
Darcovský portál 

ako alternatívny zdroj financovania



Prečo je dôležité 

pôsobiť aj na webe?



Lebo ľudia v SR majú radi web!

% domácnosti s internetom 62 65

% používateľov internetu (1x týždenne) 66  60

% používateľov internetu (denne) 49  48

% ľudí, ktorí nikdy nepoužili internet 22 30

% používateľov internetbankingu 26 32

% populácie nakupujúcej tovary 

pre osobnú spotrebu 28 37

Zdroj: Europe’s Digital Competitiveness Report 2010



Lebo ľudia si zvykajú na 

pomáhanie cez web...

2%

7%

5%

51%

35%

Darovali ste vy osobne už
niekedy finančný príspevok

nejakej organizácií alebo inému 
príjemcovi online?

áno, prispievam touto
formou pravidelne

áno, prispel/-a som už
viackrát

áno, ale bolo to len raz

nie, hoci som už o tejto
možnosti darcovstva
počul/-a

nie, a ani som o tejto
možnosti darcovstva
nepočul/-a

14 % ľudí už darovalo 

peniaze online!

Výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý na 

objednávku 4people, n. o., realizovala firma 

United Consultants v júli a auguste 2011 

Najznámejším projektom je 

Dobrý Anjel, portál 

ĽudiaĽuďom.sk pozná 20 

percent oslovených. 



Ako vznikol portál 

ĽudiaĽuďom.sk?



Spojenie silných zakladateľov

+



Silní partneri



Výsledok:



Ako funguje portál 

ĽudiaĽuďom.sk?



V tomto je projekt iný:

 Otvorenosť: Ktokoľvek si môže zaregistrovať výzvu, ktorú pred publikovaním

neschvaľuje žiaden orgán prevádzkovateľa portálu.

 Samoorganizácia: Portál je projektovaný ako samostatný ekosystém.

O úspešnosti výzvy rozhodujú samotní používatelia.

 Komplexnosť: Z portálu nie je vylúčená žiadna téma ani naopak nie je

preferovaná žiadna oblasť;

 Unikátne technologické riešenie: Projekt vznikol na základe skúseností

a komunikácie odborníkov z tretieho sektora a prostredia IT v SR.

 Nová filozofia: Zodpovednosť prenáša nielen na príjemcov, ale aj na darcov –

tí si vyberajú, komu chcú pomôcť a nik za nich nerobí „predvýber“.



Takto to funguje:

1. Príjemca zaregistruje výzvu.

2. Príjemca požiada o overenie.

3. Overovateľ vydá / nevydá overenie.

4. Darca si na portáli nájde výzvu (výzvy), ktoré chce podporiť.

5. Odošle platbu, ktorú následne 4people, n.o. pošle príjemcovi.

6. Príjemca použije dar.

7. Príjemca informuje darcu.

8. Darca ohodnotí príjemcu,

výzvu aj overovateľa.



Funguje to?



Dobré príklady z minulosti



Dobré príklady z minulosti



Čo ich spája?

 dobrý príbeh

 realistická suma

 fotografie

 aktívny prístup príjemcov

 socialnetworking

 spolupráca aj s tradičnými médiami



A čo s tým majú 

samosprávy?



Registrácia príjemcu

1. Registrácia na portáli

2. Vytvorenie profilu príjemcu

3. Potvrdenie aktivačného e-mailu 



Registrácia výzvy

V hlavnom menu pod 

položkou Príjemca je 

potrebné kliknúť na 

Vytvoriť novú výzvu a 

vyplniť formulár.



Kto je overovateľ

 Portál ĽudiaĽuďom.sk sa od podobných

projektov líši najmä svojou otvorenosťou.

 Overovateľ garantuje, že výzvy sú

pravdivé, príjemcovia skutoční a naozaj

potrebujú pomoc.

 O vyjadrenie overovateľa môže požiadať

každý príjemca.

 Overovateľmi by mali byť prirodzené

autority v komunite – zástupcovia tretieho

sektora, komunálni politici, lekári, učitelia,

kňazi či aktivisti ale aj samotné organizácie

ako napríklad úrady samospráv, školy,

neziskové organizácie či nadácie.



Ako sa stať overovateľom

1. Vytvoriť si profil overovateľa

2. Požiadať o validáciu.

3. Prevádzkovateľ validuje overovateľa: 

• Prostredníctvom úradne osvedčeného podpisu (Prostredníctvom úradne 

osvedčeného podpisu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby)

• Osobne návštevou

• Pomocou S/MIME 

e-mailu alebo 

dokumentu 

podpísaného 

elektronickým 

podpisom



Ako darovať cez ĽudiaĽuďom.sk

1. Darca si na portáli nájde výzvu (výzvy), ktoré chce podporiť.

2. Klikne na:

a) tlačidlo Rýchla platba, alebo

b) tlačidlo Chystám sa podporiť a následne na Výzvy, ktoré chcem podporiť.



Ako darovať cez ĽudiaĽuďom.sk

3. Na stránke platobných metód si zvolí sumu, zaklikne, či chce darovať dar 

anonymne a napíše odkaz pre príjemcu.

4. Zvolí si spôsob platby.

5. Odošle platbu na účet 4people, n. o.

6. Následne 4people, n. o. pošle platby príjemcovi



Zdieľajte, mailujte, šírte!

Pošlite informáciu e-mailom priateľom,

kolegom a požiadajte ich, aby ju šírili ďalej.

Ak máte databázu darcov z minulosti,

alebo odoberateľov newslettrov, pošlite im

e-mail tiež.

Publikujte odkaz na výzvu na svojej

webovej stránke.

Nezabúdajte šíriť informácie aj cez sociálne

siete. Využite svoj profil na Facebooku a

požiadajte aj iných, aby zdieľali váš odkaz.

Informujte o webových aktivitách aj v offline

prostredí, napr. na svojich letákoch.



Buďte aktívni...

... publikovanie výzvy 

je len 

prvý 

krok!



Ďakujem za pozornosť

PhDr. Roland Kyška

4people, n. o.

Borská 6

841 04  Bratislava

tel.: +421 917 96 86 47

e-mail: roland.kyska@4people.sk

twitter.com/LudiaLudomsk

www.facebook.com/ludialudom


