
Členským firmám umožňujeme v rámci podujatia Naše 
Mesto vopred si nahlásiť vlastnú dobrovoľnícku aktivitu 
s konkrétnou neziskovou organizáciou a rezervovať si 
tak potrebný počet dobrovoľníckych miest. Nahlásenie 
vlastnej aktivity prináša tieto výhody:

Organizácia v podanom projekte za názvom akti-
vity uvedie text „rezervované pre firmu XYZ“ – aby 
sme zabezpečili rezerváciu správnej aktivity.

TIP: Odkážte organizáciu, s ktorou budete spo-
lupracovať, na tento Informačný leták, kde náj-
du všetky informácie o Našom Meste.

Vopred si naplánujete vaše zapojenie a podporíte 
organizáciu, ktorej dlhodobo pomáhate, resp. inú 
vybranú neziskovku;

Vyhnete sa návalovej registrácii  
pri hromadnom spustení prihlasovania;

Máte možnosť určiť si počet 
dobrovoľníckych miest na aktivite.

Ako na to?

VLASTNÁ AKTIVITA NA  
PODUJATÍ NAŠE MESTO 
BENEFIT PRE ČLENSKÉ FIRMY BUSINESS  
LEADERS FORUM A SKUPINY FIRMY KOMUNITE

S vami vybranou organizáciou sa dohodnete na 
spoločnej dobrovoľníckej aktivite, ktorú chcete re-
alizovať v rámci podujatia Naše Mesto.

Kto môže navrhnúť aktivitu?

• neziskové organizácie

• občianske združenia

• základné, stredné,
či materské školy

• mestá, mestské
rozpočtové či príspev-
kové organizácie zo
zapojených miest,
občianske iniciatívy

• centrá voľného času
a materské centrá

• nadácie

• chránené dielne

• fyzické osoby, ktoré
budú následne zodpo-
vedať za ich realizáciu
a koordináciu dobro-
voľníkov na mieste

1) 2) 

3) 

4) 

Vyplníte tento jednoduchý formulár, v ktorom uve-
diete všetky základné informá-cie o vašej dohode.

Organizácia má povinnosť registrovať sa, resp. ak-
tualizovať svoj projekt taktiež do 24. marca cez  
www.darca.sk.

https://forms.gle/zhmEVK5sJZbZGsmi7
https://www.nasemesto.sk/fileadmin/user_upload/PDF/T_676_4pager_Nase_Mesto_22_neziskovky.pdf
http://www.darca.sk


Prihlásení dobrovoľníci budú mať svoje miesto „isté“ 
ešte pred spustením prihlasovania a vyhnú sa vyhľa-
dávaniu aktivít počas najväčšieho náporu na webe.

Neziskovky spolupracujúce v rámci vlastných aktivít 
budú mať v prípade nenaplnenia miest väčšiu šan-
cu osloviť iných dobrovoľníkov, keďže voľné miesta 
budú zverejnené už počas oficiálneho prihlasovania.

Aké výhody plynú zo skorého  
prihlásenia na vlastné aktivity:

Dobrovoľníkov na vlastné aktivity bude potrebné prihlásiť najneskôr 
týždeň pred oficiálnym spustením prihlasovania, teda do 28. apríla.

Potrebujete sa niečo spýtať?
Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete 
skonzultovať návrh projektu či aktivít, kontaktujte nás

Veronika Sedláčková
Programová manažérka Nadácie Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, Slovensko
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk
+421 918 885 011


