
Získavanie darov

cez internet
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DARUJME.sk je nástroj na získavanie príspevkov od individuálnych darcov cez internet. 

Prijímajte dary od podporovateľov,
kým vy budete pracovať 

na napĺňaní poslania vašej organizácie.
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• Dlhodobé darovacie stránky bez časovej 
a účelovej viazanosti 

• Dary na podporu fungovania organizácie
• Darcovstvo bez protihodnoty
• Dary pre organizáciu cez vlastnú 

webstránku (nie sme portál) bez nutnosti 
programovania alebo zmlúv s bankami 



Kto sa môže zaregistrovať? 

• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
• nadácia
• občianske združenie,
• neinvestičný fond
• účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
• záujmové združenie právnických osôb
• organizácia s medzinárodným prvkom



AKO FUNGUJE DARUJME.sk 
POHĽAD DARCU

Darca na webovej 
stránke organizácie 

zvolí, že chce 
organizáciu podporiť a 

dostane sa na 
darovaciu stránku

Zvolí výšku daru, druh 
(pravidelný/jednorazový), 
kontaktné údaje a spôsob 

platby

Po vykonaní platby, 
organizácia získava 

kontaktné údaje, ktoré 
nájde v prehľadom 

administračnom 
systéme 

Systém automaticky 
odošle darcovi 

poďakovací email



AKO FUNGUJE DARUJME.sk 
POHĽAD ORGANIZÁCIE

Organizácia podá 
žiadosť

o registráciu do 
systému DARUJME.sk

Po jej schválení si, aj bez 
programátora, vytvorí 

vlastné darovacie stránky, 
ktoré budú umiestnené 
priamo v prostredí ich 

webovej stránky

Organizácia prijíma dary 
od svojich 

podporovateľov

Údaje o daroch a 
darcoch nájde 

prehľadne 
spracované v 

administračnom 
systéme 
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DARCOVSKÉ VÝZVY
UMOŽNITE VAŠIM FANÚŠIKOM ZBIERAŤ DARY 

PRE VAŠU ORGANIZÁCIU
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Príležitosti na darcovskú výzvu



Zasiahnutie nových darcov



Fanúšik organizácie si na stránke DARUJME.sk nájde organizáciu, 
pre ktorú chce spraviť darcovskú výzvu.

https://darujme.sk/ambasador/

https://darujme.sk/ambasador/


Fanúšik organizácie vyplní jednoduchý formulár



Výsledkom je takáto 
výzva, prispôsobená 
danej organizácii
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Autor výzvy, organizácia aj 
darcovia dostávajú 
automatické maily. 



Darovaná suma po rokoch v DARUJME.sk - Funguje to!
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DARUJME.sk v číslach

9 252 672€

DAROVANÁ SUMA
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601
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2012 - 2020





ZHRNUTIE
PREČO JE DARUJME.SK 
SPRÁVNOU VOĽBOU?

Vďaka prehľadnému administračnému
rozhraniu ľahká orientácia v údajoch o 
darcoch a ich aktivite.

Umožňuje vybudovať organizáciám s darcami
dlhodobé vzťahy.

Poskytujeme konzultácie, vzdelávanie a 
pomáhame pri nastavovaní stránok.

Prostredníctvom darovacej platobnej
brány je možné získať príspevky
jednoducho,  bezpečne a efektívne.

Priemerná výška daru cez DARUJME.  
sk je vyššia ako pri iných formách
individuálneho fundraisingu.



ALE PREČO BY  VÁM MAL DAŤ
NIEKTO SVOJE ŤAŽKO
ZAROBENÉ PENIAZE?



•  Chcú sa podieľať
• Majú s vami dobrú skúsenosť
• Chcú dopriať iným to, čo zažili oni
•  Chcú mať čisté svedomie
• Lebo daroval aj kamarát
•  Majú vás radi
•  Sú naštvaní
• Chcú zmenu
•  Pretože ste ich o to požiadali!
•  Pretože ste im to umožnili!

PREČO ĽUDIA DARUJÚ PENIAZE?



PÄŤ KROKOV 
K ONLINE DARCOM



1. PLÁN
Spočítajte si to:

– Koľko financií mesačne 
potrebujete na aktivity?

– Ktoré potreby vám 
nevykrývajú iné zdroje? 

– Máte rozvojové plány? 

Koho môžete osloviť?
– Ľudí, čo sa zaregistrovali na 

newsletter

– Bývalých členov alebo 
podporovateľov

– Tých, čo nám dávajú 2%...

Kto to bude robiť? 

– Určte zodpovednú osobu v organizácii, 

ktorá bude mať vyčlenený čas fundraising

(a počítajte s tým, že výsledky nebudú hneď)

– Fundraising sa týka aj vedenia

– Zhoda a podpora v organizácii o dôležitosti 

získavania zdrojov

Stratégia

Časový harmonogram 

– Plány bez deadlinu sú len želaním 



2. VLASTNÁ DAROVACIA STRÁNKA



3. DAROVANIE NA JEDEN KLIK



4. BUDUJTE SI OKRUH FANÚŠIKOV



5. OSLOVUJTE DARCOV



Fundraising musí byť integrálnou

súčasťou vašej komunikácie

• Nekomunikujte iba to, že robíte dobrú prácu,

ale aj to, že potrebujete podporu.  A toto robte vždy.

Online aj offline.

• Informáciu o tom, že potrebujete podporu by

ste mali mať minimálne na…
- webe, - facebooku

- v newslettri, - blogu.

• A nezabudnite, komunikovať aj použitie peňazí.



DOBRE,  A KOĽKO TO TEDA BUDE STÁŤ?

• Zodpovedná osoba a jej čas

• Komunikácia (low-cost, platená reklama na facebooku, 

google ads,  youtube videá, spolupráca s reklamnou 

agentúrou) 



Kľúče k úspechu

• Elán, nasadenie a presvedčenie, že si vaša práca

zaslúži podporu verejnosti

• Dobrá (úprimná, presvedčivá, slušná…) 
komunikácia s potenciálnymi a existujúcimi darcami

• Dlhodobé a systematické budovanie okruhu

fanúšikov (napr. cez sociálne siete, newslettre…).

• Schopnosť požiadať o dar
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PREČO PRAVIDELNÉ DARCOVSTVO?

• Lebo je to stabilný bezúčelový 
príjem

• Kto sa raz rozhodne darovať, 
zvyčajne s vami zostane dlho

• Lebo maximalizuje dary od 
vašich darcov

• Kto daruje, ten inšpiruje aj 
iných

• Lebo nemá nevýhody ☺
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Tipy a triky

• Prepojte pravidelné darcovstvo s konkrétnou aktivitou organizácie

• Presvedčte potenciálnych darcov, že treba začať hneď

• Dajte pravidelným darcom pocit výnimočnosti – obrandujte ich

• Uistite darcov, že môžu kedykoľvek prestať s darmi

• Vytvorte si špeciálnu kampaň a komunikáciu na pravidelné darcovstvo

• Stratégia Požiadaj-Poďakuj-Informuj

• Starajte sa o svojich darcov 



DôVERUJE NÁM UŽ 
VIAC AKO 600 ORGANIZÁCIÍ

a ich počet stále stúpa...



Pridajte sa k nám aj vy ☺
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Zuzana Behríková
zuzana@darujme.sk
0918 433 758 

DARUJME.sk spravuje Centrum pre filantropiu n.o.
Baštová 5, 811 03 Bratislava

Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

mailto:zuzana@darujme.sk

