NAŠE MESTO 2021
MÁM SRDCE NA SPRÁVNOM MESTE!
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Najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva na Slovensku
11. jún 2021
Manažéri, personalisti, obchodníci, marketéri, zamestnanci z výroby a mnohí ďalší zoberú do rúk štetce, lopaty a ochotu pretvárať naše mestá na lepšie miesta pre
život. Podujatie Naše Mesto už 15 rokov prepája firmy,
samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá na Slovensku.
Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú
rovnaké tričká a v júni sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít. Naše Mesto sa nám podarilo zorganizovať za upravených podmienok aj v pandemickom
roku 2020 a pokračujeme aj tento rok.

Naše Mesto sa konalo
v 14 mestách a obciach
a zapojilo sa až 85 firiem.

Zaregistrujte svoju firmu

11. jún 2021

Zlepšíte tímovú
spoluprácu
92 % zamestnancov vníma zlepšenie tímovej spolupráce vďaka dobrovoľníckej skúsenosti. Ukázala tak
štúdia UnitedHealthcare Services a VolunteerMatch
(2017).¹ Zamestnanci aj vďaka dobrovoľníckym aktivitám prirodzeným spôsobom rozvíjajú vlastnosti dôležité pre odolný pracovný tím (napr. sociálne zručnosti,
organizačné schopnosti a iné).

Podporíte spokojnosť
zamestnancov
77 % zamestnancov vníma firemné dobrovoľnícke
aktivity ako kľúčový faktor ich celkovej spokojnosti (well-being).² S celkovou spokojnosťou úzko súvisí
predovšetkým zdravie. Štúdia UnitedHealthcare Services a VolunteerMatch (2017)¹ ukázala, že 75 % ľudí,
ktorí za posledných 12 mesiacov niekedy dobrovoľníčili, sa cítilo zdravšie, 93 % vnímalo zlepšenie nálady
a 79 % z nich reportovalo zníženie hladiny stresu.
¹ UnitedHealthcare Services a VolunteerMatch, 2017
(https://bit.ly/2xOyNcZ)
² Deloitte Volunteerism Survey, 2017 (https://bit.ly/2RAR6ed)

Ďalšie dôvody, prečo sa
zapojiť do Nášho Mesta
stanete sa súčasťou pozitívnej
zmeny svojho okolia i celej krajiny,
zvýšite lojálnosť svojich zamestnancov,
prepojíte hodnoty firmy
s hodnotami zamestnancov,
ponúknete svojim zamestnancom
netradičný teambuilding,
adresne pomôžete tým, ktorí to potrebujú,
stanete sa „dobrým susedom“ pre svoje okolie,
získate nové lokálne kontakty,
pozitívne ovplyvníte firemnú kultúru,
ponúknete zamestnancom aktívny oddych
pri inej činnosti, akú vykonávajú bežne.

Ako zmenila účasť na Našom Meste
vzťahy vo vašom tíme?
Keď kolegovia spolu niečo tvoria, vytvára to priam magickú atmosféru
spolupatričnosti. Pri fyzickej aktivite
sa rúcajú bariéry medzi nadriadenými a podriadenými, medzi ITečkármi
a HRistami. Všetci rovnako nevládzeme, všetkých nás všetko rovnako bolí
a nakoniec sme všetci rovnako šťastní zo
spoločného úspechu.
Miroslava Janušicová,

Firemná koordinátorka pre Naše Mesto, IBM

Naše Mesto má aj tento rok sprísnené bezpečnostné a hygienické opatrenia
Akákoľvek práca je spojená s rizikom ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Vzhľadom na
pandémiu je počas podujatia Naše Mesto 2021 nutné dbať aj na zvýšené hygienické
a bezpečnostné opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu. V súvislosti so vzniknutou situáciou sme preto prijali nové bezpečnostné zásady. Zároveň si vyhradzujeme
právo tieto zásady zmeniť, pokiaľ by si to situácia s koronavírusom v čase podujatia
vyžadovala.
Staráme sa o vašu bezpečnosť. Prečítajte si BOZP.

Kto organizuje
dobrovoľnícke aktivity?

Zaregistrujte svoju firmu

Najneskôr do 18. marca 2021 vyplňte
elektronickú prihlášku na stránke
www.nasemesto.sk a zaregistrujte
vašu firmu.

Neziskovky, školy, škôlky, voľnočasové zariadenia, mestá, inštitúcie i dobrovoľníci samotní. Organizátori získavajú vďaka platenej účasti firiem
menší grant na nákup nevyhnutného materiálu
a náradia pre dobrovoľníkov.

Po registrácii firmy sa budú môcť vaši
dobrovoľníci od 6. mája do 25. mája
2021 po skupinách prihlasovať na
konkrétne aktivity.

Pracovné pomôcky či ine pracovné pomocky budú v závislosti
od potreby aktivity pre dobrovoľníkov pripravené na mieste.
Dobrovoľníci však musia prísť
na aktivity vo svojich hygienických rúškach.

www.nasemesto.sk

Účastnícky poplatok
Poplatok za jedného dobrovoľníka je 19 €. Platíte iba
za dobrovoľníkov, ktorí budú prihlásení v deň, kedy
končí prihlasovanie dobrovoľníkov. Poplatok je potrebné uhradiť po podujatí, a to formou daru, asignáciou
dane z príjmu alebo na faktúru (pri úhrade poplatku
formou faktúry je nutné pripočítať 20 % DPH).

Poplatok bude v plnej výške využitý na
zabezpečenie podujatia. Aké položky zahŕňa?
2 € komunikácia (grafika, reklama, podklady pre internú
komunikáciu, fotodokumentácia, videá, tlačoviny)

3 € personálne a administratívne zabezpečenie
podujatia

8 € granty pre neziskové or-

ganizácie na nákup materiálu

2 € správa webu, hosting
a doména

4 € dobrovoľnícke tričká

Prihlasovanie dobrovoľníkov
Prihlasovanie dobrovoľníkov – vašich zamestnancov, na aktivity bude spustené
6. mája o 10:00 hod. a potrvá do 25. mája do 18:00 hod. na webe www.nasemesto.sk .
Minimálny počet prihlásených za firmu je 5 zamestnancov.
Koncom apríla 2020 začneme na webe uverejňovať dobrovoľnícke aktivity. Dobrovoľníci sa budú aj tento
rok prihlasovať tímovo na celé aktivity, pričom aktivity si budú môcť vyberať podľa mesta, zamerania,
organizátora, dátumu alebo času.
Pre dobrovoľníkov budú na adresu firmy v dňoch 4. – 8. júna 2021 doručené tričká.

Harmonogram
Naše Mesto 2021

Využite benefity členstva
v Business Leaders Forum
a skupine Firmy komunite

11. február

Spustenie registrácie firiem

Pre členov združenia Business Leaders Forum a skupiny
Firmy komunite sme opäť pripravili možnosť navrhnúť
si vlastnú dobrovoľnícku aktivitu v spolupráci s organizáciou podľa vlastného výberu. Na vopred dohodnuté
aktivity sa dobrovoľníci prihlásia ešte pred oficiálnym termínom prihlasovania. Pre členské firmy naďalej zostáva aj možnosť pri registrácii dobrovoľníkov
rezervovať len počet miest a mená dobrovoľníkov a ich
veľkosti tričiek doplniť neskôr. Podrobné pravidlá organizácie vlastných aktivít zašleme všetkým členským
firmám samostatne.

18. marec

Ukončenie registrácie firiem

6. máj

Spustenie prihlasovania dobrovoľníkov

25. máj

Ukončenie prihlasovania dobrovoľníkov

4. – 8. jún

Distribúcia tričiek dobrovoľníkom

Ak máte otázky, alebo potrebujete poradiť,
neváhajte nás kontaktovať:

11. jún

Naše Mesto 2021

Veronika Sedláčková

14. – 25. jún

Programová manažérka Nadácie Pontis

+421 918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk
www.nasemesto.sk

Fakturácia účastníckych poplatkov

Koniec odhlasovania sa dobrovoľníkov

MediálneKoniec
pokrytie
podujatia Naše Mesto 2020
prihlasovania sa dobrovoľníkov
Počet mediálnych
výstupov:
viac ako
40
Distribúcia tričiek
dobrovoľníkom
a koordinátorom
Naše Mesto 2020
Naše Mesto
Denník
SME 2020
Pomoc
je dôležitá
najmä  poplatkov
Fakturácia
účastníckych

dnes24.sk
Dobrovoľníci budú čistiť prírodu, pomôžu
aj pri záchrane pamiatok (správa)

v ťažkých časoch (článok)

Denník Korzár
Skrášľovanie čaká aj mesto Prešov (správa) V metropole východu sa budú maľovať
ploty a sadiť kvety (správa)

SME.sk
Tisícky ľudí dostali voľno v práci, aby
pomohli vylepšiť Slovensko (článok)
TERAZ.sk
Dobrovoľnícke podujatie Naše mesto
prináša viac ako 140 aktivít (správa)

Partneri
organizátor

generálny partner

organizační partneri

hlavný partner

