

Ak ešte váhate, nechajte sa presvedčiť: 

5 dôvodov, prečo sa zapojiť! 

3

2
Máte šancu získať pomoc 

Oslovte verejnosť aj firmy a požiadajte o pomoc

v oblasti, s ktorou sa už dlho boríte.

3
Stanete sa súčasťou globálneho hnutia

Nezmeškajte šancu zapojiť sa do celosvetovej

kampane a využite momentum, ktoré prináša.

4
Dozvie sa o vás viac ľudí 

#GivingTuesday skvele funguje na sociálnych

sieťach. Záujem o tieto príbehy však majú aj 

médiá. Buďte súčasťou. 

5
Funguje to  

Myšlienka a voľnosť, ktorú #GivingTuesday po-

núka je ľuďom blízka. Dokáže sa šíriť rýchlosťou

blesku a je vysoko nákazlivá. 

Ako hodnotia prvý #GivingTuesday

organizácie?

„Priestor, ktorý predstavuje GivingTuesday, je skvelou 

príležitosťou pre organizácie, ktoré nemajú samostatné 

marketingové oddelenia. Prostredníctvom platformy si 

môžu vyskúšať štruktúru kampane a jej tvorbu v praxi 

s podporou tímu GivingTuesday. Pre Mareenu bola 

najväčším prínosom skúsenosť s rozdelením kapacít, 

času a investície.“

Mareena 

„Sme radi, že sme sa do tejto kampane zapojili a určite 

sa zapojíme znova, pretože v tom vidíme zmysel - učiť 

ľudí, že sú medzi nami aj tí, ktorí si nevedia pomôcť 

sami a ktorým dokážeme pomôcť spolu.“

ADRA Slovensko

Minulý rok sme po druhýkrát oslávili #GivingTuesday 

aj na Slovensku. Pridali sme sa ku globálnej iniciatíve. 

Pridali sme sa k 150-tim krajinám, viac ako 2 miliardám 

ľudí a tisíckam organizácií, ktoré vďaka #GivingTuesday

získali viac. Takto to dopadlo u nás:  

Aký bol #GivingTuesday 2018?

zapojených firiem

neziskoviek, ktorým mohli
ľudia a firmy pomôcť

ľudí

vyzbieraných viac ako 
20 000 Eur

viac ako 1000 vriec 
šatstva a iných darov

mediálnych výstupov v 
celoslovenských médiách

57+
118+

20 000

1 000

40+
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Každá kampaň je z veľkej časti o komunikácii. Keď už 

máte nápad, cieľ a ideu, vyťažte z investovanej energie

čo najviac. Nepodceňte svoju prípravu ani v tejto oblas-

ti. 

Čo vo vašej komunikácii nesmie chýbať: 

#1 Zásady efektívnej komunikácie

Jednoduchá a jasná formulácia posolstva 

Budú to čítať ľudia, ktorí o vás možno ešte 

nepočuli. Dajte si záležať na tom, aby boli 

všetky informácie zrozumiteľné.

Cieľ

Nebojte sa hovoriť o tom, čo chcete dosiahnuť.

Konkrétny cieľ ľudí povzbudí k akcii a vám sa bu-

de ľahšie komunikovať pokrok aj výsledok 

Jasná výzva (CTA - call to action)

Nechoďte okolo „horúcej kaše.“ Dajte vedieť 

jasne a presne, čo chcete aby ľudia spravili. 

Jednotnosť/ konzistentnosť

Či už ide o vizuály, videá alebo texty, mali by byť

ľahko jednotné. Je v poriadku využívať viacero

komunikačných kanálov. Ak však každý vyzerá

ináč a posiela von inú správu, vaši podporovate-

lia budú zmätení. 

Tip pre vás

Zamerajte svoj obsah na sociálne siete. Využívajte vizuá-

ly a videá, ktoré upútajú pozornosť. #GivingTuesday

vie efektívne osloviť najmä mileniálov. Tí hľadajú nové

zaujímavosti a zábavu.  

Veľa ale dobrého obsahu

Hľadajte dôvody, prečo ostať v kontakte s vašimi

darcami. Pravidelne postujte a posielajte novin-

ky o vašej organizácii. Ukážte ako sú dary využi-

té. Dajte komunikácii tvár - tvár ľudí, ktorým 

pomáhate a zdieľajte ich príbehy.

Pocit naliehavosti

Vieme, že peniaze, veci či dobrovoľníkov potre-

bujete celoročne. Pocit naliehavosti však môže

výrazne podporiť mobilizáciu ľudí. Využite to. 

Komunikujte deadline, nejakú formu odmeny, 

matching (zdvojnásobovanie darov), súťaž alebo

jednoducho cieľ a potrebu jeho naplnenia.

Osobné oslovenie

Oslovte ľudí ako kamarátov. Spravte vašu komu-

nikáciu osobnejšou. Zakaždým, keď začnete písať

email alebo post, predstavte si ako by ste to vys-

vetľovali svojim blízkym. Vytvoríte si tak bližší 

vzťah s vašimi podporovateľmi. 

Rôzne kanály

Nespoliehajte sa iba na email alebo 1 post. Nes-

tačí to. Ľudia v priemere reagujú až na 5-7 výzvu. 

Zabezpečte, aby tá vaša nezostala nepovšimnutá.

Poďakovanie

Najdôležitejšia súčasť akejkoľvek kampane je 

poďakovanie. Vážte si ľudí a firmy, ktoré vám ve-

nujú svoj čas či financie a dajte im to pocítiť.

Využívanie rôznych komunikačných kanálov sme už 

spomínali. Nehovoríme však iba o sociálnych sieťach

a emailoch. 

Čo všetko treba pri kampani upraviť: 

#2 Kde nesmú informácie chýbať

Sociálne siete

Úprava cover fotky, rám na profilovke. posty - to 

všetko by malo byť v súlade s vašou kampaňou.

Webstránka vašej organizácie

Obzvlášť ak na ňu v rámci kampane zdieľate link. 

Každý, kto príde na váš web by mal ihneď vedieť, 

že vám beží kampaň, o čom je a čo má spraviť.

Darovacia stránka

Ak využívate špeciálnu darovaciu stránku, takisto

ju prispôsobte.
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Keď sa vám už podarilo zaujať vášho darcu, podporova-

teľa či dobrovoľníka, kam sa dostane? Čo tam uvidí? 

Máte tam naozaj všetky dôležité informácie? 

7 tipov, ktoré vám pomôžu udržať si pozornosť darcu:

#3 Kam sa darca dostane?

Prvé 2-3 vety sú kľúčové

Mali by obsahovať najdôležitejšie informácie - 

prečo to robíte, čo sa snažíte dosiahnuť aj prečo 

by mal darovať/ niečo urobiť práve dnes. 

5

Nevytvárajte mylné očakávania

Titulok, post či email je dôvodom, prečo si tu 

darca klikol. Zabezpečte preto všade rovnaký

jazyk a hlavnú správu. 

Obrázok/video povie viac ako tisíc slov

Nájdite relevantné vizuálne materiály a skombi-

nujte ich s nutným minimom textu. 

#GivingTuesday sa najlepšie šíri na sociálnych sieťach. 

Využite všetky, ktoré máte k dispozícii.

#4 Ako komunikovať na sociálnych

     sieťach

Kde postovať a cez koho:

Jasná výzva

Povedzte im, čo presne chcete aby urobili. Nep-

redpokladajte, že sa dovtípia. Výzva by mala byť 

najvýraznejším prvkom na stránke. 

Navrhnite im ako na to

Ak zbierate finančné príspevky, zahrňte tam 

aj navrhovanú sumu. Doplniť ju môžete informá-

ciou, čo táto suma zabezpečí (napr. „10 eur

zabezpečí raňajky pre 3 ľudí bez domova“). 

Ak zbierate materiálne dary, popíšte, čo možno 

najkonkrétnejšie vaše potreby a pod. 

Referencie pridajú na kredibilite

Pridajte referencie skutočných ľudí/ klientov. 

Využite citáty zo sociálnych sietí, ohlasy a dáta 

o tom, koľko ľudí už podporilo vašu kampaň. 

Transparentné zobrazenie darcov je veľmi vhod-

né. 

Dajte vedieť, že ste súčasťou globálneho

hnutia

Využívajte logo #GivingTuesday a hastagy

#GivingTuesday a #MozemPomozem.

Využite všetky sociálne siete - Facebook, Instag-

ram, LinkedIn aj Twitter. Sústreďte sa však na tie,

kde sú vaši darcovia. 

Využite ambasádorov - motivujte ľudí, aby vašu

kampaň zdieľali.

Zapojte influencerov - ak máte vo svojom okolí 

ľudí, ktorí dokážu ovplyvňovať mienku verejnosti, 

zapojte ich. 

Čo postovať:

Fotky a príbehy ľudí, ktorým pomáhate

Novinky z organizácie

Krátke informácie o tom, ako použijete dary

Poďakovanie existujúcim darcom

Vizuály a videá ku kampani, gig a obrázky

hastagy #GivingTuesday a #MozemPomozem

Sledujte príspevky oficiálnej #GivingTuesday 

kampane a vašich ambasádorov/ influencerov

a repostujte ich

Kedy postovať:

V nobembri - postujte 2-3 krát za týždeň

V deň #GivingTuesday - nebojte sa pridať aj 

5-6 príspevkov počas dňa

Odsledujte si v štatistikách na sociálnych sieťach

najlepšie časy - t.j. časy, kedy sú ľudia najaktívnej-

ší a naplánujte príspevky podľa toho. 
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Zopár nápadov:

Pridávajte hádanky/ kvízy a podobný zábavný

obsah, ktorý povedie k vašej kampani.

Zapojte ľudí - nechajte ich rozhodnúť o logu, 

slogane, hashtagu alebo téme.

Vytvorte si vlastný hashtag

Investujte do reklamy

Inšpirujte sa, využite ich alebo si ich upravte. Toto sú

hlavné posolstvá #GivingTuesday: 

#5 Zopár komunikačných správ

      pre vašu inšpiráciu

#GivingTuesday je svetovým sviatkom šted-

rosti. Zapojiť sa môže ktokoľvek a kdekoľvek.

Pridajte sa k nám na www.givingtuesday.sk 

a zdieľajte ako pomôžete 3. decembra.

Na #GivingTuesday može byťkaždý 

filantropom. Pridajte sa k miliónom 

ľudí po celom svete a zapojte sa! 

Každý môže niečo darovať. 3. decembra

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

Darujte svoj čas, schopnosti, hlas, veci ale-

bo peniaze - darujte čokoľvek a pomôžte 

iným na #GivingTuesday v utorok 3.12.

Zapíšte si do kalendára! 3. decembra

je #GivingTuesday. Ako sa zapojíte vy? 

Každý dobrý skutok sa počíta a každý z nich 

znamená ešte viac, ak sa spojíme. Na #Giving

Tuesday milióny ľudí dokazujú, aká veľká je naša 

schopnosť pomáhať.

Save the date: #GivingTuesday bude v utorok

3.12. Sme hrdí na to, že sme súčasťou glo-

bálneho hnutia. 

#GivingTuesday je o obyčajných ľuďoch, ktorí 

spolu dokážu neobyčajné veci. Zapojiť sa je jed-

noduché – stačí spraviť dobrý skutok.

Máme dva dni na nakupovanie -  Black Friday 

a Cyber Monday. Na #GivingTuesday máme 

deň na darovanie. Spolu si vytvárame novú tra-

díciu, ktorá sa zapíše do kalendára každého 

z nás. #GivingTuesday je prvým  dňom obdobia 

dávania. 

#GivingTuesday je globálna iniciatíva, ktorú bu-

dujú jednotlivci, rodiny, organizácie, firmy a ko-

munity po celom svete. Milióny ľudí sa v tento 

deň spoja, aby podporili dobré veci a komunity, 

v ktorých žijú.

Na #GivingTuesday oslavujeme všektých dob-

rých a štedrých ľudí. Zapojiť sa je jednoduché

- stačí spraviť dobrý skutok.

dávania. 

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.

Čo robiť, ale aj čo nerobiť, keď oslovujete ľudí emailom

sa dozviete na ďalšej strane. 

#6 Ako využiť email počas #Giving

      Tuesday
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Zoznam

Než začnete, vytvorte si zoznam všetkých kontak-

tov, ktoré chcete osloviť. Keď získate nových 

darcov alebo podporovateľov, hneď si ich zaraď-

te do zoznamu. 

Koho idete osloviť?

Nezabudnite na slušnosť (a GDPR)

Kým pošlete email, uistite sa, že ste kontakt 

získali v súlade s GDPR. Nikdy nedávajte všetky

kontakty na kópiu. Použite aspoň skrytú kópiu, 

hromadnú korešpondenciu, ideálne profesionál-

ne marketingové nástroje ako Mailchimp. 

Ako ich idete osloviť?

Dajte si záležať na predmete emailu

Predmet rozhoduje o tom, či si váš email ľudia

otvoria alebo nie. Zamyslite sa nad pútavým 

a zaujímavým titulkom. 

Obsah

Pri tvorbe obsahu postupujte podľa rovnakých

zásad ako v časti #3 Kam sa darca zostane. 

Robte to ale osobnejšie - ako keby ste písali

svojmu známemu. Dôležitá je jasná a zreteľná

výzva na jeden klik. 

Aj 2 krát denne je v pohode

Počas #GivingTuesday sa nebojte poslať aj dva

mailingy. Prvý ráno, druhý poobede s aktuálnou

informáciou ako pokračujete, koľko ľudí sa už

zapojilo a čo chcete dosiahnuť. Ak využívate 

Mailchimp, dajte poobede preposlať ľuďom, 

ktorí mail neotvorili.  

Tip pre vás

Nebojte sa experimentovať. Každá skúsenosť vás niečo

nové naučí. Vytvorte si napríklad A/B testing v mailovej

komunikácii. 

#7 Príklady postov a emailov

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!

EMAIL #1

EMAIL #2

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.
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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!

EMAIL #3

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!

EMAIL #4

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!

POST #1

Po #BlackFriday a #CyberMonday 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 podarilo minulý 

rok. Na #GivingTuesday chystáme niečo 

zaujímavé. Sledujte nás! Link na web #Giving

Tuesday.

Neziskovka X
16:33
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POST #2

Do #GivingTuesday zostáva už len týždeň!

Pripravte sa!

Neziskovka X
16:33

   Gi ingTuesday
Môžem, pomôžem.

POST #3

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

POST #4

#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

#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

POST #5
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#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

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

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
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Využite grafiku a logá #GivingTuesday. Na webe si 

ich môžete stiahnuť v krivkách spolu s cover fotka-

mi na sociálne siete. Logá, hashtagy a podklady si 

môžete upraviť podľa vlastných predstáv. Dizajn

#GivingTuesday nemá žiadne fixné pravidlá.
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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 

+ =

Stiahnite si logá

Tu si môžete stiahnuť všetky logá a ďalšie materiály.



Kontaktujte nás:

Nadácia Pontis 

Zelinárska 2

821 08 Bratislava

givingtuesday@nadaciapontis.sk

www.givingtuesday.sk

Môžem, pomôžem
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Sme tu pre vás!

Web: mozempomozem.sk

Facebook: GivingTuesday Slovensko

Instagram: GivingTuesdaySK 

Sledujte nás:


