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#GivingTuesday -
aj dobré skutky
si zaslúžia svoj deň

#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. 
Nezáleží na tom, ako sa zapojíte, čo alebo komu daruje-
te. Každý dobrý skutok pomáha. V tomto návode nájde-
te inšpiráciu, ako sa práve so svojou firmou zapojiť 
a všetky dôležité informácie. Príjemné čítanie!  

Čo je #GivingTuesday? 

Minulý rok sme po prvýkrát predstavili #GivingTuesday 
aj na Slovensku. Pridali sme sa ku globálnej iniciatíve, 
k 150-tim krajinám, viac ako 2 miliardám ľudí a tisíckam 
firiem, ktoré na #GivingTuesday konajú dobro. Takto to 
dopadlo u nás:  

Aký bol #GivingTuesday 2017?

zapojených firiem

neziskoviek, ktorým ste
mohli pomôcť

ľudí

vyzbieraných viac ako 
83 000 Eur

viac ako 12 ton šatstva
a iných materiálnych darov

mediálnych výstupov v 
celoslovenských médiách

1
Stanete sa súčasťou globálnej iniciatívy 
Pridajte sa k desiatkam firiem u nás a tisíckam 
po celom svete.

Ak ešte váhate, nechajte sa presvedčiť: 

5 dôvodov, prečo sa zapojiť! 
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2
Ukážete zodpovedné podnikanie v praxi 
#GivingTuesday vám pomôže ukázať hodnoty 
vašej spoločnosti zamestnancom, zákazníkom 
aj verejnosti.

3
Zapojíte svojich zamestnancov
Povzbudíte zamestnancov k tomu, aby si viac 
všímali svoje okolie. Počas #GivingTuesday ich 
môžete efektívne zapojiť do svojich aktivít, dať 
im možnosť byť súčasťou riešenia a spoločne 
tvoriť krajší svet.

4
Vytvoríte príbehy, o ktorých sa dá rozp-
rávať 
Skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia ukazujú, 
že o #GivingTuesday je veľký záujem médií. 
Počas tohto dňa vzniká množstvo pekných prí-
behov. Buďte pri tom! 

5
Funguje to  
Odporúča až 93% firiem!

Ako hodnotia prvý #GivingTuesday
firmy? 

„#GivingTuesday v Accenture dopadol na jednotku,
je to naozaj skvelá idea, ako otvoriť charitatívnu sezó-
nu - podarilo sa nám zrealizovať všetko, čo sme si nap-
lánovali, dokonca aj o čosi viac.“

Alena Kanabová, riaditeľka pre firemnú a spoločenskú
zodpovednosť, Accenture

„Naučilo nás to, že je ešte stále veľa ľudí, ktorí sú odká-
zaní na pomoc druhých. Bolo to milé pozastavenie
v predvianočnom strese a okrem toho sme mohli kole-
gov zažiť a spoznať aj z inej strany ako len v prácí.“

Denisa Turzová, Marketing Team Leader, Accace
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Ako najlepšie zapojiť 
zamestnancov?

Zamestnanci dnes od svojej firmy očakávajú omnoho 
viac a všímajú si vašu CSR politiku. O to dôležitejšie 
je hľadať cesty, ako ich aktívne a zmysluplne zapojiť. 
Zapojení zamestnanci = šťastnejší a spokojnejší 
zamestnanci. V tomto krátkom návode nájdete zopár
tipov, ako na to. 

      Ako zapojiť zamestnancov 
      na #GivingTuesday? 
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Pridajte ruku k dielu - doslova 
Dobrovoľnícke aktivity sú tiež skvelým spôso-
bom. Nevyžadujú si odborné zručnosti a spokoj-
nosť s vykonanou prácou sa väčšinou dostaví
už na konci dňa. Ak majú vaši zamestnanci
sedavé povolanie, deň strávený manuálnou 
prácou im pomôže aj zrelaxovať a načerpať 
novú energiu. Dobrovoľníctvo je zároveň aj 
zaujímavý tímbulding. Je však dôležité umožniť
im ho v pracovnom čase. 

Zbierajte všetci  
Či už budete zbierať financie alebo materiálne 
veci, zbierajte vždy všetci. Je dôležité, aby za-
mestnanci cítili, že ste v tom spolu. Každú zbier-
ku môžete oživiť súťažou medzi oddeleniami 
či tímami, alebo výzvou (napr. ak sa do vianoč-
ného večierku vyzbiera 2000 eur, šéf naň príde
v kostýme supermana). Súťaž/ výzva/cieľ dajú
zamestnancom omnoho väčšiu motiváciu zapo-
jiť sa.  

Na tom, aké aktivity organizujete pre svojich ľudí, záleží.
Rovnako záleží aj na tom, ako sú zorganizované a tiež
komunikované. Nebojte sa však skúsiť aj niečo nové. 
Vaši zamestnanci uvítajú osvieženie. 
Krátky prehľad toho, čo funguje: 

      #1 Aktivity 

Tip pre vás

Počúvajte ich. Zistite, na čom im najviac záleží a prispô-
sobte tomu aktivity. Najmä tie, ktoré si vyžadujú ich 
zapojenie. Spravte prieskum, vyzvite ich aby navrhli
organizácie alebo ich nechajte vybrať si medzi 3-5.  

Pro Bono projekty 
Dajte možnosť vašim zamestnancom posunúť 
ďalej svoje know-how. Tréningy či mentoring
sú efektívnym prostriedkom, ako ich zapojiť
do vášho CSR. Zapojení ľudia sú v užšom kontak-
te s organizáciou, majú priamu spätnú väzbu 
na to, čo sa vďaka ich práci podarilo a produku-
jú spolu skutočnú zmenu. Tieto projekty môžu 
výrazne zvýšiť spokojnosť zamestnancov a dať
im ďalší dôvod mať firmu rád. Umožnite im 
robiť to v rámci ich štandardného pracovného
času. 

Tip pre vás

Ak sa pustíte do manuálneho dobrovoľníctva, zistite 
od vašich zamestnancov či nepoznajú organizáciu,
školu či škôlku, kde by sa takáto pomoc zišla. Dajte
im priestor navrhnúť, čo im je blízke. Radosť z práce
tak bude väčšia.  

Matchujte dary alebo zapojených ľudí  
Ak sa pustíte do finančnej zbierky, najlepšie 
zamestnancov motivujete, ak firma každý ich
dar zdvojnásobí. Deklarujete, že ste v tom nao-
zaj spolu a zároveň dávate nový rozmer vašej
pomoci. Matching sa však dá spraviť rôznymi 
spôsobmi. Matchovať môžete aj ľudí - ak posie-
late dobrovoľníkov, darujte organizácii určitú 
čiastku za každého človeka, čo pridá ruku k die-
lu. 
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Na forme tiež záleží 
Správna interná komunikácia priamo ovplyvňuje
zapojenie zamestnancov. Hromadné emaily mô-
žu byť aj vo vašej firme veľmi ľahko prehliadnu-
teľné. Zamyslite sa nad novými spôsobmi, ako
nastaviť internú komunikáciu. #GivingTuesday
je krásnou príležitosťou si to vyskúšať. Namiesto
mailingov, využite oznamy na intranete s prelin-
kom na článok, ale aj offline priestory - obrazov-
ly v kanceláriách, výťahy a pod.   

Nájdite svojich #GivingTuesday 
ambasádorov
Oslovte napríklad tím lídrov, spravte pre nich 
stretnutie alebo im pošlite špeciálny email. Inšpirujte 
ich, aby zmobilizovali svoj tím. Môže to byť  skvelá 
príležitosť ako spoznať svoj tím v inom svetle.  

Podujatie môže mať tiež CSR rozmer
Organizujete vianočný večierok alebo tímbulding?
Vedeli ste, že tiež môže mať dobročinný rozmer?
Množstvo organizácií pre vás dokáže pripraviť 
zaujímavý program a dopriať vašim zamestnan-
com neštandardný, no nezabudnuteľný zážitok.
Skúste ich osloviť.

Darčeky trochu ináč
Darčeky môžu tiež nabrať úplne nový rozmer. 
Objednajte ich z charitatívneho obchodu, zorga-
nizujte mini-trh a šírte osvetu. Vaši zamestnanci
sa radi dozvedia niečo nové a zapoja sa. Na #Gi-
vingTuesday im môžete venovať aj poukážky na
darovanie. Sami tak môžu rozhodnúť, komu by
radi pomohli.

Komunikácia má priamy vplyv na zapojenie vašich za-
mestnancov. #GivingTuesday vám dáva skvelú príle-
žitosť osloviť ich s jednoduchým a krásnym posolstvom. 
Globálny rozmer iniciatívy jej zároveň dodáva na dôle-
žitosti. Ak máte vo firme pred Vianocami množstvo 
naplánovaných aktivít, #GivingTuesday je príležitosťou
ich zjednotiť. 
Čo by nemalo vo vašej komunikácii chýbať: 

      #2 Komunikácia

Zaujímavý obsah 
A najmä pre vašich zamestnancov. Vyberte akti-
vity a témy, na ktorých im záleží.  

Správne posolstvo
Prečo ste sa rozhodli pomáhať? Prečo by sa mali
aj oni zapojiť? Akú zmenu to spôsobí? To všetko 
by malo byť súčasťou vašej komunikácie. 

Jednoduchá a jednoznačná výzva
Vaši zamestnanci by mali hneď a presne vedieť, 
čo majú spraviť. Ideálne na jeden klik :) 

Najjednoduchšie ľudí inšpirujete a motivujete, ak im 
dáte konkrétny príklad. Príklad človeka z vašej firmy, 
ktorý pomáha. Rozpovedzte jeho príbeh a ukážte va-
šim zamestnancom, aké je to jednoduché. Nájdite
vašich ambasádorov, oslovte ich, napíšte ich príbeh
a nechajte ich motivovať ďalších ľudí.   

      #3 Ambasádori

Vyhláste súťaž o „dobráčiska“
Ambasádorov nemusíte hľadať. Nechajte ľudí, 
nech ich nájdu za vás. Vyhláste napríklad súťaž
o dobráčiska vo vašej firme. Keď ich už budete 
mať takto pokope, môžete pokračovať v práci 
s nimi. 

Dajte im priestor
Vaši ambasádori sú naozaj zaujímaví ľudia. Daj-
te im priestor vo vašej internej komunikácii a 
zviditeľnite ich aktivity. Udržiavajte s nimi kontakt,
zapájajte ich do aktivít a inšpirujte ich k tomu, 
aby pozitívne ovplyvňovali svoje okolie.

Ako najlepšie zapojiť 
zamestnancov?



Kontaktujte nás:

Nadácia Pontis 

Zelinárska 2

821 08 Bratislava

givingtuesday@nadaciapontis.sk

www.givingtuesday.sk

Môžem, pomôžem
   Gi ingTuesday

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

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

