DÁRCOVSKÝ SUMMIT 2016
Záštity nad letošním ročníkem převzali předseda Senátu ČR Milan Štěch, předseda Parlamentu ČR
Jan Hamáček a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier,
Firmy, lidé, média, instituce a stát – jak si vede dárcovství v České republice a co pro jeho rozvoj
dělají klíčoví aktéři?
Jak je na tom české dárcovství? Jaké jsou současné možnosti a jaká je role státu? Jsou firemní
dárci důležitými aktéry dárcovské komunity? Jaký je dopad činnosti tuzemských nadací a fondů?
Dáváme moc a nebo málo? Kde si stojíme ve srovnání se zahraničím? Je dárcovství součástí naší
DNA? Co si myslí česká veřejnost a jak daruje?

29. listopadu 2016
10.00 – 18.00 hodin
ČSOB Inspirace, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1
10:00 – 10:30
Registrace, networking
10:30 – 11:00
Úvodní slovo, přivítání
Jak je na tom naše dárcovství? Čísla, data, zahraniční inspirace a trendy
Klára Šplíchalová, Fórum dárců
Jak vnímá dárcovství a veřejně prospěšné aktivity česká veřejnost? Výsledky kvantitativního a
kvalitativního šetření
Radek Jiřičný, InsightLab
11:00 – 12:00
Lidé lidem – proč se rozhodli podpořit dobrou věc a co je k tomu vedlo? Je důležité hlavně být
vidět a nebo něco dělat? Jak si vybrat, koho podpořit? A jak nejlépe zapojovat ostatní?
Moderuje Jakub Knězů
O svoje zkušenosti a názory se podělí známé osobnosti a úspěšní ambasadoři veřejně prospěšných
kampaní Maruška Doležalová, herečka, tanečnice, blogerka a ambasadorka Pomozte dětem, René
Run Kujan, běžec, novinář a spisovatel, a Bára Nesvadbová, novinářka a spisovatelka

12:00 -12:30 – Speciální host Leoš Mareš a projekt #Dobroden
12:30- 13:00 Oběd, networking
13:00 – 14:00
Diskuse lídrů – jak se v rozvoji dárcovství angažují významní aktéři společnosti jako je stát, firmy,
média a veřejně prospěšné instituce? Jak mohou přispět a jak vnímají svoji roli? Co by jim pro
jejich efektivní zapojení ještě pomohlo a jaké vidí největší výzvy?
Moderuje Jakub Knězů
Diskuse se zúčastní ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, Pavel
Kavánek, předseda dozorčí rady ČSOB, Jan Žůrek, partner KPMG Česká republika, Zuzana
Kemenyová, Economia redaktorka HN se specializací na CSR a byznys, Hana Šilhánová, ředitelka
NROS a Pomozte dětem, Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

14:00 - 14:30
Přestávka na kávu

14:30 – 17:00
Vyhlášení výsledků Cen Fóra dárců 2016

Záštity:

Partneři akce:

Mediální partner:

