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#GivingTuesday je celosvetový sviatok darovania, 
štedrosti a dobrovoľníctva. Na Slovensku už od roku 
2017 jedinečným spôsobom spája firmy, neziskovky, 
mestá, rodiny i jednotlivcov a povzbudzuje ich 
prejavom štedrosti. Zapojiť sa môžete akokoľvek, 
stačí spraviť dobrý skutok. #GivingTuesday je 
skvelou príležitosťou ako experimentovať a zistiť, čo 
majú vaši zamestnanci radi.

„GivingTuesday rozprúdil debatu o dobrovoľníctve 
zamestnancov. Aj vďaka tomu budú mať v roku 2020 
dva pracovné dni vyhradené na dobrovoľníctvo, čo 
považujem za malý krok k veľ kým činom.... Ďakuje-
me, že tu bol Giving Tuesday!“ 
| Janka Langová, Bratislava – Staré Mesto

Do #GivingTuesday sa na Slovensku každý rok zapája 
cca 70 firiem. Inšpirujte sa ich úspešnými príkladmi 
a využite overené postupy. Prípadové štúdie nájdete 
na www.givingtuesday.sk/na-stiahnutie

„GivingTuesday je vzájomne sa učiaci ekosystém. 
Všetci sa navzájom učíme jeden od druhého. Nie je 
absolútne nič zlé na tom, vyskúšať nápad niekoho 
iného a zistiť, ako funguje.“ 
| Asha Curran, #GT CEO 

5. 12. 2020
Medzinárodný deň 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek 

Dobrovoľníci svojím úsilím a oddanosťou zlepšujú 
životy a posilňujú miestnu komunitu. Pripomeňte si 
v tento deň dobrovoľníkov a ich prínos k pozitívnym 
zmenám v našej spoločnosti. Spravte z tohto dňa 
oslavu a oceňte dobrovoľníkov z radov zamestnan-
cov! Využite priestor na spoločných firemných 
raňajkách alebo video v newlettri či na intranete, 
kde dáte priestor samotným dobrovoľníkom. Práve 
oni môžu motivovať ďalších zamestnancov zapojiť sa 
do dobrovoľníckych aktivít firmy.

TIP: Spolupracujte na ocenení dobrovoľníkov 
s organizáciou, ktorej pomáhajú. Poďakovanie 
bude osobnejšie, keď ho pripravia samotní 
klienti, ktorí môžu pre vašich zamestnancov 
vyrobiť originálne pozdravy alebo krátke video.

Týždeň dobrovoľníctva – Oslava dobrovoľníctva sa spravidla koná 
tretí septembrový týždeň po celom Slovensku. Využite príležitosť 
spoznať miestnu organizáciu a informujte sa o možnostiach vo 
vašom meste v miestnom dobrovoľníckom centre.

Mesiac úcty k starším – Zorganizujte dobrovoľnícku akciu v miestnom domove 
seniorov alebo oceňte bývalých zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku. 

20. 10. 2020
Medzinárodný 
deň stromov

17. 10. 2020
Medzinárodný deň 
boja proti chudobe

5. 11. 2020
Medzinárodný 
deň koordinátorov 

1. 12. 2020
#GivingTuesday

2. 10. 2020
Svetový deň 
úsmevu

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. 
V rámci Nášho Mesta firmy už 14 rokov preberajú zodpovednosť za 
okolité prostredie, venujú čas svojich zamestnancov, vďaka čomu sa 
zvyšuje ich angažovanosť a prehlbuje ich vzťah k mestu a komunite, 
kde žijú a pracujú. 10 tisíc dobrovoľníkov v rovnakých tričkách 
zaplaví Slovensko a zažije netradičný teambuilding. 

Firemné dobrovoľníctvo je aj o správnej internej komunikácii. 
Využite špeciálne príležitosti, ktoré ponúka kalendár, zorgani- 
zujte tematickú firemnú akciu, udalosť, diskusiu a cez pocit 

5. – 6. jún 2020
Naše Mesto 2020
18. 9. 2020
Naše Mesto 2020

21. 9. 2020
Svetový deň 

27. 9. 2020
Medzinárodný 
deň nepočujúcich

Deň pozitívneho 
myslenia

30. 11. 2020
Deň počítačovej 
bezpečnosti

20.12.2020
Medzinárodný deň ľudskej solidarity

Svetový deň 
dobrosrdečnosti

urgencie „tu a teraz“ motivujte zamestnancov zapojiť sa.

13. 11. 2020

dobrovoľníkov

13. 9. 2020

vďačnosti

„Prvýkrát po 10 rokoch som zašla na zmrzlinu!“
Aj také príbehy píše dobrovoľníctvo.

TIP: V Deň počítačovej
bezpečnosti zorganizujte 
v spolupráci so zamest-
nancami workshop pre
žiakov miestnej školy,
alebo zamestnancov
organizácie, s ktorou 
spolupracujete. ........ 


