
Čo je Global Challenge 2021 – Globálna výzva 2021?
Je to globálna zbierková aktivita iniciatívy The Human Safety Net, ktorá prebieha od 28. 
mája do 13. júna 2021 súčasne v 23 krajinách sveta. Všetky vyzbierané prostriedky budú 
použité na pomoc jednotlivým projektom v krajinách, kde sa vyzbierali.

Čo je cieľom výzvy na Slovensku?
Zapojiť dobrovoľníkov do aktívnej výzvy (športovej, pohybovej, tvorivej alebo inej aktivity), 
ktorú si vyberú z ponuky alebo sami vytvoria, a pomocou nej vyzbierajú peniaze na projekt 
Učenie pre život.

Čo je projekt Učenie pre život?
Je to bezplatný program určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 
0-6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom 
centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 2-
3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou 
postupne rozvíjať motorické zručnosti, fyzické schopnosti a emocionálne a 
kognitívne vedomosti svojich detí. Prvých šesť rokov je najdôležitejšie obdobie v detskom 
živote. Formuje budúcnosť dieťaťa - čo dieťa dosiahne v škole, jeho zdravie a kariéru. 
Projekt Učenie pre život sa snaží poskytnúť takéto vzdelávanie čo najväčšiemu počtu rodín, 
ktoré si ho sami nevedia alebo nemôžu zabezpečiť. 

Kto realizuje projekt Učenie pre život?
Iniciátorom projektu je globálna iniciatíva 
The Human Safety Net, ktorú na Slovensku
zastupuje poisťovňa Generali. Partnerom 

a garantom projektu je Únia materských 
centier www.materskecentra.sk.

Pozrite si krátke video o programewww.ucenieprezivot.sk

The Human Safety Net a Globálna výzva 2021

http://www.thehumansafetynet.org/
http://www.materskecentra.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=inf5PmYISfM
http://www.ucenieprezivot.sk/
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhrnl0vHbAhVMbFAKHXXUBg4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.materskecentra.sk/na_stiahnutie.html&psig=AOvVaw3QC5qpOCw-XjNZKm_6vaOz&ust=1530113385487425
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhrnl0vHbAhVMbFAKHXXUBg4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.materskecentra.sk/na_stiahnutie.html&psig=AOvVaw3QC5qpOCw-XjNZKm_6vaOz&ust=1530113385487425


Na čo budú použité vyzbierané peniaze?
30 % finančných prostriedkov získaných počas Globálnej výzvy 2021 na Slovensku, bude 
použitých na prípravu letného programu (denného tábora alebo denných výletov) pre deti, 
ktoré navštevujú projekt Učenie pre život. 
Deťom z týchto rodín sme pred dvomi rokmi zorganizovali letný tábor. Tento rok chceme pre 
ďalšie deti pripraviť denné výlety. Pre rodiny a deti v našom programe to bude jedinečný 
zážitok, kde ich čaká návšteva ZOO, táborenie, divadielka a množstvo iných aktivít, ktoré 
tieto rodiny bežne nemajú šancu zažiť.

70 % vyzbieraných darov bude použitých na realizáciu programu v roku 2022 a na rozšírenie 
programu do ďalších miest.

Ako sa budú zbierať peniaze?
Pre tento účel bola vytvorená špeciálna zbierková platforma THSN Global Challenge 2021, 
na ktorej bude mať zapojený dobrovoľník osobnú alebo tímovú fundraisingovú stránku. Na 
nej bude mať odkaz, ktorý zašle ľuďom vo svojom okolí. Tí potom na jeho profile nájdu 
odkaz na darovaciu platformu, na ktorej mu môžu darovať ľubovoľnú čiastku. Darovacia 
platforma funguje veľmi jednoducho, podobne ako bežná platba pri online nákupe, akurát 
darca si určí sumu sám.

Finančná zbierka

fundraisingová
stránka

darovacia platforma



Termín konania a zapojenie sa do výzvy

Kedy sa bude Globálna výzva konať?
Výzva má dve fázy:
1. Od 10. mája do 28. mája – Informačnú a zbierkovú – vtedy si vytvoríte výzvu, šírite 

ju medzi ľuďmi vo svojom okolí a zbierate finančné dary.
2. Od 28. mája do 13. júna – Realizačnú a zbierkovú – vtedy budete fyzicky vykonávať 

svoju výzvu a zbierať finančné dary.

Kto sa môže zapojiť do výzvy?
Do Globálnej výzvy 2021 sa môžu v prvom rade zapojiť:
- zamestnanci Generali,
- obchodníci Generali. 

Ak táto výzva nadchne niekoho z vášho okolia alebo obchodných partnerov, tak sa k vám 
môžu pripojiť a vytvoriť si vlastný účet vo vašej výzve, alebo si môžu vytvoriť aj vlastnú 
výzvu a šíriť ju vo svojom okolí.

Môžem sa zapojiť do viacerých výziev?
Áno, môžete. Na vašom účte sa vám budú zobrazovať všetky výzvy, do ktorých ste sa 
zapojili. Neprihlasujte sa ale do príliš veľa výziev, aby bola komunikácia vášho zapojenia 
jednoduchšia a mali ste prehľad, kde si ako vediete.



Prihlásenie a účet 

Ako sa prihlásim do výzvy?
Najskôr si nájdite tímovú výzvu, ktorej by ste sa chceli zapojiť a kliknite na „Pridať sa k 
tímu“.
Alebo si vytvorte vlastnú výzvu a na jej konci vás systém vyzve, aby ste sa prihlásili ako 
„Nový člen“ a vtedy si vytvoríte svoj účet.

Po úspešnej registrácii účtu sa už zobrazíte ako člen tímu vybranej alebo vytvorenej výzvy. 

Ako si vytvoriť účet?
Účet si vytvárate len po prihlásení do existujúcej výzvy alebo po vytvorení vlastnej výzvy.

Ako sa do výzvy pripojí niekto mimo Generali?
Presne tak ako vy:
- Buď sa pridá do niektorej z výziev a tam sa prihlási ako nový člen,
- alebo si vytvorí vlastnú výzvu a na konci sa do nej pridá ako nový člen.

Môj účet
Do svojho účtu sa prihlasujete cez ikonu v hornej časti 
stránky. Na účte si môžete doplniť alebo meniť informácie.
Polia označené * sú povinné.
Ak si budete upravovať váš účet, vložte aj vašu fotku.
Profil bude vyzerať dôveryhodnejšie.

Ak by ste vytvárali tímový účet, miesto mena použite 
zvolený názov a fotku tímu, alebo akýkoľvek iný vhodný
obrázok. 



Výzvy a fundraisingové stránky

Do akých výziev sa môžem zapojiť?
Zapojiť sa môžete do jednej z troch už pripravených skupinových výziev - bežeckej, 
cyklistickej a krokovej, v ktorej si vytvoríte svoju individuálnu fundraisingovú stránku.

Alebo si v skupinových výzvach vytvorte tímovú fundraisignovú stránku, do ktorej pozvete 
kolegov, napr. podľa regiónu, alebo podľa úseku.

Ak vás tieto výzvy nezaujali, môžete si vytvoriť osobnú alebo tímovú fundraisingovú
stránku podľa vlastných záujmov a v nej si zadefinovať svoju výzvu. Na vašu fundraisingovú
stánku môžete pozvať aj svojich kolegov s rovnakými záujmami, podľa regiónu alebo úseku.

Aké sú skupinové výzvy?
600 kilometrov, to je vzdialenosť, v akej sa od seba nachádza 8 materských centier (2x 
Nitra, Levice, Banská Štiavnica, Žilina, Ružomberok, Nižná a Sečovce), v ktorých prebieha 
bezplatný vzdelávací program pre znevýhodnené rodiny Učenie pre život. Prekonajte túto 
vzdialenosť spolu s ďalšími dobrovoľníkmi. Vo vytvorených skupinách si vytvorte vlastnú 
fundraisingovú stránku, v ktorej popíšete svoje zapojenie a napríklad počet km, ktoré 
chcete prekonať.

Bežecká - vybehajte Leto pre deti https://act.thehumansafetynet.org/events/vybehajte-leto-pre-deti

Vytvorte si v bežeckej skupine vlastný profil a sami si zvoľte, koľko kilometrov chcete počas 
dvoch týždňov zabehnúť. S touto výzvou oslovte svoje okolie, aby vás motivovalo k behu 
peňažným príspevkom, z ktorého bude financovaný letný tábor alebo denné výlety.

Cyklistická - vyjazdite Leto pre deti https://act.thehumansafetynet.org/events/vyjazdite-leto-pre-deti

Vytvorte si v cyklistickej skupine vlastný profil a sami si zvoľte, koľko kilometrov chcete 
počas dvoch týždňov zajazdiť (aspoň 100 a maximálne 600). S touto výzvou oslovte svoje 
okolie, aby vás motivovalo k behu peňažným príspevkom, z ktorého budú financované 
denné výlety.

Kroková  - kráčajte za Leto pre deti https://act.thehumansafetynet.org/events/vykracajte-leto-pre-deti

Pridajte sa k dobrovoľníkom z a urobte denne minimálne 10 000 krokov. 
Vytvorte si vlastný profil a kráčajte každý deň, napríklad do práce, v práci, z práce, večer, 
cez víkend. S touto výzvou oslovte svoje okolie, aby vás motivovalo k ďalším krokom 
peňažným príspevkom, z ktorého budú financované denné výlety.

https://act.thehumansafetynet.org/events/vybehajte-leto-pre-deti
https://act.thehumansafetynet.org/events/vyjazdite-leto-pre-deti
https://act.thehumansafetynet.org/events/vykracajte-leto-pre-deti


Zapojenie do skupinovej výzvy

Ako sa zapojiť do skupinovej výzvy?
Vyberte si jednu z troch skupinových výziev, do ktorej sa chcete zapojiť, a kliknite na odkaz 
„REGISTRUJTE SA TERAZ“.

Následne kliknite na odkaz „VYTVORIŤ FUNDRAISINGOVÚ STRÁNKU“ a pokračujte ďalej.

1. Názov fundraisingovej stránky - napíšte vaše meno alebo názov, ktorý si sami určíte.
2. Dátum deaktivácie stránky - nechajte na 13. 6. 2021.
3. Fundraisingový cieľ v € - napíšte sumu, ktorú by ste chceli vyzbierať (minimálne 20€).
4. Druh fundraisingovej stránky - vyberte, či chcete byť vo výzve individuálne alebo v tíme. 
5. Ak vyberiete tímovú stránku, tak napíšte maximálny počet členov.
6. Nahrajte fotku, ktorá bude reprezentovať vašu 

výzvu – presuňte ju do orámovaného okna, 
nastavte plochu zobrazenia a zeleným tlačidlom 
potvrďte výber.

7. Prispôsobte pôvodný text alebo napíšte vlastný, 
v ktorom detailne popíšete svoju výzvu.

8. Následne sa do výzvy prihláste ako nový alebo už
registrovaný člen.

9. Vaša fundraisignová stránka je teraz pripravená 
a môžete ju šíriť medzi svojimi známymi.



Vytvorenie vlastnej fundraisingovej stránky

Ako si vytvoriť vlastnú fundraisingovú stránku?
Ak sa vám žiadna zo skupinových výziev nepáči, vytvorte si vlastnú. Pod skupinovými 
výzvami nájdete odkaz „Vytvorte si vašu vlastnú výzvu“ a kliknite naň.

Následne kliknite na odkaz „VYTVORIŤ FUNDRAISINGOVÚ STRÁNKU“ a pokračujte ďalej.

1. Názov fundraisingovej stránky - napíšte vaše meno alebo názov, ktorý sami určíte.
2. Dátum deaktivácie stránky - nechajte na 13. 6. 2021,
3. Fundraisingový cieľ v € - napíšte sumu, ktorú by ste chceli vyzbierať (minimálne 20€),
4. Druh fundraisingovej stránky - vyberte, či chcete byť vo výzve individuálne alebo v tíme. 
5. Ak vyberiete tímovú stránku, tak napíšte maximálny počet členov.
6. Nahrajte fotku, ktorá bude reprezentovať vašu 

výzvu – presuňte ju do orámovaného okna, 
nastavte plochu zobrazenia a zeleným tlačidlom 
potvrďte výber.

7. Prispôsobte pôvodný text alebo napíšte vlastný, 
v ktorom detailne popíšete svoju výzvu.

8. Následne sa do výzvy prihláste ako nový alebo už
registrovaný člen.

9. Vaša fundraisignová stránka je teraz pripravená 
a môžete ju šíriť medzi svojimi známymi.



Ako si vytvoriť tímovú fundraisingovú stránku?
Tímovú fundraisingovú stánku vytvoríte identicky ako osobnú fundraisingovú stránku, ale 
musíte vybrať druh fundraisingovej stránky ako „tímovú“ a nastaviť počet členov (radšej 
viac ako očakávate). V popisnom texte definujte, že ide o tímovú výzvu a dostatočne ju 
popíšte.
V tímovej výzve sa pod fotkou zobrazuje aj odkaz na zoznam zapojených dobrovoľníkov 
„TÍM“.  

Ako sa pripojiť do tímovej výzvy
Záujemcovia si už nemusia vytvoriť fundraisingovú stránku, stačí sa prihlásiť na svoj účet a 
stlačiť odkaz „Pridať sa k tímu“. Ak ešte nemáte účet, tak vás systém po pridaní sa do tímu 
vyzve na jeho vytvorenie.

Vytvorenie tímovej fundraisingovej stránky



Detaily o výzve

O svojej výzve máte prehľad.
Na vašej fundraisingovej stránke k vašej výzve sa zobrazuje viacero informácií:
- Fotka a text, ktorý ste zadali pri tvorbe stránky,
- vyzbierané financie a dosiahnuté percento z cieľa, ktorý ste zadali,
- počet dní do konca výzvy a počet darcov,
- tlačidlo DAROVAŤ na darovaciu stránku,
- tlačidlo na pridanie sa k tejto výzve (aj je výzva tímová),
- link na tuto fundraisingovú stánku,
- zoznam zapojených dobrovoľníkov (ak je výzva tímová),
- zoznam príspevkov a mená darcov,
- nástenka s textovými odkazmi. 



Návod k úspechu a kontakty

Ako byť vo svojej zbierke čo najúspešnejší?
Na slovenskej stránke nájdete v spojnej časti tipy na zbierku. 
Pripravili sme pre vás niekoľko návodov a postupov, ktoré by vám mohli pomôcť 
riadiť svoju zbierku čo najefektívnejšie. 
Kliknite na odkaz a pozrite si ako pokračovať po zapojení sa alebo vytvorení vašej 
fundraisingovej stránky.

Na koho sa obrátiť, ak potrebujem poradiť?
Pri akýchkoľvek otázkach alebo problémoch sa neváhajte kedykoľvek obrátiť na:

Peter Biely (koordinátor Globálnej výzvy 2021 na Slovensku)
+421 918 829 609
peter.biely@generali.com

Monika Majerčíková (manažér THSN na Slovensku) 
+421 907 701 251
monika.majercikova@generali.com

mailto:peter.biely@generali.com
mailto:monika.majercikova@generali.com


Ako poslať finančný dar?
Na vašej fundraisignovej stránke  je tlačidlo „DAROVAŤ“. Kliknutím naň sa darca dostane na 
darovaciu platformu. V nej vyplní požadované údaje – výšku daru, meno a e-mail, číslo 
kreditnej karty a potvrdí odoslanie.
Peniaze sa presunú priamo na darovací účet Únie materských centier, ktorá projekt Učenie 
pre život realizuje.
Výška daru a meno darcu sa následne zobrazí na vašej fundraisingovej stránke. 

Na platforme sú uvedené aj všetky právne informácie, ktoré si finančná zbierka vyžaduje. 

Darovacia platforma



Sledovanie plnenia výziev

Bude sa sledovať plnenie výziev?
Váš cieľ, splniť svoju stanovenú výzvu, nebudeme detailne sledovať. Je to vaša výzva, vy 
ste si ju nastavili a rozhodli sa splniť ju. Bolo by ale dobré, ak by sme po ukončení výzvy 
vedeli, ako ste si viedli. 
Ak bude vaša výzva pohybová, môžete si merať svoj výkon cez aplikáciu STRAVA. 
Môžete si ju stiahnuť na tomto linku: https://www.strava.com/

Ak bude vaša výzva bežecká alebo cyklistická, tak sa môžete pridať do už vytvorených 
klubov na STRAVE a podporovať sa medzi kolegami navzájom v:

cyklo tíme: Generali Slovakia Global Challenge 2021 cyklo
https://www.strava.com/clubs/globalchallenge_slovakia_cyclo

alebo v
bežeckom tíme: Generali Slovakia Global Challenge 2021 beh
https://www.strava.com/clubs/globalchallenge_slovakia_running

https://www.strava.com/
https://www.strava.com/clubs/globalchallenge_slovakia_cyclo
https://www.strava.com/clubs/globalchallenge_slovakia_running

