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V loňském roce se do Giving Tuesday 
zapojilo přes 45 000 organizací ze 
71 zemí světa. Objem darů od více než 
700 000 dárců přesáhl 116 milionů do-
larů. Letos se oslav Giving Tuesday zúčast-
nili lidé z 98 zemí světa, přičemž v 19 ze-
mích včetně České republiky mělo své ofi -
ciální zastoupení. Giving Tuesday proběh-
lo nejen ,,reálně“, ale i na sociálních sítích, 
kde se o něm objevilo 2 399 092 zmínek 
a celková výše online příspěvků v ten den 
dosáhla 168 milionů dolarů.  

Darem mohl být věnovaný čas, energie či 
vlastní úsilí, i v případě, že šlo jen o da-
rovaný domácí koláč. Stačilo se přihlá-
sit na stránkách www.giving-tuesday.cz, 
kde se soustředily veškeré darovací ak-
tivity tohoto dne v ČR pod hastagem 

Giving Tuesday,
celosvětový svátek dárcovství 
se slavil také v Česku

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti
výkonná ředitelka
madlova@a-csr.cz

Letos vůbec poprvé se podařilo prostřednictvím Asociace společen-
ské odpovědnosti uvést mezinárodní svátek dárcovství, takzvaný Gi-
ving Tuesday, také do České republiky. V úterý 29. listopadu 2016 se 
do oslav v Česku zapojila tisícovka fi rem, neziskových organizací, škol, 
rodin i jednotlivců a darovala svou podporu, čas či fi nanční částku 
potřebným. 
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#GivingTuesdayCZ. Neziskovým orga-
nizacím a nadacím přinesla účast v Gi-
ving Tuesday nové dárce. Veřejnost se 
díky tomu mohla dozvědět více o dob-
ročinných aktivitách ve svém okolí. Pro 
fi rmy bylo Giving Tuesday příležitostí, 
jak myslet jinak. Zapojily se do fi remní-
ho dobrovolnictví či uspořádaly speciál-
ní zaměstnanecké granty či sbírky. Coby 
zapojení se v ten den počítalo i samotné 
šíření myšlenky Giving Tuesday vlastními 
kanály. 

V Česku jsme na sociálních sítích v den 
konání Giving Tuesday zaznamenali přes 
1 000 sdílení hashtagu #GivingTues-
dayCZ a dosah příspěvků na Facebooku 
přes 100 000. Více než 2 000 unikát-
ních návštěvníků zhlédlo 29. listopadu 
webové stránky giving-tuesday.cz. Mož-
ná ještě lepší než tato čísla byl fakt, že 
se zaregistrovalo 112 výzev, ať už fi rem 
nebo neziskových organizací, které inspi-
rovaly k dobrovolnictví a dárcovství. 

Rekordmanem našeho letošního Giving 
Tuesday byli Lékaři bez hranic, jimž se 
při příležitosti Giving Tuesday podařilo 
na pomoc Nigérii díky speciální výzvě 
vybrat 821 858 Kč. Vodafone díky za-
městnanecké sbírce, kterou trojnásobila 
Nadace Vodafone, daroval 900 000 
Kč na projekt vybavení spinálních jed-
notek asistivními technologiemi. Zaměst-
nanci Albatros Media měli možnost 
přihlásit do interní výzvy Nadace Al-
batros projekty organizací, kde se dob-
rovolnicky zapojují nebo kterým prostě 
jen fandí. Vítězný projekt mohl získat 
nadační podporu až 200 000 Kč. Do 
Giving Tuesday se zapojili i menší pod-
niky. Kreativní studio Lace Up darovalo 
skrze Lékaře bez hranic 26 800 Kč, kte-
ré zajistí 44 těžce podvyživeným dětem 
terapeutickou výživu na měsíc. Sociální 
podnik Maturus vyzval k poslání elek-
tronického PF 2017 za symbolickou ce-
nu 300 Kč s cílem podpořit vzdělávání 
a zaměstnávání osob s handicapem ve 
svém grafi ckém studiu. Na Provozně 
ekonomické fakultě Mendelovy univerzi-
ty v Brně uspořádali předvánoční chari-
tativní bleší trh na podporu neziskových 
organizací.

Jak to vzniklo
Myšlenka Giving Tuesday vznikla 
v Americe v roku 2012, jejím autorem je 
Henry Timms, výkonný ředitel respekto-
vané kulturní a komunitní instituce 92nd 
Street Y v New Yorku. „Dárcovské úte-
rý“ navazuje na Den díkuvzdání, který 
se koná každý čtvrtý čtvrtek v listopadu. 
Tradičně po něm následuje tzv. Black 
Friday – Černý pátek a Cyber Monday 
– Kyberpondělí, dny velkých slev a naku-
pování. Po těchto svátcích konzumu, při-
chází již popáté „den dobra“, kdy lidé 
po celém světě dělají něco pro druhé, 
darují nebo pomáhají svému okolí. 

Hned v prvním roce dokázalo Giving Tues-
day oslovit více než 2 500 organizací 
a lidí napříč USA. Přidali se také velcí hráči 
jako Google, PayPal, Microsoft, Snapchat 
nebo H&M, myšlenku podpořil Bill Gates 
i Barack Obama. Donorské dary dosáhly 
výše 10,1 milionů dolarů.  Za uplynulých 
5 let se počet zapojených zemí zvýšil na 
loňských 71, partnerů bylo přes 45 000 
a jednotlivců nepočítaně. Výše darů vzrost-
la v roce 2015 na 116,7 milionů dolarů 
a v letošním roce dokonce na 168 milionů 
dolarů. 

Také v České republice míra dárcovství 
meziročně narůstá. Podle Nadace Via 
objem dobročinných darů roste už řa-
du let rychleji než český HDP. Posled-
ní dosud zpracovaná data z loňských 
daňových přiznání ukazují, že jednot-
livci darovali celkem 1,7 miliardy korun 
a že české fi rmy jsou v současnosti zhru-
ba pětinásobně štědřejší než v roce 
2000. Celkem tedy Češi − fi rmy a jed-
notlivci − ročně darují okolo 5,2 miliar-
dy korun.

Nová generace dárců
Myšlenka Giving Tuesday se od svého 
počátku šíří především na sociálních 
sítích a obecně online prostřednictvím 
převážně mladých lidí. Otec myšlenky 
Timms této nové generaci mladých, kteří 
se chtějí zapojovat a pomáhat, říká „phi-
lanthroteens“. Jde o fenomén doby, kdy 
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lidé tráví na sociálních sítích spoustu ča-
su, propojují se tu s lidmi podobného 
smýšlení a daří se zde aktivismu. Inicia-
tiva tak může vzejít od každého jednot-
livce a díky síti může být sdílená na ce-
losvětové úrovni. Dobročinným počinům 
sítě vyloženě fandí. 

První ročník Giving Tuesday se v Česku 
konal pod Záštitou Velvyslanectví USA 
v České republice, hlavním partnerem 
byla společnost Albatros Media. Giving 
Tuesday v ČR proběhl ve spolupráci 
s Nadací Via, Sdružením Via, Asocia-
cí veřejně prospěšných organizací ČR 
a Nadací Neziskovky.cz.

Doufáme, že jsme 29. listopadu neosla-
vili pouze Giving Tuesday, ale příjemně 
odstartovali další rok darování a dárcov-
ství, přičemž se budeme těšit na další 
vyvrcholení dárcovské sezony, na Gi-
ving Tuesday, které se v příštím roce bu-
de slavit 28. listopadu 2017.

KVALITA V PRAXISPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Jak hodnotíte první ročník
Giving Tuesday v Česku? 

Jsem ráda, že se Česko zapojilo do 
mezinárodního dne oslav dárcovství 
a dobrovolnictví. Jsme tak součástí větší-
ho projektu, skrze který můžeme čerpat 

inspiraci pro další práci. První ročník Gi-
ving Tuesday v ČR překonal moje očeká-
vání díky počtu zapojených organizací 
i fi rem. Myslím, že další rok se počet za-
pojených subjektů ještě mnohonásobně 
zvýší. Doufám, že díky delšímu času na 
přípravu budou kampaně a výzvy v dal-
ším ročníku ještě kreativnější a zajímavější.

Z mého pohledu se podařilo dosáhnout 
maximum možného. Podařilo se díky Aso-
ciaci pro myšlenku Giving Tuesday nad-
chnout mnoho neziskovek, které se do 

Giving Tuesday zapojili s řadou kreativ-
ních nápadů. Díky tomuto dobrému startu 
očekávám, že příští rok už budou nezis-
kovky dopředu počítat s přípravou na Gi-
ving Tuesday. Stejně tak média už budou 
příští rok vědět, že v rámci Giving Tues-
day neziskovky připravují zajímavé pro-
jekty. Start je u takovýchto dlouhodobých 
iniciativ vždy těžký, díky úspěšnému startu 
osobně věřím, že během tří let se z Giving 
Tuesday stane zavedená, široce uznáva-
ná značka, která prospěje neziskovkám
a fi lantropii v Česku.
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Za AVPO ČR oceňujeme, že se Asociace 
společenské odpovědnosti tohoto téma-
tu ujala a Giving Tuesday uvedla do čes-
kého prostředí. Velice rádi jsme partnery
a myšlenku Giving Tuesday podporujeme. 
Znalost kampaně se zatím podařilo rozšířit 
jen v omezené míře, vzhledem k tomu, že 

šlo o první ročník si však myslím, že je vý-
sledek velmi pozitivní. Počet realizovaných 
akcí přesáhl 100, což je vynikající výsle-
dek. Bohužel se ukázalo, že ne všichni této 
iniciativě přejí a paralelně se objevil Den 
dárců, který Giving Tuesday časově kopíro-
val. Myslím, že je to škoda. Pro veřejnost je 

souběh těchto iniciativ matoucí a v důsled-
ku to může celé téma spíše poškodit. Dou-
fáme, že se podaří navázat spolupráce
a obě aktivity do dalších let sladit. AVPO 
ČR se bude i nadále podílet na informování 
o kampani Giving Tuesday i její organiza-
ci. Děkuji za dobře odvedenou práci.

Silke Horáková je spolumajitelkou nakla-
datelské skupiny Albatros Media. Působí 
také jako výkonná ředitelka Czech Pri-
vate Equity and Venture Capital Asso-
ciation (Česká asociace private equity 
a venture kapitálu, CVCA). Silke pod-
poruje sociální podnikání, vede semi-
náře o principech úspěšného podnikání
v sociálním sektoru a mentoruje sociál-
ní projekty. Spolupracuje s mezinárodní-
mi organizacemi podporujícími sociální 
podnikaní Ashoka (jako členka její me-
zinárodní sítě podporovatelů) a NESsT.
V Česku pak spolupracuje s Nadací VIA 
a různými akcelerátorskými programy. Je 
členkou investičního výboru Czech NESsT 
Partnership (fond je zaměřen na podpo-
ru sociálních podniků), je také spoluza-
kladatelka Nadačního fondu nezávislé 
žurnalistiky a předsedkyní správní rady 
Nadace Albatros, kterou založila v ro-
ce 2016.

Silke, v čem podle Vás spočívá
umění darovat?

Darovat pro mne znamená ne jenom 
věnovat svoje fi nanční prostředky, ale 
i svůj čas a zkušenosti na řešení spo-
lečenských problémů. Umění znamená 
také darovat „promyšleně“, sledovat kon-
krétní společenské cíle, měřit a posuzo-
vat sociální dopad aktivit, které jsem 
podpořila a pomoci organizacím tyto 
cíle uskutečnit.

Proč jste se v Albatros Media
rozhodli podpořit historicky
první ročník Giving Tuesday v ČR?

Giving Tuesday je celosvětový svátek 
dárcovství, do kterého se zapojilo loni 
více než 45 000 podniků a organizací 
z více než 71 zemí. To je obrovská sí-
la – akce má silný symbolický význam, 
protože sociální problémy ale i občan-
ská odpovědnost dostanou velkou po-
zornost. Jsem moc ráda, že se Česko 
zapojilo a že jsme mohli první české Gi-
ving Tuesday podpořit.

ROZHOVOR se Silke Horákovou
Jak u vás probíhala oslava Giving
Tuesday?

Giving Tuesday šíří myšlenku společen-
ské odpovědnosti, která patří k hlav-
ním hodnotám ve společnosti Albatros 
Media. I proto jsme v letošním roce 
založili Nadaci Albatros, která pod-
poruje vzdělávání sociálně znevýhod-
něných dětí. Do těchto aktivit zapoju-
jeme i naše zaměstnance. Jako hlavní 
partner Giving Tuesday jsme podpořili 
šíření myšlenky tohoto svátku v Česku 
a vyhlásili jsme zaměstnanecké granty, 
kdy sami naši zaměstnanci nominovali 
projekty v oblasti vzdělávání dětí, kte-
ré si podle nich zaslouží naši podporu.
Z nominovaných projektů nadace
vybrala a podpořila tři krásné projek-
ty, soutěžily navíc ještě o cenu zaměst-
nanců. 

Co byste popřála Giving Tuesday
do příštího roku?

Podle mého názoru byl první ročník
s více než stovkou přihlášených projektů 
velkým úspěchem. Přeji Giving Tuesday
do příštího ročníku ještě více podpoře-
ných aktivit, aby z toho vznikly dlouho-
dobé projekty spolupráce mezi ziskovým
a neziskovým sektorem a aby se zapo-
jilo ještě více podniků.


