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Štědré války jsou tu!

Jak se cítíte, když vám někdo pomůže? Když je
k vám někdo ve vaší, třeba zrovna nelehké, si
tuaci laskavý a podpoří vás? Jste rádi? Jste vděč
ní? Já myslím, že ano. Jsem nesmírně hrdá na to,
že české srdce je tak velké a všeobjímající, že
se dokáže vcítit do druhých a stát při nich, když
je potřeba.
Vím, že se dokážeme jako společnost sem
knout a držet při sobě. Vím, že dokážeme být
empatičtí a vnímat potřeby druhých. Vím, že vi
díme správně – že vidíme srdcem.
Ukázalo se to například koncem června, kdy
se vznesla obrovská vlna solidarity a lidé poda
li všechny pomocné ruce, co měli, aby podpo
řili oběti ničivého tornáda na Břeclavsku a Ho
donínsku. A nejen tehdy se to ukázalo. Myslím,
že každý z nás může být a je hrdinou všední
ho dne. Když pustí v tramvaji sednout těhotnou
ženu, když člověku u pokladny věnuje drobné,
které mu chybí k zaplacení, když zavolá svým
prarodičům, kteří jsou doma sami, když se
usměje na ulici na druhé, a zlepší jim tak den.
Podle aktuálního výzkumu, který pro nás pro
vedla agentura Ipsos, je pomáhat druhým dů
ležité pro devět z deseti lidí v Česku. A ať už jde
o velké gesto, nebo drobné skutky, vše se počí
tá. A vše z nás utváří laskavější společnost.
Laskavost je dovednost, kterou lze trénovat.
A zařadit ji tak do svého života jako jeho sou
část. Ať už budete začínat, nebo si dáte již něko
likátý dobrý skutek v řadě, mám pro vás trénink

štědrosti, díky kterému můžete úsměv na tváři
vykouzlit hned několika lidem.
Asociace společenské odpovědnosti letos
již pošesté zastřešuje v České republice Gi
ving Tuesday. Světový den štědrosti a dobrých
skutků, který dává každému možnost mít ze
sebe dobrý pocit. Z toho, že udělal dobrý sku
tek, že podpořil finančně neziskovou organi
zaci nebo že věnoval svůj čas a stal se dobro
volníkem.

Giving Tuesday vzniklo jako protipól dne nej
většího slevového šílenství Black Friday. Jako
Luke Skywalker proti Darth Vaderovi, David
proti Goliášovi, princ Bajaja proti drakovi. V úte
rý 30. listopadu se tento svátek bude slavit ve
více než 80 zemích. A Česko není výjimkou.
Během posledních pěti let už Češi v rámci Gi
ving Tuesday darovali více než 180 milionů ko
run a vykonali nespočet dobrých skutků. Jen
v loňském roce se v Česku na dobročinné pro
jekty v rámci kampaně podařilo vybrat více než
73 milionů korun, což představuje dosavadní re
kord.
Trénink štědrosti započne 30. listopadu 2021.
Vaším mistrem Yodou na cestě za titulem rytíře
štědrosti může být web Giving Tuesday, kde se
dozvíte veškeré informace a podrobnosti a na
učíte se, jak být štědrým a laskavým. Budete se
moci zapojit do tolika výzev a aktivit, do kolika
jen budete chtít. A je na každém z vás, jaký způ
sob laskavosti si vyberete. Mělo by vám to dávat
smysl, a především radost z vykonaného dobré
ho skutku.
Buďme ohleduplní a laskaví. Budujme k sobě
empatii a respektujme své potřeby navzájem.
Nechť nás provází nejen zdraví, ale také laska
vost a štědrost!
Lucie Mádlová
ředitelka a zakladatelka
Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR)
a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. S jasnou vizí, aby se udržitelnost sta
la přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku, hájí zájmy více než
430 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru. Od roku 2017
udílí Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů. Od roku 2016 pod hlavič
kou Giving Tuesday rozvíjí kulturu dárcovství v Česku. V roce 2021 spustila unikátní spole
čensky odpovědný e-shop s udržitelnými produkty a dárky Nakup na Dobro.
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Jak darovat dobro

Giving Tuesday 2020 v Česku:

Utrácet je tak snadné. Nasměrujte tentokrát své peníze
na dobrou věc a připojte se ke Giving Tuesday.
Letos den štědrosti připadá na úterý 30. listopadu.
Stovky milionů lidí z celého světa se spojí a bu
dou konat dobro. Naivní představa? Vůbec ne!
Světový den štědrosti a dobrých skutků, známý
jako Giving Tuesday, se slaví každoročně vždy
první úterý po Dni díkůvzdání a jako protipól ná
kupnímu šílenství na Black Friday. Letos připadne
na úterý 30. listopadu. A zúčastnit se může každý.
Svátek vznikl už v roce 2012 s velmi jednodu
chou myšlenkou: vytvořit den, který bude osla
vovat pomoc druhým, ne současný konzumní
styl života. V Česku tento den od roku 2016 za
střešuje Asociace společenské odpovědnosti.
Během pěti let už Češi v rámci Giving Tuesday
darovali více než 180 milionů korun a vykona
li nespočet dobrých skutků. Jen v loňském roce

se v Česku na dobročinné projekty v rámci kam
paně podařilo vybrat více než 73 milionů korun,
což představuje dosavadní rekord.
„Lidé po celém světě přijali myšlenku Gi
ving Tuesday za svou a každý rok ohromu
jí svou kreativitou, nadšením, dobrými skutky
a akty štědrosti. Tato myšlenka překonala hrani
ce a stalo se z ní celoroční globální hnutí, které
se slaví už ve více než 80 zemích. Jsem hrdá na
to, že se s Asociací společenské odpovědnosti
už šestým rokem připojujeme také v Česku. Ka
ždý rok nás mile překvapí, kolik lidí se k oslavám
štědrosti u nás zapojuje,“ říká Lucie Mádlová,
zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace spo
lečenské odpovědnosti.

Když se složí celý národ
Na znamení dobrých skutků se v barvách Giving Tuesday
30. listopadu rozsvítí i některé pražské památky. Kromě tradičního
nasvícení Petřínské rozhledny spatří Pražané ještě obří srdce
na budově Národního divadla. To totiž samo o sobě reprezentuje
jednu z největších sbírek v historii českého národa.
To, jak se umí Češi semknout a v nouzi si po
moci, dokládají například i sbírky z letošního
června zamířené na pomoc lidem z Břeclavska
a Hodonínska zasaženým ničivým tornádem.
Obrovská vlna solidarity se zvedla bezprostřed
ně po události. Do postižených obcí přijely po
máhat tisíce dobrovolníků a na finančních da
rech se vybralo přes 1,1 miliardy korun.

Jednu z největších sbírek uspořádala Na
dace Via. „V naší sbírce jsme vybrali od více
než 150 tisíc štědrých dárců přes 237 milionů korun,“ říká ředitel Nadace Via Zdeněk
Mihalco s tím, že dosud nadace vyplatila
942 příspěvků ve výši 139 milionů korun na
přímou pomoc domácnostem a také 25 milio
nů korun jako okamžitou pomoc postiženým

2020
Nejštědřejší úterý v roce

Darovaných peněz

73 482 084 Kč
5 891 802 Kč

39 000 000 Kč

Nejštědřejší
zaměstnanecká sbírka

Nejúspěšnější
veřejná sbírka

Skupina ČEZ a Nadace ČEZ

Společnost Lidl pro Život dětem

238

7 099 828 Kč

4 791 985 Kč

Počet registrovaných
dárcovských výzev

Darováno
prostřednictvím
Darujme.cz

Darováno na
Sbírku potravin
online

TOP 3 oblasti
dárcovských výzev
Pomoc lidem
s handicapem
Finanční sbírky
pro děti
Podpora
seniorů

obcím. Momentálně běží třetí kolo žádostí,
ve kterém se počítá s vyplacením dalších
50 milionů korun. V přímé a individuální po
moci zasaženým nadace nadále pokračuje,
Moravu neopouští a bude zde pomáhat
i v příštím roce.
„Potvrzuje se, že jako Češi jsme velmi štědří
a umíme se spojit. Současně v úspěchu sbír
ky hrála roli rozhodně i rychlost, kterou přináší
technologie, jako je Darujme.cz, kdy je možné
sbírku uspořádat prakticky okamžitě a stej
ně tak dárce může okamžitě pomoci. A v ne
poslední řadě je důležitým faktorem také to,
že tornádo bylo něco tak zcela mimořádného
a nečekaného v našich končinách, že to vyvo
lalo velikou pozornost, a tím pádem také soli
daritu,“ vysvětluje Mihalco obrovský úspěch
sbírky.
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Partneři Giving Tuesday
Byznys partnery letošního ročníku Giving Tuesday
jsou společnosti Albatros Media, ČEPS, Google,
Lidl Česká republika a Skupina ČEZ.

v hodnotě 10 tisíc korun. Nomi
novat školu může každý. Při vý
běru bude hrát roli nejen množ
ství nominací, ale i samotný
příběh školy – důvody, proč by
měla být vybrána.

ČEPS

Albatros Media

„Součástí firemní kultury Alba
tros Media je i rozvoj jednotliv
ce a celé společnosti. Již šes
tým rokem Nadace Albatros
podporuje vzdělávání sociál
ně znevýhodněných dětí de
seti miliony korun. V rámci Gi
ving Tuesday letos darujeme
školám knihy v hodnotě 140 ti
síc korun a pomůžeme dětem
při učení i naším projektem ta
lentify.me.“
Silke Horáková,
spolumajitelka
Albatros Media
Společnost Albatros Media
v minulých ročnících udělova
la v souvislosti s Giving Tues
day zaměstnanecké granty ve
výši jednoho milionu korun
a současně podporovala daro
vání knih, a to i formou takzva
ného knižních grantů jednotliv
cům i institucím pod hlavičkou
#GIVINGSBOOKWEEK. Letos
byly peníze na zaměstnanecké
granty věnovány na potřebněj
ší krizové projekty, např. v sou
vislosti s tornádem na Moravě.
Bylo proto zapotřebí přehodno
tit koncept. Zůstala zachová
na vzdělávací linka Nadace Al
batros a bude oceněno čtrnáct
škol, z každého kraje jedna, kte
ré získají poukázku na nákup
knih z nakladatelství patřící
ho do skupiny Albatros Media

„ČEPS plně vnímá svou roli na
poli společenské odpovědnosti.
V rámci Dárcovského programu
poskytuje podporu v různých
oblastech od ochrany životního
prostředí po pomoc potřebným.
V letošním roce se společnost
ČEPS připojila ke Giving Tue
sday vlastním projektem Štěd
ré dny ČEPS. Tři nejzajímavější
výzvy dostanou 150 tisíc korun,
o jejich výběru přitom rozhod
nou sami zaměstnanci. Ti záro
veň budou mít možnost srážkou
ze mzdy individuálně podpo
řit i další projekt dle svého vý
běru.“
Hana Klímová,
vedoucí odboru
Komunikace ČEPS

Dárcovský program ČEPS roč
ně podpoří desítky projektů,
v roce 2020 se pomoc primár
ně zaměřila na boj s pandemií.
Letos Štědré dny ČEPS cílí na
projekty související s charita
tivní, humanitární a sociální po
mocí a vzděláváním dětí a mlá
deže. Vybírat se bude z výzev
zaštítěných neziskovými orga
nizacemi.

Skupina ČEZ

„Náš dlouhodobý cíl být dob
rým sousedem, který pomá
há a rozvíjí vztahy s komunita
mi, zůstal jedním z klíčových
bodů naší nově vyhlášené stra
tegie Vize 2030 – Čistá energie
zítřka. Pomoc druhým a dár
covství má Skupina ČEZ ve
své DNA již od svého založení
v roce 1992. Největšího svátku
Giving Tuesday se účastníme
opakovaně a ani letos nemůže
me chybět.“
Kateřina Bohuslavová,
ředitelka útvaru ESG
Skupiny ČEZ
Charitativní zaměstnanecké
sbírky mají ve Skupině ČEZ dlou
holetou tradici. Jejich zaměře
ní se v průběhu let měnilo: za
městnanci pomáhali například
dětem v dětských domovech,
pěstounským rodinám, senio
rům, rodičům s dětmi v azylo
vých domech, handicapovaným,
ale třeba i obětem přírodních ka
tastrof. Současný formát, kdy za
městnanci nominují jako příjem
ce osoby v těžké životní situaci
ze svého vlastního okolí, fungu
je poslední čtyři roky. V letech
2007–2020 vybrali energeti
ci v rámci projektu Plníme přá
ní – Myslíme na druhé mezi se
bou přes 18,6 milionu korun.
Nadace ČEZ vždy vybranou část
ku zdvojnásobuje, celková da

rovaná suma tedy činí bezmála
37 milionů korun. I letos zaměst
nanci ČEZ pomáhali, a to hned
dvakrát. V červenci přispívali fi
nančně do mimořádné sbírky na
pomoc lidem na Moravě zasaže
ným tornádem (vybráno 2,7 mi
lionu korun) a na podzim opět
lidem v těžké životní situaci. Le
tošní sbírka Plníme přání se díky
vybrané částce 3 405 270 korun
opět stala nejštědřejší zaměst
naneckou sbírkou v rámci Giving
Tuesday 2021.

Lidl Česká republika

„Podporou Giving Tuesday
vyjadřujeme obdiv a díky
všem našim zákazníkům a za
městnancům, bez jejichž
štědrosti a dobrého srdce by
naše sbírka Srdce dětem ni
kdy nebyla tak úspěšná. Dou
fáme, že se Srdce dětem
stane i letos nejštědřejší ve
řejnou sbírkou.“
Eliška Froschová Stehlíková,
CSR specialistka
Lidl Česká republika

Lidl Česká republika pořádá již
tradičně v první polovině listo
padu sbírku Srdce dětem. Zá
kazníci mohou ve všech pro
dejnách Lidl přispět minimální
částkou 30 korun buď hoto
vě do kasičky u pokladny, nebo
přičtením libovolné částky
k nákupu. V loňském roce se
podařilo vybrat částku přes
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37 milionů korun, kterou Lidl
navýšil na 39 milionů. Šlo
o nejštědřejší veřejnou sbírku
v rámci Giving Tuesday.

Google ČR

„Význam digitalizace roste
a pandemie ji uspíšila. Všich
ni jsme si uvědomili, jaká je to
výhoda mít možnost nakoupit
či pracovat online. Firmy, kte
ré mají potřebné dovednosti, se
dokáží rychle adaptovat na kri
zové situace. Mnoho firem ale
neví, jak internet pro své podni
kání využít, a proto jim chceme
pomoci bezplatným vzdělává
ním. Od roku 2016 jsme po
mohli více než 170 000 li
dem zlepšit úroveň digitálních
dovedností. Loni jsme spustili
iniciativu Grow with Google –
Pomáháme Česku růst, jejímž
cílem je podpořit českou eko
nomiku, a v rámci které jsme se
zavázali pomoci dalším 130 ti
sícům Čechů využívat internet
k podnikání a rozvoji kariéry.“
Taťána le Moigne,
ředitelka české, maďarské,
slovenské a rumunské
pobočky Googlu

Google podporuje neziskové or
ganizace skrze poskytování bez
platného vzdělávání a grantů
Google.org. Do Giving Tuesday
se Google ČR letos zapojil pro
střednictvím výsadby stromů.
Za každou platbu, která v ob
dobí od 15. listopadu 2021 do
31. ledna 2022 proběhne na
eshopu Nakup na Dobro přes
Google Pay, vysadí Google spo
lečně s Nakup na Dobro jeden
strom v okolí skladů na Vysoči
ně, v oblasti zasažené kůrovcem.
Google se zapojuje do řešení
globální klimatické změny nejen
svým závazkem uhlíkové neutra
lity, které dosáhl již v roce 2007,
ale také podporou lokálních pro
jektů a partnerství.

Češi oceňují charitu
Dárcovství a filantropii se věnoval i výzkum společnosti Ipsos
pro Asociaci společenské odpovědnosti. Výsledky opět potvrdily,
že Češi se jako národ nemají vůbec za co stydět. Pomáhat druhým
je důležité pro devět z deseti lidí a toto číslo se rok od roku zvyšuje.
Do vybraných dobročinných aktivit se v posled
ním roce zapojilo 83 procent Čechů. Nejčastěji
koupili produkt, z něhož šel následně výtěžek na
dobrou věc, darovali věci nebo poslali finanční
příspěvek na dobročinné účely. Každou z těch
to aktivit uvedlo shodně 41 procent dotázaných.
Čtvrtina lidí podepsala petici, která podporovala
dobrou věc, a jedenáct procent Čechů se osob
ně zapojilo do dobročinné aktivity jako dobrovol
níci či se stalo dárcem krve, krevní plazmy nebo
se zapsalo do registru kostní dřeně.
Čtyři z deseti Čechů poslali v posledním roce
peníze na dobročinné účely. Nejčastěji je smě
řovali na podporu dětí (55 % z nich), handicapo
vaných lidí (43 %) nebo zvířat (42 %). Co se týče
výše příspěvku, nejčastěji lidé věnovali do pěti
set korun za rok. Tuto částku darovalo 45 pro
cent z těch, kteří v posledním roce darovali pe
níze na dobročinné účely. Čím dál víc lidí ale vě
nuje i více než tisíc korun (36 %). Dvě třetiny lidí,
kteří finančně přispěli na dobročinné účely, tak
učinily převodem na účet. 35 procent pak při
spělo v hotovosti a 31 procent prostřednictvím
dárcovské SMS.
Češi v průzkumu ocenili i firmy, které se vě
nují charitě a podporují soudržnost. „Důraz na
společensky odpovědné chování firem roste.
Více než dvě třetiny Čechů požadují, aby se fir
my chovaly férově k zákazníkům i zaměstnan
cům, zároveň mají jednat s ohledem na životní
prostředí v místě, kde působí,“ shrnuje výsledky
autorka průzkumu, Markéta Kneblíková z agen
tury Ipsos, která už mnoho let výzkumy u příleži
tosti Giving Tuesday realizuje.
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Každý může konat dobro
Chcete také vykonat dobrý skutek a pomoci? Zúčastnit se Giving Tuesday
není vůbec nic složitého a nemusí to stát ani korunu. Je na každém,
jestli se zapojí darováním svého času, pomocí vybrané organizaci
jako dobrovolník, věnuje peníze potřebným nebo nabídne své odborné
znalosti, které by mohly někomu prospět. Všechno se počítá.

Na webu Giving Tuesday (www.giving-tuesday.cz)
najdete přehled registrovaných aktivit a výzev,
na které je možné přispět. Výzev je každoročně
několik stovek. A co mezi letošními výzvami ku
příkladu najdete?

DARUJTE NOHY V TEPLE

Zima je pro lidi bez domova nejtěžší obdo
bí. Základní pomocí, kterou jim každý z nás
může nabídnout, je darování teplého obleče
ní a bot. Jak pomoc prostřednictvím projek

plný rehabilitačních pobytů na specializova
ných klinikách a v centrech. Bohužel pojišťov
ny tyto pobyty plně nehradí, ceny za terapie se
přitom pohybují ve stovkách tisíc, což finanční
situaci rodiny výrazně zatěžuje. Jen díky reha
bilitacím se přitom stav obou chlapců krok po
kroku zlepšuje. I proto Výbor dobré vůle, který
založila Olga Havlová, požádal o pomoc v rám
ci Giving Tuesday. Můžete přispět na pravi
delné rehabilitace, bez kterých se chlapci
neobejdou. Jedna terapie vyjde na 52 tisíc ko
run, zapotřebí jsou nejméně dvě opakování.

GIVING TUESDAY PRO IVANKU

Tříletá Ivanka se narodila s rozštěpem pá
teře a od pasu dolů je ochrnutá. K tomu
musela ještě podstoupit operaci ruky, aby
mohla vůbec uchopovat věci. Holčička je
nicméně aktivní a snaží se být maximálně
samostatná. Miluje lidi a zvířata. Díky asi
stenční fence Jelli, na kterou můžete bě
hem Giving Tuesday ve výzvě pořádané ne
ziskovou organizací Pestrá přispět, si bude

bor pro děti a jejich rodiče můžete přispět. Vy
braná částka poputuje na zajištění lékařské
péče, pomůcek a asistentů. Je to nejdůležitější
část a také největší z nákladů, protože bez bez
pečného prostředí není možné posadit děti na
koně, pomoci jim při zdolávání lanového parku
nebo je vést na terapeutické kroužky.

tu Darujte nohy v teple probíhá? Díky vašemu
příspěvku může pražská pobočka organizace
Naděje nakoupit teplé oblečení a boty, kte
ré sociální pracovníci přímo v terénu a v den
ních centrech předají potřebným lidem bez
domova.

SBÍRKA PRO DVOJČATA
NA POHYBOVOU TERAPII

DOMOVENKA

Máťa a Kubík jsou dvojčata, která se narodila
s dětskou mozkovou obrnou. Jejich život je
mimo jiné rozvíjet motoriku i slovní zásobu.
Fenka bude pro Ivanku motivací k učení se
novým věcem a pomůže i dívčině mamince
s péčí. Náklady na výcvik vyjdou na 250 ti
síc korun. Přispějte i vy, aby Ivanka získala
svou parťačku.

DARUJTE ŠANCI NA ZMĚNU

Nadace Bátor Tábor pomáhá vážně nemocným
dětem vrátit se do života prostřednictvím tera
peutických táborů. Právě na chystaný jarní tá

Žít doma je pro většinu z nás normální. Pro
nemocné roztroušenou sklerózou je to ale
neřešitelná věc. Sami se totiž nepodrbou,
nerozsvítí si, ani nezapnou počítač. Chtějí,
mají svá přání a své sny, ale nemohou. Aby
mohli žít doma, potřebují cvičit. A díky Do
movence, kterou si můžete v rámci Giving
Tuesday pořídit, se jim to může podařit. Do
movenka znamená jednu hodinu s odbor
níkem pro jednoho pacienta, aby mohl žít
doma. Výzvu zaštiťuje Domov sv. Josefa, je
diné lůžkové zařízení v ČR specializova
né na péči o nemocné roztroušenou skle
rózou.

VII

MRTVICE NENÍ JEN PRO STARÝ

Cévní mozková příhoda je druhou nejčas
tější příčinou úmrtnosti ve světě. Hrozí ka
ždému šestému z nás bez ohledu na věk.
A až třicet procent pacientů na násled
ky mrtvice zemře. Přitom až v polovině pří
padů jí lze předejít, mimo jiné správným

životním stylem s minimem stresu. Pod
pořte v rámci Giving Tuesday preventivní
workshop. Snídaně s nezvaným hostem je
zážitkový program pro firmy spojující zdra
vou snídani a nevšední zážitek s pomo
cí dobré věci. Účastníci si na základě reál
ného prožitku uvědomí důležitost principů
work-life balance a na vlastní kůži si vy
zkouší, jak může dlouhodobý stres změnit
jejich každodenní život. Snídaně se účastní
i klienti centra ERGO Aktiv, kterým mrtvice,
představující na snídani nezvaného hosta,
změnila život.

Utrácet
s rozmyslem
Giving Tuesday vznikl jako protipól dne nej
většího slevového šílenství Black Friday.
V roce 2020 měly podle odhadu odborníků
jen v českých e-shopech útraty během Black
Friday poprvé v historii přesáhnout miliardu
korun, o rok dříve to bylo 800 milionů. Letos
Češi plánují utratit v e-shopech a kamenných
obchodech v průměru 5 937 korun.
I na charitu ale lidé v Česku přispívají čím
dál víc. V loňském roce to bylo přes 8 miliard
korun. Necelé 2,5 miliardy přispěli individuál
ní dárci, skoro čtyři miliardy pak věnovaly na
dobročinné účely firmy. Zbývajících 1,8 miliardy
doplnily do celkové částky nadace a fondy.
„Společenskou odpovědnost si uvědomu
jí velké i menší firmy, mnohé podporují vlast
ní nadační projekty a k dobročinným aktivi
tám motivují i zaměstnance či zákazníky. Tím
se ostatně také odlišují od svých konkuren
tů a může jim to ve výsledku přinést vyšší trž
by,“ dodává Lucie Mádlová, ředitelka Asociace
společenské odpovědnosti, která svátek
Giving Tuesday v Česku zastřešuje.

Nakupujte na Dobro
Ještě nikdy nebylo snazší pořídit dárky, které mají opravdu
smysl. Nakupte na společensky odpovědném e-shopu
Nakup na Dobro některý z řady udržitelných dárků
pro celou rodinu.
Nakup na Dobro je společným projektem
Asociace společenské odpovědnosti a so
ciálního podniku Ergotep. Unikátní e-shop
přináší na jednom místě ty nejlepší udrži
telné dárky. Vše na Nakup na Dobro totiž
zákazníci pořídí pro dobro svoje, planety,
a hlavně stovek lokálních výrobců, sociál
ních podniků, chráněných dílen a dob
ročinných projektů řady neziskových or
ganizací. V rámci Giving Tuesday pak za
každou platbu, která se na Nakup na Dob
ro uskuteční přes Google Pay, Google vy
sadí jeden strom. Akce potrvá až do
31. ledna 2022.
E-shop Nakup na Dobro nově také na
bízí takzvané Nocleženky, tedy jednu noc
v teple pro lidi bez domova. Má hodno
tu 100 korun a nejde jen o nocleh samot
ný, ale zahrnuje i další pomoc a rozvoj slu
žeb lidem bez domova. Ti dostanou také
polévku s pečivem a teplý nápoj, mohou
se umýt, prohlédne a ošetří je zdravotník
a mohou se sejít i se sociálním pracovní
kem, který jim pomůže v řešení jejich život
ní situace.

„Rozhodli jsme se v zimě podpořit lidi
bez domova. Proto si do košíku může
te přidat Nocleženku, a pomoci tak lidem
bez domova strávit noc v teple. Vás dob
rý pocit zahřeje u srdce, na druhé stra
ně člověku bez domova může doslova
zachránit život,“ dodává Lucie Mádlová,
ředitelka Asociace společenské odpo
vědnosti a zakladatelka e-shopu Nakup
na Dobro.
A lidi bez střechy nad hlavou podpoří
prostřednictvím Nakup na Dobro také
Hello Bank!. Zakoupí tisíc Nocleženek.
„Rádi podporujeme projekty, které ne
jsou ploché, mají hlubší rozměr a dá
vají opravdu smysl. Proto jsme se velmi
rádi stali partnerem a podporovatelem
tohoto unikátního e-shopu, který spoju
je myšlenku udržitelnosti, lokální výro
by a podpory sociálních podniků. To je
přesně směr, kterým se strategie Hello
bank!, ale i celé skupiny BNP Paribas
chce v budoucnu ubírat,“ říká Gabriela
Pithartová, Marketing & Engagement
Director, Hello bank!.

E-SHOP S UDRŽITELNÝMI VÁNOČNÍMI DÁRKY,
KTERÉ MAJÍ SKUTEČNĚ SMYSL!
PRO OBDAROVANÉ,
SPOLEČNOST I PŘÍRODU

PROČ NAKOUPIT NA DOBRO?

EKO DOPRAVA
ZDARMA

UDRŽÍTE SI
DOBRÝ POCIT

ZERO WASTE
BALENÍ

NAKUPNADOBRO.CZ

PODPORA LIDÍ
S HANDICAPEM

