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Co je The Human Safety Net (THSN)?
The Human Safety Net je globální hnutí lidí pomáhajících lidem
THSN se soustředí na pomoc těm nejzranitelnějším v naší společnosti a tím rozšiřuje poslání Generali.
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Poslání

THSN je Nadace založená v roce
2017 společností Generali.

Pomáhat znevýhodněným lidem
a umožnit jim, aby mohli
proměnit k lepšímu životy svých
blízkých i celých komunit.

Generali se snaží zvýšit dosah
hnutí THSN zapojením svých lidí
a využitím dostupných zdrojů
(čas, dovednosti, kontakty,
finanční prostředky a produkty).
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THSN podporuje
novorozence, rodiny s dětmi
a také uprchlíky v jejich
podnikání.
Propojuje neziskové organizace
a soukromý sektor v Evropě,
Asii a Jižní Americe.
A s otevřenou náručí vítá
spolupráci s ostatními
společnostmi a organizacemi

Globální hnutí

Počet zapojených
zemí

23

Počet
partnerů

47

Pomohli jsme již
více než

30 777 lidem

3 programy
Pro novorozence

Pro rodiny
„Tento program mi
opravdu hodně pomohl.
Nyní již lépe rozumím, jak
se mám starat o své děti,
což jsem předtím
nevěděla.“
Ana Mariana, Indonésie

Předčasný porod nebo porodní komplikace
jako je asfyxie mohou mít zásadní vliv na
budoucí život dítěte. Program pro
novorozence se zaměřuje na zlepšování
kvality (po)porodní péče a poskytuje
podporu (nejen předčasně narozeným)
dětem a jejich rodinám.

5 zemí se 4 partnery
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Program pro rodiny poskytuje podporu
rodičům žijícím na hranici chudoby, a to
po dobu prvních šesti let života jejich dětí.
Snaží se jim pomoci vybudovat základy, o
které se jejich děti budou moci opřít, a
přispívá k jejich zdravému vývoji
v raném dětství.
26 partnerů z řad neziskových organizací v
18 zemích světa na více než 100 místech
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Pro začínající podniky uprchlíků

for

‘“Jakožto přistěhovalec a
začínající podnikatel jsem
zažil úplně všechno, v
dobrém i zlém. Ale
nenechám se odradit,
prostě vstanu a jdu zase
pracovat!“
Beslan, Německo

Uprchlíci mají talent a houževnatost
budovat úspěšné podniky – potřebují však
specializovanou podporu.
Program pro začínající podniky uprchlíkům
pomáhá, aby se mohli stát úspěšnými
podnikateli a aby byli schopni se začleňovat
do života v hostitelských zemích.
9 partnerů ve 4 zemích a na 14 místech

The Human Safety Net v České republice
Podílíme se na zkvalitnění péče v českých porodnicích
a podporujeme rodiny, jejichž děti se potýkají se závažnými následky
po předčasném porodu.
Našimi partnery jsou Nadační fond Vita et Futura
v porodnici U Apolináře v Praze
a Nadace Leontinka
ve všech krajích ČR
a v porodnici v Českých Budějovicích
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Nábor ambasadorů THSN pro rok 2021
Říjen 2020
Hledáme kolegy do těchto týmů:
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Tým THSN ambasadorů: Podpořte zapojení lidí
v naší společnosti a zvyšte tak dosah našich aktivit
Abychom posílili zapojení našich zaměstnanců i klientů, v
každé zemi, kde THSN aktivně působí, tedy i v ČR,
dáváme dohromady skupinu zaměstnanců a
obchodníků - tým ambasadorů The Human Safety Net.
Ti mají za úkol podporovat interní tým THSN v České
republice a pomáhat zvyšovat dosah našich aktivit, jak
mezi spolupracovníky a širší veřejností, tak ve spolupráci
s neziskovými organizacemi, a podporovat příjemce
pomoci (novorozence, rodiny s malými dětmi).
Věděli jste, že zaměstnanci a obchodníci skupiny
Generali již strávili dobrovolnickými aktivitami pro THSN
více než 20 000 hodin?

Řízení
zapojení
zaměstnanců
na místní
úrovni
Globální spojení
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Tým ambasadorů v kostce
Co je tým ambasadorů?
● Tým zaměstnanců a obchodníků
z různých útvarů i regionů, s různým
odborným zaměřením i zkušenostmi.
● Každý ambasador je jmenován členem
týmu na jeden kalendářní rok. Nábor členů
probíhá jednou za rok v průběhu
posledního čtvrtletí.
● Po dobu jednoho roku bude tým
ambasadorů pracovat pro THSN ve své
zemi a motivovat k zapojení své kolegy.

Co je posláním týmu?

Jaké výhody mají týmy
ambasadorů?

● Každý tým od interního týmu THSN
v Česku obdrží jasné poslání pro daný
rok. Hlavním cíl zůstává vždy stejný: splnit
náš závazek vůči komunitě a pomoci hnutí
THSN růst.

● Jsou v rámci organizace známé a viditelné
a mají veřejné uznání pro svou
angažovanost a přínos. Jsou prvním
kontaktním bodem pro všechny zaměstnance
a obchodníky.

● Jednotlivé týmy budou spolupracovat na
návrhu a realizaci plánu pro dosažení
přiděleného cíle. Za tímto účelem budou
v jednotlivých zemích úzce spolupracovat
s interním týmem THSN (ředitel THSN,
programový manažer, koordinátor
dobrovolnických aktivit, komunikátor)

● Každý tým ambasadorů je součástí
globální komunity ambasadorů, která
sdružuje všechny týmy po celém světě.
Každý tým může využívat specifická školení
a koučování, a bude si moci vyměňovat
zkušenosti s ostatními týmy z jiných zemí.
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● Týmy mohou výrazně podpořit nový program
rozvoje udržitelného vedení (Sustainable
Leadership Development Programme) tím, že
budou v případě potřeby působit jako odborní
poradci pro naše Talenty.
Internal

Představení čtyř
ambasadorských týmů
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TÝM THSN ZPRAVODAJŮ

Příklady činností:

Tvůrci obsahu v České republice

•

Jste to vy, kdo tvoří oficiální tým zpravodajů THSN v ČR.
Vaším úkolem bude vytvářet zpravodajský obsah (slovem i
obrazem), který bude informovat o aktivitách THSN
v Česku a propagovat je (dobrovolnické příležitosti; příběhy
těch, kterým pomáháme; představení našich neziskových
partnerů; interní fundraisingové aktivity apod.)

vytváříte a sdílíte
online zprávy
o důležitých THSN
událostech, kterých se
osobně účastníte

•

píšete o našich
neziskových
partnerech a/nebo
vyprávíte příběhy těch,
kterým pomáháme

•

podáváte zprávy
o průběhu
dobrovolnických aktivit

•

fotíte, píšete články,
vytváříte krátká videa
a zveřejňujete obsah
v THSN aplikaci, na
intranetu, na sociálních
sítích apod.

Jste to vy, kdo má přehled o plánu aktivit THSN v ČR,
a zajišťuje účast týmu na každé důležité akci THSN (ať již
interní, nebo externí). Tu pak zachytíte a přiblížíte ostatním
prostřednictvím fotografií, videa či rozhovorů.
Jste to vy, kdo pomáhá internímu týmu s vytvářením
působivého psaného i grafického obsahu, a společně šíříte
povědomí o činnosti iniciativy THSN a zviditelňujete její
aktivity.
Internal

TÝM INTERNÍ KOMUNIKACE
Sdílení zpráv a zviditelňování THSN v ČR

Příklady činností:

Jste to vy, kdo přichází s novými nápady a vymýšlí aktivity,
které budou oživovat myšlenku THSN napříč naší
společností a které co nejvíce zviditelní THSN
v každodenním životě zaměstnanců a obchodníků.

● organizování setkání
a webinářů se
zaměstnanci neziskových
organizací
● budování důvěry u těch,
kterým pomáháme,
a sdílení jejich příběhů

Jste to vy, kdo pravidelně aktualizuje zprávy a videa
v kanálech interní komunikace a rozšiřuje mezi kolegy
nejnovější informace o dění v rámci THSN, dosažených
úspěších i přínosech programu pro komunitu.

● s týmem pro dárcovství
(fundraising) organizujete
například vánoční trhy

Jste to vy, kdo zajišťuje, aby zaměstnanci měli aktuální
informace o aktivitách THSN, proto je budete šířit a sdílet
s ostatními.

● připravujete lokální
dobrovolnické aktivity
jako například sbírku knih
pro děti, apod.

Jste to vy, kdo úzce spolupracuje s THSN zpravodaji
i ambasadory zaměřenými na fundraising.
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TÝM PRO DÁRCOVSTVÍ
Příklady činností:

Oslovování vhodných dárců (Fundraising)

•

podchytíte všechny interní
příležitosti pro získání
finančních prostředků od
zaměstnanců (vánoční trhy,
snídaně pro dobru věc, jídlo se
značkou THSN v kantýně s
příspěvkem 25 Kč na THSN,
dary srážkou z platu, atd.

•

navrhnete způsob, jak získávat
finančních prostředky od
veřejnosti na sponzoringových
(např. sportovních) akcích i od
klientů (ve spolupráci s týmem
pro obchod)

•

zapojíte se do výroční akce
Global volunteering Challenge
2021

Jste to vy, kdo připravuje a koordinuje plán
aktivit s cílem získat dostatečné množství
finančních darů.
Jste to vy, kdo navrhuje a zkouší různé metody
získávání finančních prostředků od dárců
(fundraisingu), a to jak v online podobě, tak na
bázi osobního kontaktu.
Jste to vy, kdo spolupracuje s mnoha skupinami
a odděleními (marketing, event management,
HR, tým ambasadorů pro obchodníky) a snažíte
se získávat podporu pro vlastní nápady.
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TÝM PRO OBCHODNÍKY
Získávání příznivců THSN mezi obchodníky a klienty
Příklady činností:

Jste to vy, kdo organizuje a vyhodnocuje aktivity THSN v
rámci distribuční sítě obchodníků (agenti, makléři, pobočky).

● Zorganizování
sbírky hraček nebo
knih na národní
i lokální úrovni

Jste to vy, kdo připravuje roční plán pro své spolupracovníky
s cílem zapojit do aktivit THSN obchodníky i klienty a
přesvědčit je, aby iniciativu podpořili i finančně.

● Příprava
kampaně zacílené
na klienty s cílem
získat finanční
prostředky na
podporu THSN
(fundraising)

Jste to vy, kdo funguje pro obchodníky jako THSN spojka,
která jim přiblíží aktivity THSN na regionální úrovni a která
podporuje síť obchodníků v tom, aby i oni časem vystupovali
jako viditelní zástupci THSN ve své komunitě.

● Zavedení
možnosti dárcovství
do produktové
nabídky

Jste to vy, kdo ve své zemi buduje a aktivuje síť
„angažovaných agentů/obchodníků“.
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Moje role v Týmu ambasadorů THSN
K čemu se zavazuji?

•

Chci se stát aktivním členem týmu ambasadorů

•

K týmu se připojuji na dobu jednoho roku, a to od ledna do prosince 2021

•

Moje zapojení do The Human Safety Net bude probíhat nad rámec mých obvyklých
pracovních povinností

•

Rozumím, že členství v týmu představuje rovněž zodpovědnost, kterou přebírám za
The Human Safety Net ve své zemi, a jsem ochoten se na tom osobně podílet.
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Moje role v Týmu ambasadorů THSN
Proč bych se měl stát ambasadorem?

• Stanete se součástí mezinárodní komunity dobrovolníků a připojíte se k oficiální globální
skupině až 500 ambasadorů
• Budete mít možnost ovlivňovat činnost hnutí ve své zemi a objevovat způsoby jak zvyšovat
jeho dosah.
• Objevíte nové způsoby jak zhodnotit své dovednosti a nadání, budete úzce spolupracovat
s partnerskými neziskovými organizacemi, a při interakci s příjemci pomoci zjistíte, jaké
pozitivní dopady může mít vybudování sítě lidí, kteří pomáhají lidem.
• Stanete se viditelným ambasadorem naší Reditude, kterému není lhostejný osud těch, kteří
naši pomoc potřebují nejvíce.
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jen pro vnitřní potřebu

Jak se mohu připojit k THSN
Pokud se chcete připojit k některému z našich týmů,
učiňte tak na k tomu určené náborové stránce nebo na
intranetu GČP.

Přihlaste se do
30. října

Více informací o týmu
ambasadorů pro rok 2021

Výběr bude provádět lokální útvar HR a interní tým THSN v průběhu první půle měsíce listopadu
Internal

Tým ambasadorů THSN – časová osa v ČR
Časová osa

22. října

30. října

HR webinář otázek
a odpovědí

Uzávěrka pro podávání
přihlášek do týmu

listopad

Výběr a vyhlášení
národních týmů
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4. prosince

Globální webinář se všemi členy
týmů ambasadorů a s Monikou
Possa, Group HR

Děkujeme!
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