
 
 

Prečo sme sa rozhodli pomáhať ako overovateľ:  

Poslaním Centra pre filantropiu, n.o. je rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti. Pri projekte 
Ľudia ľuďom stojíme od jeho vzniku. Našim cieľom je rozširovať hodnoty a modely darcovstva, 
dobročinnosti a dobrovoľníctva, pretože tie sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia. 
Veríme, že každá výzva je na portál pridaná úprimne a bez snahy zneužiť štedrosť darcov. CPF 
overuje iba výzvy zverejnené neziskovými organizáciami. 

Ako overovateľ sa snažíme zároveň prispieť k transparentnosti portálu. Prosíme, 
prečítajte si tento text predtým, ako sa rozhodnete osloviť nás s prosbou o overenie 
vašej výzvy.  Ďakujeme. 

 

Spôsob a pravidlá podľa ktorých overujeme výzvy 

• Overujeme iba výzvy zverejnené mimovládnymi neziskovými organizáciami, teda 
občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami poskytujúca všeobecne prospešné 
služby, nadáciami, neinvestičnými fondmi, účelovými zariadeniami cirkvi a náboženskej 
spoločnosti). Taktiež overujeme výzvy zverejnené neformálnymi skupinami občanov. 

• Overovanie výziev je našou dobrovoľníckou aktivitou. Veríme, že tak pomôžeme rozvoju 
darcovstva na Slovensku.  

• Výzvy sa snažíme overiť v čo najkratšom čase. Podľa náročnosti overenia a našej 
momentálnej vyťaženosti však môže celý proces trvať týždeň či dlhšie. 

• Ak vám záleží na tom, aby bola vaša výzva overená od prvého dňa jej zverejnenia, 
odporúčame vám poslať jej kompletný text a ďalšie potrebné údaje na overenie dopredu 
e-mailom s dostatočnou časovou rezervou. 

• Žiaľ, nie vždy dokážeme výzvu spoľahlivo posúdiť. V takom prípade sa môže stať, že 
overenie nevydáme. To však neznamená, že spochybňujeme pravdivosť výzvy! 

• Overenie nevydáme organizácii s ktorou máme my alebo naši partneri negatívnu 
skúsenosť. Takou môže byť napríklad nedostatočné vyúčtovanie projektu podporeného v 
minulosti.   

 

Čo sa snažíme overiť 

 Pravdivosť údajov uvedených vo výzve. 

 Totožnosť predkladateľa. 

 

Čo neoverujeme 

 Ako overovateľ nemáme dosah na kontrolu správnosti použitia vyzbieraných prostriedkov. 
Veríme však, že každá výzva je na portál pridaná úprimne a bez snahy zneužiť štedrosť 
darcov. 

 Neoverujeme výzvy zverejnené jednotlivcami. 

 

Rada na záver 

Overenie vašej výzvy vám automaticky negarantuje prílev prostriedkov. Záleží hlavne na vás 
ako dokážete svoju výzvu spropagovať. Odporúčame vám intenzívne využívať sociálne siete a 
okruh vašich priateľov. Tí vám určite radi pomôžu s jej šírením.  

 

Držíme vám palce! 

http://www.cpf.sk/�

