
 

 

 
 
Co je Globální dárcovská výzva? 
 
Jde o souhrn skupinových 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. - 30. 5. 2021. 
 
Sbírka se v ČR koná v rámci iniciativy The Human Safety Net skupiny Generali. Jejím zřizovatelem je 
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS. 
 
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 
zrakovým znevýhodněním prostřednictvím Nadace Leontinka. 
 
O jaké výzvy jde? 
 
Hlavní výzvou je každodenní pohyb zaměstnanců skupiny Generali v ČR v květnové aktivitě Do práce na 
kole. Jejich letošní rekordní počet pomůže osmileté Aničce z Nadace Leontinka, aby se doslova 
postavila na nohy. 
Další výzvy, časově méně náročné, se uskuteční s cílem vybrat finanční prostředky pro Nadační 
fond Vita et Futura. Jsou rozmanité. Věnují se dobrým skutkům, poznávání přírody i měst, a některé jsou 
skutečnými výzvami (třeba sjet řeku na ojedinělém plavidle nebo udělat stojku na veřejnosti). 
Výzvy můžete plnit sami, nebo s kolegy, přáteli, známými nebo rodinnými příslušníky, samozřejmě 
prosíme o dodržení všech protiepidemických opatření. 
 
Jak mohu výzvu plnit nebo jinak podpořit? 
 
Pokud vás nějaká výzva zaujme, pustíte se 28. – 30. května do jejího plnění (např. uděláte stojku  
u významné památky či v přírodě), vyfotíte se a zároveň přispějete finančním darem na stránce výzvy. 
 
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. 
 
Jak probíhá darování? 
 
Jednoduše. Vyberete si na této platformě výzvu, zvolíte hodnotu daru od 250 Kč, vyplníte číslo 
platební karty a náležitosti pro potvrzení o daru pro daňové přiznání (jméno, e-mail, adresa a datum 
narození) a dar odešlete. Možnost zaslat finanční dar je otevřena až do 13. 6. 2021. 
Iniciály dárce se následně objeví pod výzvou jako důkaz toho, že výzva má své „fanoušky“, nicméně 
výše vašeho příspěvku se zobrazovat nebude. 
 
Jak pro výzvu získat další „fanoušky“? 
 
Tím, že na své sociální sítě rozešlete fotku z plnění výzvy s komentářem, že jste právě daroval/a 250 Kč 
(nebo 1 250 Kč) na děti vyžadující intenzivní péči a uvedete odkaz výzvy.   
Pak už stačí přátele vybídnout, aby i oni dnes udělali něco pro dobrou věc. 

https://act.thehumansafetynet.org/events/ceska-republika
https://act.thehumansafetynet.org/events/ceska-republika


 

 

 
 

 
Přehled výzev: 
 
Výzva dobrých skutků 
Udělejme 28. – 30. 5. co nejvíce dobrých skutků pro lepší svět předčasně narozených dětí. 
 
Do práce na kole 
Pohyb pro pohyb, to je to, oč tu běží. Nejde nám jen o kilometry, ale o 8letou Aničku a její zdraví. 
 
Selfíčko se lvem 
Lev je náš symbol. Je v něm síla. Stejně jako v našem kolektivním přispění k dobré věci. 
 
Generali GPS Art  
Pusťte se do hledání písmen Generali Česká pojišťovna na mapě. Kolik jich v rámci ČR objevíme? 
 
Turistikou po červené 
Ujděte 12,5 km po červené turistické trase stejně jako náš tým digitalizace z Brna. 
 
Darujme knihu dětem 
Zapojte se spolu s obchodníky do sbírky pro děti se zrakovým postižením ve Zlínském kraji. 
 
Prahou známou i neznámou 
Vydejte se Prahou podle knihy Petra Rysky. Poznejte město z nové perspektivy. 
 
Vzhůru nohama 
Ano, mluvíme o této době. Udělejme stojku a dokažme, že ji umíme brát s nadhledem. 
 
Zachyťte cenné okamžiky  
Pojďme si v téhle složité době najít čas na přátele nebo kolegy a zachytit naše cenné okamžiky. 
 
Pro nevidomé mámy a táty 
Fandíme Generali Investments CEE, aby zdolali 820 km na pomoc zrakově znevýhodněným rodičům. 
 
Sbírka potravin a drogerie 
Podaří se v Jihomoravském kraji nasbírat 250 kusů trvanlivých potravin? 
 
Předčasně narozeným dětem 
Počátky pojištění jsou spjaty s lodní dopravou. Za každý Váš příspěvek postavíme papírovou loďku. 
 
Hýbejme se s penzí 
230 km odpovídá státnímu příspěvku k penzijnímu spoření. 
 
Malování v barvách THSN 
Namalujte obraz v barvách The Human Safety Net - v červené, oranžové a fialové. Jako Katka. 
 
A možná přijdou i další výzvy... 
 
Sdílejte fotky z plnění výzev na sociálních sítích připojením #dobravyzva #THSNinAction  
Nebo nám je pošlete mailem thsn@generaliceska.cz. 
 
 
Přijměte výzvu a finančně přispějte rodinám, jejichž děti vyžadují intenzivní péči. 
Děkujeme za vaši podporu. 


