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Firmy a advokátske kancelárie Neziskové organizácie

1 – Výsledky prieskumu Nadácie Pontis
2 – Pledge Company Survey, Billion + Change, 2013

56 % zamestnancov načerpalo 
nové znalosti a skúsenosti2

68 % neziskových organizácií 
najviac preferuje pro bono služby spo-
medzi všetkých typov dobrovoľníctva1

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

75 % firiem má vďaka pro bono 
lepšie vzťahy s komunitou, biznismi 
a legislatívnymi orgánmi2

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

61 % firiem pozoruje vyššiu 
hodnotu značky2

90 % neziskových organizácií tvrdí, 
že pro bono im pomáha zvyšovať 
spoločenský dopad ich práce1

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, pre verejné 
dobro. Pro bono znamená, že firma 
poskytne svoju expertízu nezisko-
vým organizáciám v biznis kvalite 
a  bezplatne. Pro bono znamená, 
že nezisková organizácia je konku-
rencieschopnejšia 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



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

→ Súčasné prostriedky firiem na budovanie lojality zamest-
nancov už nestačia – a firmy to cítia,

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

→ Firmy a  neziskovky sa kvôli nedostatočnému prepojeniu 
často utvrdzujú v stereotypoch o tom „druhom“.

Čo chceme zmeniť? 

Ako to vieme zmeniť? 

Už niekoľko rokov podporujeme vznik Pro Bono hnutia v rôznych formách:

Celoročne pracujeme s firmami a neziskovkami, poznáme oba segmenty a raz ročne ich 
spojíme v 12-hodinovom happeningu. Počas neho firmy poskytujú svoje know-how nezis-
kovkám v  rôznych oblastiach – komunikácia, biznis stratégia, riešenie IT, či právnych výziev.

PRO BONO MARATÓN:
• Sprístupňuje expertízu neziskovým organizáciám, prispieva tak k ich stabilnej  pomoci 

spoločnosti a robí ich konkurencieschopnejšie,
• Podporuje vznik unikátnych partnerstiev – ľudí a organizácií, ktoré by sa inak nestretli,
• Zvyšuje zamestnancom pocit zmysluplnosti ich práce v biznis sektore,
• Zvyšuje reputáciu firiem v komunitách,
• Vychováva „ambasádorov“ pro bono konceptu vo firmách.

PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH SPOLUPRÁC Z MINULÝCH ROČNÍKOV:
Accenture a Aliancia Starej Tržnice – úspešné nastavenie biznis plánu víkendových po-
travinových trhov
Nota Bene a  Made By Vaculik  – spolupráca na Maratóne bola základom pre projekt 
Nosičov batožiny – bezdomovcov na Hlavnej stanici v Bratislave

KAŽDÝ ROK ORGANIZUJEME  
PRO BONO MARATÓN

„Bolo to adrenalínové, rýchle, inšpira-
tívne, spájajúce aj otvárajúce obzory. 

Keď sme s tímom agentúry prechá-
dzali jednotlivé titulky časopisu Nota 

Bene, úplne inými očami som to zrazu 
videla.“ 

Sandra Tordová, časopis Nota Bene

„Kreatívny maratón nás oslovil tým, že 
sme mohli pomôcť dobrej veci, zároveň to 
bola pre nás zábava. Spoznali sme skvelých 
ľudí z OZ Proti prúdu, naša spolupráca 
pretrvala aj naďalej a podieľame sa aj na 
ich ďalších zaujímavých projektoch.“ 

Boyo Dohnal, Art Director, Made by Vaculik

Počas minulých 
troch  ročníkov Pro 
Bono Maratónov 
sme podporili 40 
neziskových orga-
nizácií a sociálnych 
inovátorov.

kreatívnych agentúr

advokátskych kancelárií

konzultačné spoločnosti

firmy špecializujúce sa na 
IT riešenia
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Do konzultácií sa zapojilo:

Počas troch ročníkov 
Pro Bono Maratónu sme 
dosiahli viaceré méty, ale 
stále nie sme v cieli:

PRO BONO 
MARATÓN

TRÉNINGY 
PRO BONO

ADVOKÁTI 
PRO BONO



250 ľudí z  vyše 200 neziskoviek sa dozvede-
lo ako robiť dobré PR, napísať pútavý článok, 
získať partnera projektu a  k tomu množstvo 
právnych rád, potrebných pri vedení organizá-
cie a práci v neziskovom sektore.

V roku 2017 sa tréningy budú konať každý me-
siac a  umožníme tak viacerým organizáciám 
nielen v  Bratislave, ale aj v  regiónoch, využiť 
bezplatné tréningy v  oblastiach, ktoré sú pre 
ich prácu nevyhnutné.

CELOROČNE 
 ORGANIZUJEME 
PRO BONO  TRÉNINGY

SME EXPERTI A SPÁJAME SA 
S  NAJLEPŠÍMI:

• Spolupracujeme s medzinárodnou organizá-
ciou PILnet – The Global Network for  Public 
Interest Law

• Sme spoluzakladateľmi Európskej Pro Bono 
Aliancie

ČO SME UŽ DOSIAHLI?

Študenti práva pomáhajú pro bono

Každý semester má vyše 20 študentov možnosť 
pracovať s reálnymi klientami (pracovníkmi ne-
ziskoviek), na skutočných právnych zadaniach, 
pod intenzívnym dohľadom advokátov a navyše 
riešiť prípady verejnoprospešného charakteru.

Právna pomoc ľuďom bez domova

Tento, svojho druhu prvý, projekt v Európe, po-
máha ľuďom „z ulice“ riešiť široké spektrum 
právnych problémov v ktorých sa často ocitnú 
a ktoré im bránia nájsť si zamestnanie, bývanie 
a začleniť sa späť do spoločnosti.

„Veľmi ma oslovil plán pomáhať v zostave advo-
kát – sociálny pracovník – klient. Cieľom progra-
mu teda nie je “len” zabezpečiť konkrétnu právnu 
pomoc klientovi, ale tiež prispievať k zvyšovaniu 
právneho povedomia sociálnych pracovníkov.“ 

Katarína Matulníková, Allen&Overy

Newsletter

Členovia programu majú prístup k aktuálnym 
žiadostiam o  právnu pomoc od neziskových 
organizácií.

Zmenou systému pomáhame plošne

Riešenie bezdomovectva
Počas dva a  pol ročnej práce na tejto proble-
matike, pracovná skupina advokátov podala 
pripomienky k novelám 3 zákonov a 1 rámco-
vej národnej stratégie. Svoje návrhy presadzo-
vali aj v rámci vzniknutej pracovnej skupiny na 
Ministerstve spravodlivosti.
S Vašou pomocou vieme naďalej vytvárať také 
podmienky, v  ktorých ľudia nekončia na ulici 
a tí čo chcú, môžu žiť, bývať a pracovať tak, ako 
aj my ostatní.

Obhajovanie práv detí so zdravotným 
 postihnutím
Pripravujeme a  od nového roka chystáme 
spustiť projekt strategickej litigácie, v ktorom 
budú advokáti pomáhať deťom, ktorých práva 
boli porušené. Na starostlivo vybranej vzorke 
prípadov vieme poukázať na medzery v systé-
me a  vďaka získaným precedensom pracovať 
na pozitívnej zmene pre stovky rodín a  ich 
detí.

SYSTÉMOVO POMÁHAME  
A ZAPÁJAME ADVOKÁTOV

V programe Advokáti Pro Bono už šiesty rok rozvíjame spoluprácu advokátov a advokátskych kance-
lárií s ľuďmi a neziskovými organizáciami, ktoré potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť. 

60 1606. šiesty rok 
spolupráce 

zapojených 
advokátov

neziskových organizácií  
a ľudí v  núdzi získalo 
právnu pomoc

ČLENOVIA SKUPINY 
 ADVOKÁTI PRO BONO



HLAVNÝ PARTNER
10 000 €

Vaša firma získa možnosť identifikovať sa ako top podporovateľ 
Pro Bono služieb na  Slovensku.

• Uverejnenie loga partnera na podujatiach, logo bude viditeľ-
ne väčšie ako logá ostatných partnerov podujatia (iné kategó-
rie partnerstva),

• Uverejnenie loga a/alebo obchodného mena spoločnosti 
v online aj printových materiáloch súvisiacich s podujatiami 
a aktivitami programu,

• Poďakovanie partnerovi v úvodnom príhovore na podujatiach,

• Možnosť vystúpenia partnera v úvode podujatí,

• Možnosť partnera priložiť k  materiálom k  podujatiam svoj 
produkt, reklamný predmet, prípadne prezentáciu svojej spo-
ločnosti v tlačenej forme,

• Možnosť predstaviť profil svojej firmy v  rozsahu 1 strana A5 
v materiáloch k podujatiam,

• Predstavitelia a  kľúčoví zamestnanci Vašej firmy budú mať 
možnosť zúčastniť sa Pro Bono podujatí alebo výročného 
stretnutia členov programu Advokáti Pro Bono a stretnúť sa 
tak s inšpiratívnymi osobnosťami alebo poprednými predsta-
viteľmi najväčších a najúspešnejších kancelárií na  Slovensku,

• Video s  logom a/alebo obchodným menom spoločnosti 
 zobrazujúcim úspechy, podujatia a  aktivity zorganizované 
vďaka Vám.

PARTNER PROGRAMU 
Pro Bono Maratón
Tréningy Pro Bono 
Advokáti Pro Bono
5 000 €

• Uverejnenie loga partnera na podujatiach súvisiacich s vybra-
ným programom,

• Uverejnenie loga a/alebo obchodného mena spoločnosti 
v online aj printových materiáloch súvisiacich s podujatiami 
a aktivitami programu,

• Poďakovanie partnerovi v úvodnom príhovore na programo-
vých podujatiach,

• Možnosť vystúpenia partnera v úvode podujatí,

• Možnosť predstaviť profil svojej firmy v rozsahu 1 strana A6 
v materiáloch k programovým podujatiam,

• Predstavitelia a  kľúčoví zamestnanci Vašej firmy budú mať 
možnosť zúčastniť sa všetkých Pro Bono podujatí a stretnúť 
sa tak s  inšpiratívnymi osobnosťami z  biznis a  právneho 
 odvetvia,

• Budete stáť za riešeniami, ktoré robia túto krajinu spravodli-
vejšiu, vyspelejšiu a vzdelanejšiu.

Možnosti partnerstva

→ →

3 × Pro Bono
t: +421 918 595 909 e: barbora.palesova@nadaciapontis.sk
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Nadácia Pontis je súčasťou skupiny 
Engage a siete Global Pro Bono 
Fellows, na čele ktorej je Nadácia 
Taproot s podporou Nadácie BMW.


