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56 % zamestnancov načerpalo 
nové znalosti a skúsenosti2

68 % mimovládnych organizácií 
najviac preferuje pro bono služby 
spomedzi všetkých typov dobrovoľ-
níctva3

72 % zamestnancov firiem verí, 
že je aj na nich, ako vyzerá naša kraji-
na a majú záujem prispieť k zmene1

75 % firiem má vďaka pro bono 
lepšie vzťahy s komunitou, partner-
mi a legislatívnymi orgánmi2

63 % zamestnávateľov verí, 
že pro bono práca upevňuje vzťahy 
v tíme2

61 % firiem pozoruje vyššiu 
hodnotu značky2

90 % mimovládnych organizácií 
tvrdí, že pro bono im pomáha zvyšo-
vať spoločenský dopad ich práce3

Pro bono poskytuje 
v  priemere 10-krát 
väčšiu hodnotu pre 
komunitu ako klasické 
 dobrovoľníctvo1

10 ×

Pro bono je skratka latinského vý-
razu „pro bono publico“, čiže „pre 
verejné dobro“. Pro bono znamená, 
že firma poskytne svoju expertízu 
mimovládnym organizáciám v biz-
nis kvalite a  bezplatne. Pro bono 
znamená, že mimovládna organi-
zácia je konkurencieschopnejšia 
a jej práca má väčší dopad. 

Našou víziou je, aby sa pro 
bono stalo bežnou súčasťou 
kultúry firiem. Lebo meniť 
spoločnosť k lepšiemu 
nemá byť len frázou.

Spojme sa pre  
lepšie Slovensko

Expertné dobrovoľníctvo
Ako sa zapojiť

SilNé SPojeNia Pre PozitívNe zmeNy
v zodPovedNom PodNikaNí



Čo chceme zmeniť?

Viete ako robiť dobré PR, napísať pútavý článok, získať 
a dlhodobo spolupracovať s (obchodným) partnerom, ale-
bo ako sa zorientovať v  množstve právnych predpisov? 
Každý mesiac organizujeme celodenný tréning pre mimo-
vládky. Tému, rovnako aj dátum, miesto a  kapacitu tré-
ningu si volí firma, my pomôžeme s mapovaním potreby.

Prečo sa zapojiť

• za 1 deň viete pomôcť viacerým mimovládkam;

• dozviete sa o výzvach, ktoré vaši bežní klienti nemajú, 
diskusie účastníkov sú často prínosné aj pre školiteľov;

• pred tréningom dostanete praktický materiál vytvorený 
najlepšími slovenskými odborníkmi na prezentovanie;

• po tréningu vám zašleme spätnú väzbu od účastníkov, 
ktorá posunie vaše prezentačné zručnosti ešte ďalej.

Zdarma pre: 

Je oblažujúce spájať firemné a individuálne kompeten-
cie s  pomocou tým, ktorí to potrebujú. Ide o  života-
schopný model spolupráce ekonomicky silných so slab-
šími v prospech celej spoločnosti.

Mária Džundová, manažérka marketingu a  predaja, tNt

→ Firmy nedostatočne reflektujú potrebu mladej generácie mať 
prácu, ktorá má zmysel.

→ Súčasné prostriedky firiem na budovanie lojality zamestnan-
cov už nestačia.

→ Mimovládne organizácie si nemôžu dovoliť odborné služby 
v kreatíve, IT či v právnom poradenstve – ich „produkt“ je tak 
automaticky vnímaný ako menej kvalitný.

→ Firmy a  mimovládky sa pre nedostatočné prepojenie často 
utvrdzujú v stereotypoch o tom „druhom“.

Ako to vieme spolu zmeniť?

Už niekoľko rokov podporujeme firemnú pro bono kultúru v rôznych formách. Prečítajte si, ako sa aj vaša firma môže podeliť so zručnos-
ťami a skúsenosťami svojich zamestnancov, rozvíjať ich, a zároveň pomôcť meniť veci k lepšiemu.

Rýchly, jednoduchý a efektívny spôsob poskytovania pro 
bono poradenstva vďaka online komunikačným technoló-
giám. Konkrétny termín a čas je vždy prispôsobený mož-
nostiam experta a na lokalite nezáleží – k lepšej spoloč-
nosti môžete prispieť i z pohodlia vašej kancelárie.

Prečo sa zapojiť

• maximálna časová úspora – konzultácia má vždy jas-
ne stanovenú, a  teda aj predvídateľnú dĺžku trvania 
(30 minút);

• mimovládky kladú svoje otázky v  oblastiach, ktoré 
vám expertne vyhovujú, takže konzultácia pre vás 
predstavuje len minimálnu záťaž z hľadiska prípravy;

• máte možnosť získať cenné know-how ohľadom fun-
govania mimovládnych subjektov, prípadne nadviazať 
spoluprácu aj do budúcna.

 

Zdarma pre: 
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Dlhodobo pracujeme s  firmami aj mimovládkami a  raz 
ročne ich spojíme v 10-hodinových pretekoch spoločen-
ských zmien. Na maratóne sa stretnú experti z oblastí ko-
munikácie, biznis stratégie, IT či práva, aby dokázali, že aj 
za jeden deň sa dá dosiahnuť ozajstná zmena.

Prečo sa zapojiť

• tímbuilding pre kreatívcov – v uvoľnenej, ale súťaživej 
atmosfére prichádzajú nápady omnoho jednoduchšie;

• vysoká vizibilita podujatia;

• nadviažete unikátne a dlhodobé partnerstvá – na ma-
ratóne sa stretnú ľudia, ktorí by inak nespolupracovali;

• pretože maratón bude odteraz súčasťou vzdelávacieho 
programu Generácia 3.0.

 

Zdarma pre: 

Zmena vo vzdelávaní na Slovensku sa už deje. Zdola. Doka-
zujú to učitelia či mimovládne organizácie, ktoré nečakali 
na reformy, ale začali vo svojom okolí zavádzať moderné 
vzdelávacie prístupy. Nadácia Pontis vytvorila program 
 Generácia 3.0 v rámci ktorého oceňuje, meria a šíri už exis-
tujúce inovatívne vzdelávacie prístupy. Dlhodobou spoluprá-
cou s vybranými mimovládkami nám pomôžete dosiahnuť 
ambiciózny cieľ – aby 15 000 učiteľov poznalo a aplikovalo 
vybrané prístupy do svojho vzdelávacieho procesu.

Prečo sa zapojiť

•	 stanete sa súčasťou pro bono Akcelerátora Generácie 3.0 
s potenciálom vysokého dopadu na vzdelávanie mladých; 

•	 prostredníctvom dlhodobej spolupráce nadviažete sil-
né partnerstvo s kvalitnou neziskovkou.

Zdarma pre: 

Dlhodobo vzdelávame vysokoškolských študentov, ako 
pomáhať a  byť zodpovední voči svojmu okoliu. Náš se-
mestrálny kurz Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave ponúka každý týž-
deň firmám možnosť predstaviť ich zodpovedné podnika-
nie vo vzťahu k zamestnancom, trhu, životnému prostre-
diu či komunite. Skúsení advokáti a právnici sa zase môžu 
stať supervízormi študentov Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského, ktorí v rámci predmetu Právna klinika nezis-
kového sektora riešia konkrétne právne problémy mimo-
vládnych organizácií.

Prečo sa zapojiť

• šírite dobré meno vašej firmy medzi potenciálnymi bu-
dúcimi zamestnancami či klientmi;

• pomoc 2 v 1: vašou účasťou v Právnej klinike riešite 
problém mimovládnej organizácie, ale zároveň pri-
spievate k praktickému vzdelávaniu budúcich právni-
kov a vychovávate ich k spoločenskej zodpovednosti.

Zdarma pre: 

Jedna vec sú knihy a definície, iná je možnosť vypočuť 
si, ako teória funguje v podnikateľskej praxi. Prepoje-
nie zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií by malo 
byť jednou z priorít univerzitného vzdelávania pre bez-
problémovú integráciu absolventov a ich uplatnenie sa 
na trhu práce.

Mária Janočková, manažérka vládnych a eÚ vzťahov, 
U. S. Steel košice
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Pro bono je nástroj, ktorý má nekonečne veľa možností 
využitia. Máte svoju predstavu, ako expertne pomáhať, 
alebo vám naopak jasnejšia predstava chýba? Pripravíme 
vám pro bono program zodpovedajúci vašim potrebám 
a možnostiam.

Príklady modelov spolupráce:

• Funkčný koučing a  mentoring  – zamestnancov va-
šej firmy spojíme s ľuďmi z mimovládok, ktorí pracujú 
v rovnakej oblasti.

• Štandardizované tímové projekty  – zamestnancov 
rozdelíme do tímov, v ktorých má každý špecifickú úlo-
hu a zodpovednosť. Rozsah a štruktúra každého projek-
tu sú navrhnuté na základe analýzy potrieb mimovlád-
nej organizácie podľa výberu firmy.

• Prepožičanie zamestnanca  – niektoré typy projektov 
vyžadujú prítomnosť zamestnanca na určité časové ob-
dobie. My zabezpečíme, aby proces kompenzovaného 
pracovného voľna prebiehal bez problémov.

• Celosektorové riešenia  – pomôžeme vám sprístupniť 
vaše firemné riešenie resp. službu pre širšiu masu mi-
movládok alebo mimovládny sektor celkovo.

• Projekty so systémovým presahom – zapojíme vás do 
medzisektorovej spolupráce (s viacerými stakeholdermi) 
s cieľom riešiť spoločenský problém širokého presahu.

• Koktejl s  jasným zámerom  – Za účelom dosiahnutia 
zmeny na konkrétnom projekte mimovládnej organizá-
cie zapojíme vašu firmu do rôznych druhov podpory vrá-
tane klasického pro bono, finančnej podpory, expertného 
dobrovoľníctva a ad hoc špecializovaného poradenstva.

Platená služba

Víziou skupiny Advokáti Pro Bono je, aby sa aj na Sloven-
sku stalo pro bono bežnou súčasťou právnickej profesie. 
Medzi úspechy advokátov patrí napríklad zmena zákona 
o konkurze a  reštrukturalizácii. Vďaka nej ľudia nemusia 
končiť na ulici, ale vedia sa zbaviť svojich dlhov, a teda žiť, 
bývať a pracovať tak, ako aj my ostatní.

Prečo sa zapojiť

• členstvom v  skupine získate prístup k  ďalším mož-
nostiam spolupráce nielen s  mimovládkami, ale tiež 
s klientmi v núdzi;

• budete dostávať pravidelný mailing s aktuálnymi žia-
dosťami o právnu pomoc;

• vyšlete spoločenský signál, že aj vaši právnici uznávajú 
pro bono kultúru tak, ako je to bežné v zahraničí. 

Zdarma pre: 

Staňte sa naším členom a získajte prístup k pro bono službám: 

pro bono
pro bono advokáti
na mieru

Business Leaders Forum
Business Leaders Forum od roku 2004 
združuje firmy, ktoré sa zaviazali byť 
lídrami v  presadzovaní zodpovedného 
podnikania na Slovensku. www.blf.sk

Firmy Komunite 
Skupina Firmy komunite spája firmy, 
ktoré chcú rozvíjať programy dobrovoľ-
níctva pre svojich zamestnancov.
http://bit.ly/Firmy_komunite 

Advokáti Pro Bono 
V programe Advokáti Pro Bono od roku 
2011 rozvíjame spoluprácu advokát-
skych kancelárií s  ľuďmi a neziskovými 
organizáciami, ktoré potrebujú právnu 
pomoc, no nemôžu si ju dovoliť.
www.advokatiprobono.sk

Nadácia Pontis | zelinárska 2 | 821 08 Bratislava 
+421 918 595 909 | barbora.palesova@nadaciapontis.sk 
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