
Miléniová generácia od svojho zamestnávateľa očakáva zmysluplnú prácu. Dôležitá je nielen výška 
mzdy, ale aj náplň práce a pozitívny vplyv na spoločnosť a komunitu.
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Spoločná radosť z darovania

•	 Svoj záujem o komunitu môžete ukázať cez darovací	on-line	
widget. Vyberiete si, koho chcete podporiť a pridať sa môžu aj 
vaši zamestnanci, zákazníci či partneri.

•	 Darovací widget je zastrešený	verejnou	zbierkou crowdfun-
dingového portálu DobraKrajina.sk a Nadácia Pontis k nemu 
zabezpečuje transparentné účtovníctvo, audit a  reporting 
voči MV SR.

•	 Prijímateľom darovaných peňazí môže byť akákoľvek mimo-
vládna organizácia, ktorú firma navrhne  – pod podmien-
kou, že  splní základné kritériá Nadácie Pontis (právna for-
ma, existencia min. rok, súhlas s  etickým kódexom portálu 
DobraKrajina.sk).

Čo získate

•	 Vzťahový	marketing voči svojim zamestnancom, zákazníkom 
a partnerom.

•	 Spontánne PR šírené cez podporenú neziskovú organizáciu.
•	 Transparentnú podporu komunity cez firemný web, bez admi-

nistratívnej a účtovnej záťaže.

Ako pomôžete

•	 Rozvíjate spoločenskú zodpovednosť – o prínose vami vybra-
nej neziskovej organizácie sa dozvedia noví ľudia.

•	 Tvoríte príležitosti na individuálnu filantropiu  – ku firemným 
darom sa môžu pridať aj vaši zamestnanci, zákazníci a partneri.

Radosť z filantropie aj pre vašich zamestnancov a zákazníkov

Prameň: The Deloitte Millennial Survey 2016
Respondenti odpovedali na otázku, čo považujú za najdôležitejšie pri rozhodovaní sa o svojom zamestnávateľovi (okrem finančného ohodnotenia).
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Tvorte s nami Dobrú krajinu

Crowdfundingový darcovský portál DobraKrajina.sk sme 
v  Nadácii Pontis vytvorili v roku 2009 ako nástroj na doplnkové 
financovanie pre strategické neziskové organizácie na Sloven-
sku. Vďaka darcom Dobrej krajiny vyše 100 neziskových organi-
zácií doteraz vyzbieralo už 437 000 eur.

Ako jediní na Slovensku ponúkame:

•	 crowdfunding	 pod	 záštitou	 verejnej	 zbierky, vďaka čomu 
môžu neziskové organizácie zbierať peniaze v  hotovosti, cez 
SMS aj v on-line prostredí. Nadácia Pontis zabezpečuje admi-
nistratívu verejnej zbierky, transparentné účtovníctvo, audit 
a reporting voči MV SR;

•	 profesionálne	nástroje	na	fundraising	s možnosťou zapojiť sa 
do crowdfundingových kampaní v spolupráci s profesionálmi.

Ako funguje darovací widget (mini-aplikácia/kód)

Na váš firemný web, 
e-shop alebo intranet 
pridajte prehľadný 
a pekný darcovský 
widget. Ten jednoducho 
vložíte do každej stránky 
podporujúcej HTML.

Po kliknutí na „Podpo-
rím“ darovacie okno 
len dočasne prekryje 
originálny obsah vašej 
internetovej stránky.

Darovacie okno komu-
nikuje so systémom 
DobraKrajina.sk – každý 
príspevok sa zobrazí 
priamo na stránke pod-
porených projektov.

Darovanie  prebehlo 
transparentne 
z  prostredia vášho  
webu.

Zákazník /  zamestnanec, 
a teraz už aj  darca, 
sa s vami lepšie 
 identifikuje. 

Spoločne ste pomohli, 
aby sa v našej krajine 
žilo lepšie.
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Zákazník plynulo pokračuje v prezeraní 
vášho webu.

Za menej ako minútu ste mu umožnili 
podporiť dobrý projekt.

Všetci s radosťou komunikujeme úspechy, 
ktoré sme spoločne dosiahli.


