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Videa budeme zveřejňovat od 26. 11. 2020

Rozhovory vede Daniela Písařovicová
AKTUÁLNÍ PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ O DÁRCOVSTVÍ A DOPADU KORONAVIROVÉ KRIZE
NA DÁRCOVSKÝ SEKTOR
Radek Jiřičný | InsightLab
ROZVOJ DÁRCOVSTVÍ 2020 - TRENDY A HROZBY SOUČASNÉ SITUACE V DÁRCOVSTVÍ
Klára Šplíchalová | Fórum dárců
POSTOJE A CHOVÁNÍ VEŘEJNOSTI V SOUČASNÉ KRIZOVÉ SITUACI A JEJÍ VLIV NA ROZVOJ ALTRUISMU A
SOLIDARITY. CO POMÁHÁ ZVYŠOVAT MOTIVACI LIDÍ PROBLÉMŮM A HROZBÁM AKTIVNĚ ČELIT.
Jan Krajhanzl | sociální psycholog a ekopsycholog
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIRMY V NELEHKÝCH SPOLEČENSKÝCH SITUACÍCH
Petr Hutla | člen představenstva ČSOB
ROLE MUNICIPALIT A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝMI ORGANIZACEMI
Jiří Ptáček | starosta městské části Prahy 3
ROLE MÉDIÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY VE SPOLEČNOSTI S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI
Alžběta Plívová | tisková mluvčí České televize a vedoucí projektu ČT edu
OSOBNÍ POHLED NA DOBROČINNOST A MOTIVACI K ZAPOJENÍ SE DO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI
Patrik Eliáš | hokejová legenda a vyslanec dobré vůle UNICEF
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Klára Šplíchalová | výkonná ředitelka Fóra dárců
„V současné době zásadně ovlivní fungování veřejně prospěšného sektoru komunikace
s dárci a rozvíjení důvěry s dárci a partnery. Individuální dárcovství bylo v Česku
dlouhodobě řekněme podhodnocené a neziskové organizace čeká mravenčí, dlouhodobá
práce. Jak zajistit, aby lidé znali tu „svoji“ neziskovku a dlouhodobě jí podporovali, třeba
malým obnosem měsíčně, ale pravidelně.“

Petr Hutla | člen představenstva ČSOB
Banka jako odpovědný partner při řešení krize, ČSOB pomáhá regionům, CSR priority.
Role firem při podpoře veřejně prospěšných projektů – co očekává veřejnost, jaké jsou
možnosti firem. Jak mohou klíčoví manažeři v korporátním prostředí posouvat CSR
a filantropické aktivity.

Alžběta Plívová | tisková mluvčí České televize a vedoucí projektu ČT edu
Role médií veřejné služby ve společnosti, a to i s ohledem na aktuální situaci. Konkrétní
projekty, kterými ČT pomáhá – ČT edu, UčíTelka, ČT podporuje, spotové kampaně apod.

Jan Krajhanzl | sociální psycholog a ekopsycholog
Postoje a chování veřejnosti v aktuální krizové situaci a co je v tuto chvíli klíčové pro
rozvoj altruismu a solidarity. Nezastiňuje současná celosvětová krize jiné hrozby, např.
globální environmentální problémy? Jaká problémy lidé nejvíce vnímají jako největší
hrozby, které by se měli řešit? Co pomáhá zvyšovat motivaci lidí problémům a hrozbám
aktivně čelit?

Jiří Ptáček | starosta městské části Prahy 3
Spolupráce municipalit a veřejně prospěšných organizací, srovnání této spolupráce
do doby korona krize a změny za současné situace. Jak správná spolupráce nebo dialog
probíhá – co je hlavní přínos neziskových organizací, proč jim municipality mají
naslouchat a jak mají naopak veřejně prospěšné organizace ladit spolupráci s městem /
městskými částmi, co od nich město očekává.

Patrik Eliáš | hokejová legenda a vyslanec dobré vůle UNICEF
Patrikův osobní pohled na dobročinnost a motivaci k zapojení se do veřejně prospěšné
činnosti. Co jeho osobně přivedlo k podporování dobročinných aktivit a jak by srovnal
americkou a českou zkušenost s charitou. Změnila něco v jeho vnímání charity epidemie
coronaviru? A co jemu osobně přináší podpora UNICEFu.

Radek Jiřičný | InsightLab
Aktuální průzkum veřejného mínění o dárcovství a dopadu koronavirové krize
na dárcovský sektor.
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Partneři

Mediální partner

Všechny video rozhovory najdete na našem YouTube kanálu Daruj spravne
Žebříčky nadací a nadačních fondů 2020 najdete na ihned.cz | www.donorsforum.cz
Všechny vítěze Cen Fóra dárců 2020 můžete poznat na www.cenyforadarcu.cz
A fakt, že dárcovství může být zážitek na celý život zjistíte na www.dendarcu.cz

Připojte se i vy ke kampani Fóra dárců
na podporu filantropie, altruismu a lidskosti A CO VY?
www.pomahamacovy.cz
Příští rok na shledanou

www.donorsforum.cz

