
270+
účastníkov
Pro Bono  
Tréningov

2
nové témy*

podpory  
komunity

1000
darovaných vriec
šatstva a potrieb

Programová  
správa 2020

68
vlastných aktivít

podujatia  
Naše Mesto

44
zapojených firiem

7
z Advokátov   

Pro Bono

31
z BLF

6
z Firmy  

komunite

* Pomoc zamestnancom v núdzi; Virtuálne dobrovoľníctvo



Jarné stretnutie

Jarné networkingové stretnutie bolo poslednou udalosťou, ktorú sme stihli pred vypuknutím prvej vlny koro-
navírusu. Predstavili sme príležitosti na podporu komunity ako novo vytvorenú Databázu dobrovoľníckych 
príležitostí, možnosť rezervácie vlastných aktivít počas Nášho Mesta a ďalšie celoročné programy. Venovali sme 
sa téme pomoci zamestnancom v núdzi, ktorú odprezentovala Eva Martiníková z TESCO Stores, a ďalší členovia 
sa podelili o svoje skúsenosti.

Čo sa nám podarilo  
v roku 2020

Letná materiálna zbierka 

Jarná zbierka sa pre vypuknutie pandémie presunula na leto. Zapojilo sa 26 firiem v 34 
pobočkách, ktoré podporili 31 rodín programu Srdce pre deti a 25 organizácií pomáhajúcich 
ľuďom v núdzi i zmierňujúcich dopady odevného priemyslu na životné prostredie. Zbierka 
prebehla so sprísnenými pravidlami, bola zavedená 48-hodinová karanténa vyzbieraných 
vecí a zamestnanci pracujúci z domu mali možnosť zaniesť veci priamo do organizácie.

„Kľúčové je získať podporu manažmentu a zapojiť ho do
dobrovoľníckych aktivít a podujatí – je to dobrý príklad 
pre zamestnancov,pozitívne vplýva na ich motiváciu 
a prirodzene rozvíja teambuilding.“
 
Ľubomíra Šoltésová
U. S. Steel Košice

Seminár Podpora firemného  
dobrovoľníctva, Košice

Ako rozbehnúť firemné dobrovoľníctvo, vyriešiť právne 
otázky a vytvoriť systém oceňovania? O svoje skúse-
nosti a praktické rady sa na seminári podelili dm 
drogerie markt, U. S. Steel Košice a Whirlpool Slovakia.

Marec

August

Február



Naše mesto 2020

Do podujatia sa zapojilo viac ako 3 500 firemných dobrovoľníkov v 14 
mestách, ktorí pomohli 97 neziskovým  organizáciám, nízkoprahovým cen-
trám, ale aj školám či škôlkam. Aktivity prebiehali za prísnych hygienických 
opatrení a v malých kolektívoch. Zapojilo sa 30 členov Firmy komunite, z 
toho 21 firiem BLF a 4 členovia programu Advokáti Pro Bono. Pre 21 členských 
firiem sme rezervovali 68 vlastných aktivít.

Jesenné stretnutie

Na prvom online stretnutí sme sa venovali téme 
virtuálneho dobrovoľníctva, ktoré ponúka možnosť 
zapojiť nových dobrovoľníkov vďaka svojej flexi-
bilite z hľadiska toho kedy, kde a v akom rozsa-
hu sa vykonáva. Príklady firiem U. S. Steel Košice  
a Accenture či programu Advokáti Pro Bono ukázali, 
že virtuálne dobrovoľníctvo je vhodné nielen pre 
zamestnancov technologických firiem.

Jesenná materiálna zbierka

Do jesennej zbierky šatstva, ktorá prebiehala od 30. novembra 
do 4. decembra, sa zapojilo 23 firiem v 33 pobočkách. Zapo-
jené firmy podporili 23 pomáhajúcich organizácií a 3 rodiny pro-
gramu Srdce pre deti.

Pro Bono Tréningy

Pro Bono Tréningy sú skvelým spôsobom, ako naštartovať   
a podporiť expertné dobrovoľníctvo vo firme. V roku 2020 sme 
zorganizovali 11 tréningov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 270 
účastníkov. Vďaka prechodu na formu webinárov narástol počet 
účastníkov viac ako dvojnásobne oproti roku 2019 (120 účast-
níkov). 6 z 11 tréningov sa uskutočnilo v réžii zástupcov firiem BLF.

„Pre získanie prvej skúsenosti zamestnancov  
s virtuálnym dobrovoľníctvom je vhodné zor-
ganizovať virtuálne dobrovoľnícke podujatie, 
na ktorom získajú know-how a podporu 
od skúsenejších dobrovoľníkov. Z hľadiska 
motivácie môže dobre fungovať aj spojenie 
takéhoto podujatia s nejakou súťažou – či už 
pre tímy, alebo jednotlivcov.“
 
Alena Kanabová, Accenture

„Táto zbierka bola iná ako všetky predošlé. 
Sme radi, že ľudia napriek rôznym ob-
medzeniam myslia na tých, ktorí sú na tom 
oveľa horšie. Ďakujeme za všetkých našich 
klientov.“  

kolektív z OZ Domov pre každého
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November



Čo ponúkame

Ponuka spolupráce  
na rok 2021

• 2x ročne networkingové stretnutie členov
• 2 nové témy z oblasti podpory komunity v CSR
• 2x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi
• aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto
• individuálne poradenstvo a podpora

• možnosť viesť Pro Bono Tréning pre predstaviteľov  
neziskoviek a škôl na vybranú tému

• účasť na tematickom seminári
• pripravujeme: bezplatný prístup do celoročnej databázy  

dobrovoľníckych príležitostí v overených organizáciách

Kalendár aktivít

18. október

Jesenná zbierka šatstva 

30. november

#GivingTuesday

11. jún

Naše Mesto 2021

22. marec

Jarná zbierka šatstva

do 10 zamestnancov
500 €

od 11 do 50 zamestnancov
750 €    

51 a viac zamestnancov
1000 €
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