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Co je Globální dárcovská výzva?  
Jde o souhrn týmových a individuálních výzev, které přijímají zaměstnanci a obchodníci 
Skupiny Generali ve 23 zapojených zemích. Jejich prostřednictvím vybírají finanční 
prostředky pro neziskové partnery. Budeme rádi, když je podpoříte také.  
 
U nás v České republice výzva probíhá v termínu 28. 5. - 12. 6. 2022.  
Sbírka se v ČR koná v rámci iniciativy The Human Safety Net skupiny Generali. Jejím 
zřizovatelem je Nadace GCP.  
 
Kdo se může zapojit?  
Každý. Stačí si na stránkách výzvy vybrat výzvu, pustit se do jejího plnění a finančním 
darem přispět na rodiny, jejichž děti vyžadují intenzivní péči.  
 
Komu pomáháme?  
Předčasně narozeným dětem ve spolupráci s Nadačním fondem Vita et Futura a rodinám 
dětí do 6 let se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím Nadace Leontinka.  
 
O jaké výzvy jde?  
Hlavní výzvou je každodenní pohyb zaměstnanců skupiny Generali v ČR. Registrovat se 
zaměstnanci mohou na www.thsnsportovniportal.cz. Díky aktivitám našich zaměstnanců pod 
sloganem „ŽIJ SPORTEM, DARUJ SRDCEM“ pomůžeme malé Terezce, která potřebuje 
nákladnou speciální Snoezelen terapii. 
 
Další výzvy, časově méně náročné, se uskuteční s cílem vybrat finanční prostředky pro 
Nadační fond Vita et Futura či Nadaci Leontinka. Jsou rozmanité. Věnují se dobrým skutkům, 
nebo poznávání přírody i měst. 
 
Výzvy můžete plnit sami, nebo s kolegy, přáteli, známými nebo rodinnými příslušníky, 
samozřejmě prosíme o dodržení všech protiepidemických opatření, tam kde jsou stále 
platná.   
 
Jak mohu výzvu plnit nebo jinak podpořit?  
Pokud vás nějaká výzva zaujme, pustíte se 28. 5. – 12. 6. do jejího plnění, vyfotíte se a 
zároveň přispějete finančním darem na stránce výzvy. Vaše fotografie můžete posílat na 
thsn@generaliceska.cz.  
 
Nebo pokud aktérům a jejich myšlence fandíte, ale na plnění se necítíte, pouze přispějete 
finančním darem. Peníze nejdou aktérům výzvy, ale jedné ze dvou výše uvedených 
neziskových organizací.  
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Jak probíhá darování?  
Jednoduše. Vyberete si na této platformě výzvu, zvolíte hodnotu daru, vyplníte číslo 
platební karty a náležitosti pro potvrzení o daru pro daňové přiznání (jméno, e-mail, adresa a 
datum narození) a dar odešlete.  
Iniciály dárce se následně objeví pod výzvou jako důkaz toho, že výzva má své „fanoušky“.  
 
Jak pro výzvu získat další „fanoušky“?  
Tím, že na své sociální sítě rozešlete fotku z plnění výzvy s komentářem, že jste právě 
daroval/a určitou částku na děti vyžadující intenzivní péči a uvedete odkaz výzvy. Pak už 
stačí přátele vybídnout, aby i oni dnes udělali něco pro dobrou věc.  
 
Podívejte se na naše Výzvy. 

Sdílejte fotky z plnění výzev na sociálních sítích připojením #THSNinAction a pošlete nám je 

mailem na thsn@generaliceska.cz. 

Přijměte výzvu a finančně přispějte rodinám, jejichž děti vyžadují intenzivní péči.  

Děkujeme za vaši podporu! 
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