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Darujte % z tržby

Zubná ambulacia Enamel Dent z Holíča venovala 

20% týždennej tržby dvom organizáciám. Na Face-

booku o tom informovali fanúšikov a povzdbudili 

ich, aby sa pridali aj oni. Rovnako aj DM Drogerie

Markt venovala 5% denného obratu na dobročin-

né projekty.

V ESET-e si vybrali tri projekty neziskových organi-

zácií z portálu Dobrakrajina.sk, ktorým mohli za-

mestnanci finančne prispieť. Kampaň trvala takmer

mesiac, od ačiatku #GivingTuesday až do konca 

decembra. Aby odporili zamestnancov v darovaní ,

firma darovanú sumu zdvojnásobila - matchovala. 

Dali tak zamestnancom najavo, že v pomoci dru-

hým „sme v tom spolu.“  Za mesiac sa pre tri 

organizácie  vyzbieralo sa takmer 5000 EUR.
Zorganizujte zbierku trvanlivých 

potravín alebo stravných lístkov 

TESCO STORES zorganizovalo zbierku stravných 

lístkov vo viacerých predajniach po celom Slovensku.

Lístky v  hodnote viac ako 3000 EUR venovali miest-

nym neziskovým organizáciám.

Matchujte dary zamestnancov

Navarte večeru pre núdznych

Každoročnou obľúbenou aktivitou je navarenie ve-

čerepre chudobných či ľudí bez domova. Nakúpite

suroviny a s kolegami si spravíte teambuilding pri 

hrncoch. V Profesii a najskôr zorganizovali zbierku

na potraviny a zamestnanci pripravili  večeru a ra-

ňajky pre 200 ľudí bez domova. Podobný dobro-

činný teambuilding mali aj zamestnanci Accace a 

CURADEN.

Zamestnanci Profesie nachystali vianočné balíčky

pre rodiny z organizácie Misia mladých, ktoré odo-

slali až na Oravu, kde rodiny žijú. Podobne aj v 

Accenture si mohli zamestnanci vybrať konkrétne 

dieťa, ktorému kúpili darček. Dôležité je však vo-

pred sa spýtať, čo potrebujú.

Pripravte vianočné balíčky

Dobrovoľníci z firmy MARSANN IT zobrali na pre-

chádzku psíkov z útulku. Ohľadom dobrovoľníctva

môžete osloviť organizáciu, s ktorou firma spolu-

pracuje, alebo si ponuku vyhľadať na stránke

givingtuesday.sk. Podporíte tak miestnu komunitu.

Dobrovoľníčte
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Inšpirujte deti k štedrosti

Spravte vlastnú oslavu štedrosti, 

darovania a dobrovoľníctva

Vydavateľstvo LiberaTerra každoročne organizuje
akciu pre žiakov základných a stredných škôl s náz-
vom Dobrý skutok sa počíta. Triedne kolektívy vy-
myslia a zrealizujú  dobrý skutok, ktorý pomôže 
ľuďom, zvieratám či priestoru v obci, v ktorej deti 
žijú, alebo aj v ďalekej cudzine. Podstatou je spojiť 
deti v triede myšlienkou dobrého  skutku a umož-
niť im zažiť pocit spoločnej práce v prospech dobrej
veci. Deti sa tak učia sa vnímať životy a potreby 
iných ľudí, spájať ich so svojím vlastným a zažívajú 
pocit radosti z darovania. 

KFC sa rozhodlo obdarovať Mikulášskymi darčekmi

klientov a zamestnancov DSS Integra a taktiež dob-

rovoľníkov Inex Slovakia, ktorí pomáhajú pri reali-

zácii celej Mikulášskej akcie. Okrem Mikulášskych

darčekov a kreatívnych pomôcok pre DSS Integra, 

zamestnanci pripravili program v mikulášskych

kostýmoch. Každého pohostili jedlom z KFC.

Firma SPIG zase zapožičala schodolez žiakovi na 

vozíku, aby sa prvýkrát dostal do školského bufetu,

ktorý bol na preňho dovtedy nedostupnom prvom

poschodí. Tam ho čakala torta a oslava v spoloč-

nosti spolužiakov.

Zamestnanci firmy CURADEN venovali 100 zubných 

kefiek Curaprox ľuďom bez domov v organizácii 

Depaula mladým rodinám v oravskej organizácii 

Misia mladých. Špedičná spoločnosť DHL Exel zase

pomohla s rozvozom vecí vyzbieraných zamestnan-

cami Volkswagen-u do organizácií.

Tip pre vás

Zapojením sa do #GivingTuesday ukážte 
zamestnancom i partnerom, aké hodnoty 
vaša spoločnosť vyznáva.

Darujte produkt alebo službu

#GivingTuesday sa koná v predvianočnom období. 

Firmy Profesia a Johnson Controls Int. v spolu-

práci s Panorama City  zorganizovali vo vestibule 

vianočné trhy, kde dali priestor neziskovkám na

predaj ich  výrobkov. Zamestnanci si nakúpili via-

nočné darčeky  a dekorácie bez stresu a s dobrým 

pocitom z podpory  dobrej veci. Vhodné je zamest-

nancov vopred informovať o tom, čo vybrané 

neziskovky robia, aby sa na trhy naladili.

Darujte priestor na vianočné trhy

Vytvorte úžasný moment štedrosti



Dizajn manuál

Využite grafiku a logá #GivingTuesday. Na webe

si ich môžete stiahnuť v krivkách spolu s titulnou

fotkami na sociálne siete. Logá, hashtagy a pod-

klady si môžete upraviť podľa svojich predstáv.

Dizajn #GivingTuesday nemá žiadne fixné pra-

vidlá.
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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.
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https://www.givingtuesday.sk/data/media/downloads/aB1Zsj3-logogtv-krivkach.pdf


Kontaktujte nás:
Nadácia Pontis 
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
givingtuesday@nadaciapontis.sk

www.givingtuesday.sk
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