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Jej cieľom je chrániť a zlepšovať životy ľudí. 

The Human Safety Net:

Je celosvetová iniciatíva, zameraná na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín. 

O iniciatíve The Human Safety Net

Poslanie

Zlepšiť a chrániť životy 

jednotlivcov, ich rodín a celých 

komunít. Odhaliť ich potenciál a 

pomôcť im začleniť sa do 

spoločnosti. 

The Human Safety Net je 

nadácia, ktorú v roku 2017 

založila spoločnosť Generali.

Zapojením svojich ľudí a zdrojov 

(čas, skúsenosti, zručnosti, siete, 

aktíva, produkty), Generali 

posilňuje vplyv iniciatívy The 

Human Safety Net.

The Human Safety Net pomáha 

sociálne znevýhodneným 

rodinám, zlepšuje život 

novorodencov s asfyxiou, a 

pomáha s integráciou 

utečencov. Spája silné stránky 

neziskových organizácií a 

súkromného sektora v Európe, 

Ázií a Južnej Amerike. Ako 

otvorená sieťová organizácia

víta spoluprácu s inými 

spoločnosťami a organizáciami.



23 47 Over 30,777

Počet aktívnych 

krajín

Počet 

partnerov

Počet

príjemcov

Celosvetové hnutie
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for

Utečenci majú talent a odolnosť na 

budovanie úspešných podnikov –

potrebujú však osobitnú podporu. 

Program pomáha utečencom zakladať 

vlastné firmy, aby boli sebestační a 

schopní uživiť seba a svoje rodiny. 

5 krajín so 4 partnerskými organizáciami. 9 partnerských organizácií v 4 krajinách 
a v 14 lokalitách. 

26 partnerských neziskových organizácií, v 
18 krajinách, vo viac ako 100 lokalitách. 

Program pre novorodencov Program pre utečencov (Start-up)Program pre rodiny 

Nedonosené a pôrodné komplikácie, ako 
je dusenie, môže mať vplyv na dieťa a jeho 
budúci vývoj.

Program pre novorodencov zvyšuje kvalitu 
starostlivosti a podpory týmto deťom a ich 
rodinám, najmä v zraniteľných komunitách.

Program pomáha sociálne 

znevýhodneným rodinám pri vzdelávaní 

detí tak, aby z chudobných detí nevyrástli 

chudobní dospelí. 

Program je určený pre rodiny s deťmi vo 

veku 0-6 rokov, aby deti už v ranom 

detstve získali pevný základ pre ich 

budúce životy. 

‘Tento program mi veľmi 

pomohol. Teraz 

rozumieme a vieme, ako 

sa starať o naše deti. 

Predtým som to 

nevedela.’

Ana Mariana, Indonesia

‘Ako mladý podnikateľ a 

nováčik som zažil všetko. 

Dobré aj zlé. Ale nenechám 

sa odradiť. Vstanem a idem 

do práce!’

Beslan, Germany

3 Programy



The Human Safety Net na Slovensku

+

UČENIE PRE ŽIVOT
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Október 2020

Spustenie prvého celosvetového náboru k iniciatíve
The Human Safety Net – Tím Ambasádorov pre rok 2021 



The Human Safety Net – Tímy ambasádorov 
Zapojte svoju organizáciu a zvýšte vplyv

Aby sme mohli túto iniciatívu posunúť ďalej, budujeme 
internú komunitu zamestnancov a obchodníkov vo 
všetkých krajinách, kde je iniciatívaTHSN aktívna, a to 
pomocou tímu ambasádorov The Human Safety Net. 

Tímy ambasádorov podporujú hlavný tím našej krajiny s 
cieľom zvýšiť vplyv v komunitách, v ktorých žijeme a 
pracujeme, bok po boku s našimi mimovládnymi 
organizáciami, podporou rodín s malými deťmi a 
integráciou utečencov prostredníctvom ich práce. 

Zamestnanci a obchodníci spoločnosti Generali venovali 
iniciatívne The Human Safety Net doteraz viac ako 
20.000 hodín dobrovoľníctva. 

Podpora 
zapojenia na 

miestnej 
úrovni.

Celosvetové 
prepojenie



• Tím ľudí, ktorý zapája zamestnancov a 

obchodníkov z rôznych oddelení a 

regiónov.

• Každý člen tímu je menovaný na jeden 

kalendárny rok. Nábor sa koná každý rok 

v poslednom štvrťroku. 

• Tím ambasádorov bude na jeden rok 

riadiť aktivity THSN vo svojej krajine a 

zapájať tak svojich kolegov do aktivít. 

internal

• Každý tím dostane od hlavného tímu 

THSN jasnú definíciu misie na daný 

rok. Poslanie tímu je definované tak, aby 

sme zabezpečili, že dokážeme splniť náš 

záväzok pre komunitu a každý rok 

rozšíriť hnutie. 

• Každý tím si spoločne navrhne a zostaví 

svoj plán na ceste k dosiahnutiu 

ambícií a splnení svojej misie. S týmto 

cieľom úzko spolupracujú s hlavným 

tímom THSN (vedúci THSN, programový 

manažér, koordinátor dobrovoľníctva a 

komunikátor).  

• Sú známi a viditeľní vo firme a verejne 

uznávaní za svoju angažovanosť a prínos. 

Predstavujú prvý kontakt pre všetkých 

zamestnancov a obchodníkov. 

• Každý tím ambasádorov je súčasťou 

tímovej komunity globálnych 

ambasádorov a zoskupuje všetky tímy zo 

všetkých krajín.  

• Pomôžu k udržateľnosti programu tým, že 

budú pôsobiť ako odborní poradcovia pre 

zapojené talenty.

ABC Tímov ambasádorov 

Čo je to Tím ambasádorov, Aké je ich poslanie? Aké príležitosti majú tímy? 



Spoznajte štyri tímy 

ambasádorov THSN 



Tím novinárov 

Tvorcovia obsahu na Slovensku

VY ste oficiálnou súčasťou novinárskeho tímu THSN na 

Slovensku. V našej krajine tvoríte vizuálny a písomný 

obsah aktivít z programov: dobrovoľnícke aktivity, príbehy 

rodín, ktoré sú zapojené do programu, predstavenie 

neziskových organizácií, interný fundraising a pod. 

Vy dôsledne sledujete plán aktivít a zisťujete prítomnosť 

jedného z tímu pri každej dôležitej činnosti THSN, či už 

ide o internú, externú alebo online aktivitu, aby ste 

zachytili príbehy prostredníctvom fotografií, videí a 

rozhovorov.

Vy podporujete tím interných ambasádorov pri vytváraní 

pútavého obsahu a vizuality, aby mohli zvyšovať 

povedomie a udržiavať projekty THSN viditeľné a pútavé 

aj pre ostatných kolegov.

Príklady aktivít:

• Informujete o 

udalostiach online aj 

osobne.

• Píšete príbehy s  

mimovládnymi 

organizáciami a 

reportujete o 

aktivitách.

• Píšete príbehy o 

rodínách, ktoré sme 

podporili.

• Fotografujete, píšete 

texty a natáčate krátke 

videá, ktoré zverejníte 

na dobrovoľníckej 

platforme, alebo v 

komunikačných 

nosičoch: Intranet, 

sociálne siete a pod. 



Tím internej komunikácie 

Zvýšenie viditeľnosti Slovenska 

Vy vytvárate nápady a aktivity, aby THSN bolo vždy v našej 

organizácii aktívne. Navrhujete plán na zviditeľnenie THSN 

v každodennom živote zamestnancov a obchodníkov. 

Vy pravidelne aktualizujete správy a videá na rôznych 

interných komunikačných nástrojoch (e-mail, kancelárie 

atď.), aby ste zabezpečili viditeľnosť a dosah noviniek, 

úspechov a pozitívny vplyv aj na ostatných kolegov.

Vy musíte vedieť, že zamestnanci sú informovaní o 

aktivitách THSN a opätovne ich informovať zdieľaním 

noviniek a nových aktivít. 

Vy tiež pracujete s tímom novinárov a ambasádorov na 

fundraisingových projektoch.

P     Príklady aktivít:

● Koordinujete mesačný 

newsletter o THSN.

● Organizujete 

konferencie a semináre s 

mimovládnymi 

organizáciami.

● Vyzývate zapojené 

rodiny do programu, aby 

porozprávali svoj príbeh 

osobne alebo digitálne. 

● Zhromažďujete všetkých 

ambasádorov a 

zorganizujete pre nich 

vianočné posedenie. 

● Vymýšľate rôzne 

dobrovoľnícke interné 

aktivity, napr. zbierka 

kníh pre deti, vybudujete 

bežecký tím a pod. 



Hľadanie darcov na Slovensku 

Vy navrhujete a koordinujete ročný plán 

finančných zbierok, aby ste splnili ročný cieľ.

Vy integrujete a aktivujete rôzne typy zbierok: 

online alebo fyzické.

Vy komunikujete s ďalšími stranami –

marketing, HR, ambasádormi, aby ste im 

predstavili svoje nápady a získali ich podporu. 

Vy ste prepojení na tím ambasádorov a 

získavate tak finančné prostriedky.  

Tím finančných zbierok 

Príklady aktivít: 

● Podporujete všetky interné 

aktivity pre zamestnancov pri 

zbierke peňazí (vianočné trhy, 

digitálne výzvy, predaj koláčov a 

pod.) 

● Dávate návrhy na verejné 

zbierky v nadväznosti na 

sponzorské aktivity, ako je 

Maratón, zamestnanecké 

zbierky a pod.  

● Podporujete každoročnú 

výzvu v oblasti globálneho 

dobrovoľníctva, koordinujete 

získavanie finančných 

prostriedkov pre klientov v 

koordinácii s tímom 

ambasádorov obchodníkov...



Tím obchodníkov

Zapojenie zákazníkov 

Vy ste oficiálnym THSN tímom pre aktivity THSN pre 

obchodné siete: obchodníkov, maklérov, pobočky. 

Vy pripravujte ročný plán pre svojich kolegov s hlavným 

cieľom: aktivovať a zapojiť našich zákazníkov pre THSN 

prostredníctvom zbierok. 

Vy predstavujete hlavný kontakt a zastupujete svojich 

kolegov. Predstavujete aktivity a zapájate sa do stretnutí 

na národnej a medzinárodnej úrovni. Navrhujete 

individuálne aj celoslovenské aktivity, vďaka ktorým 

zapojíte aj ďalších obchodníkov s cieľom zviditeľniť v ich 

komunite. 

Vy budujete a ste aktívni pri vytváraní siete zapojených 

obchodníkov v našej krajine.

Príklady aktivít:

● Zbierka hračiek 

alebo kníh. 

● Fundraisingová

kampaň pre 

klientov. 

● Upravená 

ponuka produktov 

tak, aby bola 

možnosť darovania 

finančných 

prostriedkov. 



Moja rola v Tíme ambasádorov THSN

internal

• Som ochotný stať sa aktívnym členom Tímu ambasádorov. 

• Prijímam funkciu ambasádora na obdobie jedného roka, od januára do decembra 2021. 

• Prácu ambasádora beriem ako súčasť svojej bežnej práce. 

• Rozumiem, že pridanie sa do Tímu ambasádorov znamená aj zodpovednosť za projekty THSN 

na Slovensku a budem k nej osobne pristupovať a prispievať. 

Aká je moja angažovanosť? 



Moja rola v Tíme ambasádorov THSN 

internal

• Staneš sa súčasťou medzinárodnej komunity dobrovoľníkov a pridáš sa do oficiálnej globálnej komunity s viac 

ako 500 ambasádormi. 

• Budeš mať príležitosť riadiť aktivity na Slovensku, byť v dianí a mať tak prehľad o vplyve aktivít na komunity a 

organizácie. 

• Objavíš nové spôsoby akými môžeš zhodnotiť svoj talent a schopnosti. Získaš nové skúsenosti pri spolupráci 

s neziskovými organizáciami, alebo pri osobnom kontakte s rodinami, zapojenými do projektu. Uvidíš, aký 

pozitívny dopad má vytváranie sietí, keď ľudia pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. 

• Starostlivosťou o tých najzraniteľnejších ľudí v komunite, budeš viditeľným ambasádorom v našej „REDitude“ 

kampani. 

Prečo by som sa mal stať ambasádorom? 



Ako sa môžem pridať? 

Ak sa chceš stať súčasťou jedného z tímov, pridaj sa 
na náborovej stránke. 

Viac o Tíme ambasádorov 2021 

Výber bude realizovať hlavný tím ambasádorov a oddelenie HR v prvej polovici novembra. 

Prihláste sa do 

30. Októbra 2020

https://www.thehumansafetynet.org/ambassadorsteams2021


Tím ambasádorov THSN na Slovensku 
Časový harmonogram 

Q&A HR Webinár Ukončenie prihlasovania do 

tímov ambasádorov

4. december

Medzinárodný webinár so všetkými 

členmi tímov a ambasádorov s 

Monikou Possou, Group HR

30. októberXY. október

Výber ambasádorov a 

vyhlásenie jednotlivých 

tímov. 

November



Ďakujeme


