
MATCHINGOVÝ FOND
SPOLEČNĚ S ČSOB

Krok za krokem



Pro dokončení registrace musíte kliknout na odkaz, který Vám přijde do e-mailu.

1. Registrace Spojence (zaměstnance skupiny) ČSOB:

Zaregistrujte se na portále www.darujspravne.cz a při registraci uveďte Váš pracovní 
e-mail.

Nyní jste na portále Daruj správně (dále jen „DS“) registrováni jako Spojenec ČSOB.



2.  Výběr neziskové organizace

Vyberte si:

a) ORGANIZACI, která je na DS již registrovaná

Stačí kliknout na SPOJTE SE a zadat Vaši vybranou neziskovou organizaci. 

Následně vyplníte potřebný formulář. Musíte vyplnit všechny body a v bodě 5 zadat 
cílovou částku, kterou chcete vybrat, a délku sbírky. Maximální počet dnů pro konání 
sbírky je 45.



Po vyplnění formuláře zvolte POKRAČOVAT a sbírku dejte ULOŽIT. Po uložení si Vaši 
Spojeneckou sbírku finálně zkontrolujte ve svém profilu. Klikněte na EDITOVAT a pokud 
je vše tak, jak si přejete, můžete sbírku ODESLAT KE SCHVÁLENÍ.



b) SBÍRKU, se kterou chcete spojit své spojenectví

Pod vybranou sbírkou organizace klikněte na STAŇTE SE SPOJENCEM  a zobrazí se 
Vám stejný formulář (viz výše).

c) ORGANIZACI, která NENÍ na Daruj správně

V případě, že organizace nemá novou platební bránu:

• Přijde Vám e-mail s informací, že organizace si musí ještě zařídit platební bránu, 
a proto se sbírka nemůže spustit hned.

• Neziskové organizaci přijde e-mail s upozorněním, že jste tu Vy - Spojenec, který pro ni 
chce vybírat peníze v rámci matchingového fondu Společně s ČSOB, a s výzvou, aby si 
co nejdříve platební bránu zřídila. Zároveň dostane návod, kde a jak o ni zažádat.

Pokud jste nenašli svou organizaci na DS, napište na info@darujspravne.cz a zažádejte 
o její registraci. Do předmětu e-mailu uveďte Společně s ČSOB.

Z DS obdržíte odkaz na zrychlenou registraci, který pošlete své organizaci, aby se přes 
zkrácený formulář zaregistrovala.

Po zaregistrování přijde organizaci potvrzovací e-mail s informací, že si pro ni její 
Spojenec (tedy Vy) již může vytvořit Spojenectví. Domluvte se s organizací, aby Vám 
e-mail/informaci předala.



3.  Vytvoření Spojenectví

4.  Propagace Spojenectví a sbírky

5.  Ukončení Spojenectví a sbírky

Po uplynutí nastavené doby sbírky: 

• Obdržíte e-mail s výsledkem a informacemi, co se bude dít dále.

• V případě, že se Vám podaří vybrat minimálně 5 tisíc korun a splníte tak podmínku 
spojenectví, kontaktujeme Vaši organizaci ohledně příspěvku od ČSOB.

Poté co vytvoříte Spojenectví, přijde Vámi vybrané organizaci e-mail ke schválení.
Po schválení Spojenectví Vám přijde do e-mailu potvrzení, že Vaše Spojenectví bylo 
schváleno a sbírku můžete začít propagovat.

Spojenectví je zveřejněno od data, které jste si nastavil/a pro konání sbírky.

Dejte vědět o Vaší aktivitě lidem kolem Vás (rodině, přátelům, kolegům, klientům…) 
a snažte se získat pro Vaši sbírku co nejvyšší podporu. Abyste získali příspěvek 
od ČSOB, musíte vybrat ve Vaší sbírce alespoň 5 tisíc korun. ČSOB pak věnuje Vámi 
vybrané organizaci stejnou částku, kterou vynesla Vaše akce, maximálně však 30 tisíc 
korun.


