3 grudnia 2019

NARZĘDZIA DLA ORGANIZACJI

Cieszymy się, że jesteście częścią ruchu #GivingTuesday! Wspólnie budujemy świat bardziej
sprawiedliwy i dobroczynny poprzez globalną uroczystość 3 grudnia 2019. Zachęcamy do
skorzystania z poniższych materiałów w celu stworzenia udanej kampanii. Możesz również
skontaktować się z naszym zespołem w dowolnym momencie pod adresem
kontakt@givingtuesdaypl.org Możesz zadać konkretne pytania, poszukać pomocy i podzielić się
wszelkimi planami.
A oto kilka szczegółów o #GivingTuesdayPL
●

●
●
●

●

●
●

Biorąc udział w #GivingTuesdayPL stajesz się częścią globalnego ruchu, którego
działalność odbywa się w prawie każdym kraju na świecie. #GivingTuesday przekracza
granice i ideologie, aby wzmocnić w całym świecie ducha dobroczynności i hojności.
W tym roku #GivingTuesdayPL przypada we wtorek 3 grudnia 2019.
Każdy i wszędzie może się zaangażować i okazać dobroczynność posługując się
własnymi pomysłami. Dobro nie zna ograniczeń.
Zapraszamy wszystkie rodzaje organizacji. Od szkół, organizacji non-profit po małe
firmy, korporacje i wiele innych - każdy może zaangażować się na swój sposób i jest
na to mnóstwo przykładów.
Chociaż #GivingTuesdayPL obchodzimy 3 grudnia, Twoja kampania może trwać
znacznie dłużej niż jeden dzień. Jest wiele kampanii, które rozpoczynają się przed
#GivingTuesdayPL lub które rozpoczynają się w #GivingTuesdayPL i łączą się z
większą kampanią na koniec roku.
#GivingTuesdayPL nie chodzi tylko o zbieranie funduszy, ale też o wzmacnianie
społeczności i poświęcanie czasu, siły, umiejętności, wiedzy i zasobów.
Nie obsługujemy żadnych darowizn. Jeśli chcecie zrobić zbiórkę pieniędzy w
#GivingTuesdayPL skorzystajcie z Waszej strony internetowej albo portali
zbiórkowych.

Gotowi? Przygotowaliśmy zestaw narzędzi, aby zapewnić Ci wszystkie zasoby potrzebne
do zaplanowania udanej kampanii, w tym:
●
●
●
●
●
●
●

główne przekazy do komunikacji z zespołem, zarządem, wspierającymi i
społecznością,
pomysły na zaangażowanie,
podpowiedzi dotyczące mediów społecznościowych,
przykładowy harmonogram kampanii,
szablonu komunikatów prasowych,
narzędzia do współpracy z samorządem,
kontakty do GivingTuesday Polska.
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GŁÓWNE PRZEKAZY
Jednym z kluczowych elementów #GivingTuesday jest to, że każdy może skorzystać na
swój sposób. To Ty tworzysz #GivingTuesday i zachęcamy Cię do zostania
ambasadorem i używania tych komunikatów w swoich rozmowach:

.

●

#GivingTuesday to globalny ruch dobroczynny, który został stworzony przez osoby,
rodziny, organizacje, firmy i społeczności w krajach na całym świecie. Miliony ludzi
zebrało się, aby wspierać i bronić idee, w które wierzą, oraz społeczności, w których
żyją.

●

W coraz bardziej podzielonym świecie, #GivingTuesday jest nowym globalnym
zwyczajem opartym na radości i nadziei.

●

#GivingTuesday to nie tylko zbieranie funduszy, ale też łączenie się społeczności i
poświęcanie czasu, siły, umiejętności, wiedzy i zasobów. Chodzi o zbiorowego
ducha dobroczynności, który wprowadza zmiany w naszym społeczeństwie.

●

#GivingTuesday udowadnia, że akty dobroci i życzliwości mogą wykraczać poza
kraj, rasę, religię i systemy polityczne oraz tworzyć trwałe relacje między ludźmi o
odmiennych pogladach.

●

Liczy się każdy akt dobroci, a każdy oznacza jeszcze więcej, gdy robimy to
razem. Każdy ma coś do zaoferowania. Możesz podzielić się czasem albo
wiedzą, mniejszą czy większą darowizną pieniężną, chociażby małą pomocą,
jedzeniem albo odzieżą.
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POMYSŁY NA ZAANGAŻOWANIE
#GivingTuesday to świetny dzień do współpracy i eksperymentowania. Przez ostatnie 6 lat
nasza społeczność była niesamowita! W rzeczywistości 82% organizacji, które wzięły udział
w #GivingTuesday 2018 powiedziało nam, że skorzystało z #GivingTuesday, aby
wypróbować coś nowego.
Poniżej kilka przykładów, jak Twoja organizacja może zaangażować się w
#GivingTuesday. Zaglądaj też na stronę Giving Tuesday Polska pod kątem najnowszych
pomysłów, trendów i wskazówek. Możesz też zapisać się na newsletter dla organizacji na
stronie givingtuesdaypl.org/newsletter-ngo
Zbierz fundusze
●

#GivingTuesday to wspaniały dzień na zbieranie funduszy dla organizacji non-profit,
szkół i każdego innego rodzaju organizacji prowadzącej działalność społeczną.
Przez te kilka lat #GivingTuesday padło już wiele rekordów. Pomyśl o nowych
sposobach na zaangażowanie darczyńców. Zajrzyj na stronę
givingtuesdaypl.org/organizacja/, aby znaleźć inspirujące przykłady organizacji
non-profit na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

●

Współpracuj z lokalnym biznesem, aby zaangażować pracowników w kampanię.
1
Poproś firmy o przygotowanie funduszy do akcji “drugie tyle ”, pomoc w organizacji
wydarzenia, podarowanie produktów albo wolontariat pracowników - możliwości są
nieograniczone.

●

Połącz swoją aktywność #GivingTuesday z kampanią na
koniec roku. Użyj #GivingTuesday jako początku sezonu
dobroczynności.

Uruchom projekt wolontariacki
●

Większość ludzi w #GivingTuesday wspiera innych na
różne sposoby i są zdeterminowani w poszukiwaniu
różnych form zaangażowania. Pomyśl o zorganizowaniu
aktywności dla wolontariuszy, która pomogłaby Twojej
organizacji. To doskonała okazja, aby spojrzeć na swoją
misję inaczej i zaangażować obecnych darczyńców w
inny sposób. Szczególnie mło
dzi ludzie często
chcą robić coś bardziej aktywnego niż wpłacanie
darowizn.

1

“drugie tyle” - darczyńcy w dniu GivingTuesday wpłacają na organizację, a firma wpłaca drugie tyle ile wpłacą darczyńcy.
Firma może określić górny limit np. nie więcej niż 10.000zł
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Współpracuj
●

Współpracuj z innymi lokalnymi organizacjami. W ubiegłym roku w USA jedna z
organizacji korzystała ze swojej platformy, aby zbierać fundusze na zupełnie inną
organizację!

●

Sprawdź, czy w Twojej miejscowości jest lokalna kampania #GivingTuesdayPL.
W 2018r. w USA ponad 160 miast zaangażowało się i aranżowało lokalne
działania #GivingTuesday. Nie zapominajmy też o prawie 60 krajach na całym
świecie, które mają oficjalnych liderów #GivingTuesday.
Nie ma lidera #GivingTuesday w Waszym mieście? Może warto nim zostać?
Jeśli potrzebujesz w tym pomocy - po prostu napisz do nas.

●

Poproś lokalnych urzędników o ogłoszenie dnia 3 grudnia 2019 r. dniem
#GivingTuesdayPL w Twoim mieście. Spraw, aby była to ważna chwila dla prasy i
zgromadź społeczność, aby świętować dobroczynność. Więcej na ten temat
znajdziesz w części Zaangażowanie samorządu.

Złap zasięg
●

Udostępniaj zdjęcia ilustrujące wpływ Waszej organizacji i pokazujące
obserwującym (i wszystkim innym, którzy śledzą hashtag #GivingTuesdayPL), jak
służysz społeczności. Możesz dołączyć również do akcji #MyGivingStory, która jest
“rozgrzewką” przed 3 grudnia. Więcej o #MyGivingStory na
givingtuesdaypl.org/mygivingstory

●

Aktywuj obserwujących w mediach społecznościowych i poproś ich o
podzielenie się refleksjami na temat tego, dlaczego wspierają twoją
organizację.

●

Korzystając z mediów społecznościowych i lokalnej prasy zwróć uwagę na
lokalnych bohaterów i liderów działalności społecznej.

●

Utwórz własny hashtag. Widzieliśmy już #GivingZooDay, #GivingTreesDay,
#GivingShoesDay, #iGiveCatholic i wiele innych. Baw się tworząc własne
#GivingTuesdayPL.

●

Zrób film #GivingTuesdayPL z rodziną, społecznością lub pracownikami.
Udostępnij na YouTube, Facebooku i w mediach społecznościowych za pomocą
hashtagu #GivingTuesdayPL.

●

Oznakuj swoje osobiste i organizacyjne konta w mediach
społecznościowych za pomocą grafiki #GivingTuesdayPL i bądź
ambasadorem ruchu. Wszystkie materiały znajdziesz tutaj:
givingtuesdaypl.org/materialy/
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●

Współpracuj z organizacjami lub sponsorami, aby przeprowadzić kampanię
pozyskiwania funduszy w mediach społecznościowych, z których pewna
kwota jest przekazywana np. za ponowne wysłanie tweeta, polubienie,
skomentowanie lub udostępnienie.

●

Pamiętaj o hashtagu #GivingTuesdayPL

Zrób więcej!
● #GivingTuesdayPL to o wiele więcej
niż jeden dzień w grudniu. Pamiętaj, aby
przez cały rok dbać nowych darczyńców
pozyskanych dzięki #GivingTuesdayPL,
zapraszając ich do swojej społeczności i
dając im okazje do działania i
zaangażowania.
● W #GivingTuesday nie chodzi tylko o
zbieranie funduszy - chodzi o spotykanie się
społeczności, poświęcanie czasu, siły,
umiejętności, wiedzy i zasobów. Chodzi o
zbiorowego ducha dobroczynności, który
zmienia nasze społeczeństwo.
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SOCIAL MEDIA - PODPOWIEDZI
Hashtag #GivingTuesdayPL jest kluczową częścią komunikacji. Jest to także jeden z
najlepszych sposobów na zaangażowanie darczyńców i społeczności oraz podzielenie się
misją i wartościami organizacji z nową grupą odbiorców.
Pamiętaj o używaniu hashtagu #GivingTuesdayPL w mediach społecznościowych, gdy mówisz o
swojej kampanii. Szum w mediach społecznościowych zwiększa Twój zasięg, poszerzając grono
zwykłych odbiorców i zachęcając nowych darczyńców do zaangażowania się!
Znajdź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedIn aby być na bieżąco z
aktualnościami, narzędziami i treściami, które pomogą Wam mówić o #GivingTuesdayPL.
Pobierz materiały do mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz bardziej szczegółowe
informacje i więcej pomysłów. Przykładowe komunikaty do social media:
●

●

●

Facebook: “Nie możemy się doczekać 3 grudnia - tegorocznego
#GivingTuesdayPL. Bądź na bieżąco z naszą akcją i podziel się, w jaki sposób
możesz włączyć się w #GivingTuesdayPL!”
Instagram: “Odliczamy dni do 3 grudnia - #GivingTuesdayPL. Bądź na bieżąco z
naszą akcją i udostępniaj swoje ulubione zdjęcia dotyczące tego, jak
pomagasz! #GivingTuesdayPL #pomagam #odliczanie #mygivingstory
Twitter: “Tegoroczny #GivingTuesdayPL odbędzie się 3 grudnia. Sprawdzaj co
robimy i dowiedz się, jak możesz dołączyć!”

Gdzie linkować w swoich postach społecznościowych?
Możesz zrobić podstronę na Waszej stronie, która przedstawia #GivingTuesdayPL i różne sposoby, w
jakie ludzie mogą Was wspierać w ten dzień. W swoich postach dodawaj linki do Waszych stron, a nie
do strony GivingTuesday.
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2019 HARMONOGRAM KAMPANII
Zdecydowałeś się wziąć udział w #GivingTuesdayPL, ale od czego zacząć?
Ten harmonogram pomoże Ci zaplanować udaną kampanię.
Wrzesień / Październik
●

Dołącz do kampanii - wejdź na givingtuesdaypl.org/organizacja i dołącz jako
organizacja. Dzięki temu dołączysz do listy zaangażowanych organizacji i będzie
otrzymywać najnowsze wiadomości i podpowiedzi.

●

Zapoznaj się z przykładami i narzędziami na stronie givingtuesdaypl.org/organizacja/, które
pasują do profilu Twojej organizacji

●

Ustal cel. Chcesz pozyskać nowych wolontariuszy? Więcej obserwujących w mediach
społecznościowych? Zebrać pieniądze na projekt, który robicie? Jakakolwiek jest
Twoja inicjatywa - ustal i daj swojemu zespołowi oraz społeczności cel do
osiągnięcia.

●

Zastanów się z kim będziecie się komunikować - kogo chcecie zainspirować do
dobroczynności i udziału? Zaplanuj dokładnie, jak zainspirujesz odbiorców.

●

To kluczowy okres planowania dla Twojego zespołu. Spotkaj się z pracownikami i
wybierz zespół, który będzie pracował nad Twoją kampanią #GivingTuesdayPL.
Przejrzyjcie razem przykłady i zainspirujcie się kampaniami #GivingTuesday z całego
świata!

●

Współpracuj. Jeśli zastanawiasz się nad współpracą z inną organizacją nad
kampanią, nadszedł czas na pozyskanie partnerów i zaangażowanie ich. Docieraj do
lokalnych firm, sponsorów, potencjalnych partnerów i wspólnie omówcie pomysły.

●

Sprawdź, czy Twoje miasto albo region planuje kampanię #GivingTuesdayPL. Jeśli istnieje
ruch lokalny, skontaktuj się z jego zespołem, aby zobaczyć, jak możesz się zaangażować.
Mapę kampanii możesz znaleźć na stronie GivingTuesday Polska.

●

Pomyśl o kampanii “drugie tyle” - darczyńcy w dniu GivingTuesday wpłacają na
organizację, a partner (firma, sponsor) wpłaca drugie tyle ile wpłacą darczyńcy. Firma
może określić górny limit np. nie więcej niż 10.000zł. Aby urozmaicić można ustalić
również minimalną kwotę, którą chcecie zebrać, aby partner wpłacił swoją część.
Przykład takiej kampanii to WOŚP i mBank 2019.

●

Przejrzyj i potwierdź swój plan kampanii i cel. Określ komunikat kampanii - zastanów się
nad przesłaniem tylko jednego komunikatu (wezwania) na całą akcję fundraisingową na
koniec roku.

●

Wyznacz harmonogram zespołu i udostępnij go wewnętrznie swoim pracownikom i
wolontariuszom.
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●

Zrób listę potrzebnych materiałów, grafik, filmów, zdjęć, których będziesz używać w swojej
kampanii. Logo #GivingTuesdayPL znajdziesz na naszej stronie. Możesz też pomyśleć nad
utworzeniem jakiejś wariacji logotypu, aby był jedyny w swoim rodzaju.

●

Zaplanuj swój kalendarz publikacji. Kiedy ogłosisz swoją kampanię? Kiedy
wyślesz e-maila do swoich darczyńców? Jak będą wyglądać Twoje media
społecznościowe? Umieść to wszystko w dokumencie lub kalendarzu Google, aby
uzyskać jasny obraz tego, jak będzie wyglądać Wasza kampania
#GivingTuesdayPL

●

Pomyśl o tym jak możesz mierzyć efekty kampanii. Czy podsumujesz wpłaty?
Sprawdzisz ilu nowych darczyńców pozyskaliście? Zmierzysz zasięg w mediach
społecznościowych? Znajdź członka zespołu, który będzie mierzył efekty kampanii.

Listopad
●

Rozpocznij kampanię. Podziel się swoim planem i celem w komunikacie prasowym
albo wydarzeniu. Zacznij rozpowszechniać informacje o swoich planach na
#GivingTuesdayPL w mediach społecznościowych. Najlepiej jest ogłosić wcześniej,
aby Twoja społeczność była przygotowana, podekscytowana i nie mogła się
doczekać!

●

Wyślij wszystkim swoim darczyńcom zaproszenie do kalendarza na 3 grudnia, aby
nikomu ten dzień nie umknął. Zaplanuj regularne wiadomości w mediach
społecznościowych i wyślij emailing/newsletter, aby mieć pewność, że Twoja
społeczność ma zapisany 3 grudnia w swoim kalendarzu. Możesz użyć naszej
grafiki Zapisz ten dzień! i materiałów komunikacyjnych, które znajdziesz na naszej
stronie.

●

Porozmawiaj z przedstawicielami lokalnego samorządu - gminy, miasta - o
#GivingTuesdayPL i poproś o oficjalne wsparcie.

●

Zacznij nagłaśniać Waszą kampanię! Regularnie (2-3 razy w tygodniu lub więcej)
publikuj wiadomości w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do Waszych
darczyńców, ich znajomych i nowych osób.

●

Rozwiń Waszą bazę emailową. Sprawdź kogo masz w bazie, aby wiedzieć do kogo
będziesz pisać i kierować Wasz komunikat. Przykład: Wasi regularni i bliscy
darczyńcy mogą mieć inne potrzeby i pytania niż sporadyczni i nowi wspierający.

●

Dotrzyj do lokalnej prasy i mediów. Skorzystaj z przykładowych informacji
prasowych, aby podzielić się planami kampanii z lokalnymi mediami. Idź ze
swoją kampanią #GivingTuesdayPL do telewizji, radia czy prasy - oni kochają
naprawdę różne historie! Zgodnie z maksymą - dopóki nie zapytasz odpowiedź
brzmi “nie” - nie bój się zapytać. Pomyśl zarówno o mediach tradycyjnych jak i
nowoczesnych - telewizja internetowa, lokalne portale.

●

Około 3 listopada wyślij komunikat “Został tylko miesiąc!” (email, social media) aby każda osoba zaangażowana w kampanię wiedziała, że zaczęło się finalne
odliczanie do #GivingTuesdayPL.
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●

Porada: wyślij e-mailem zaproszenie do kalendarza (nawet jeśli nie organizujesz
wydarzenia osobiście)! Po podzieleniu list na części możesz wysłać różne
zaproszenia podając szczegółowe instrukcje dla różnych grup. (np. ambasadorowie
mediów społecznościowych, wspierający, wolontariusze, reporterzy) Wydaje się to
proste, ale może pomóc upewnić się, że Twoi ludzie dokładnie wiedzą, co robić, gdy
nadejdzie dzień #GivingTuesdayPL!

●

Zdobądź popularność w mediach społecznościowych! Został niecały miesiąc - postuj,
tweetuj, publikuj, pstrykaj, udostępniaj i rób wszystko, co możliwe, aby kampania była
dostępna. Pamiętaj, aby w wiadomościach używać hashtagu #GivingTuesdayPL,
abyśmy mogli przesłać dalej i udostępniać twoje wiadomości!

●

Wyślij e-mailem przypomnienia do swoich pracowników, wolontariuszy i
osób zaangażowanych w Waszą kampanię #GivingTuesdayPL, aby
upewnić się, że wiedzą wszystko i są gotowi na ten dzień.

Grudzień
●

3 grudnia — #GivingTuesday! Pamiętaj, aby być aktywnym przez cały dzień. Podziel
się tym gdzie jesteście, co robicie, wykorzystaj szum i rozpęd dnia, aby zbudować
emocje wokół Waszej kampanii. Podziękuj darczyńcom, wolontariuszom i osobom,
które pomagają nagłaśniać Waszą kampanię.

●

4 grudnia - publicznie podziękuj swojemu zespołowi, partnerom,
wolontariuszom oraz całej społeczności. Tutaj jest kilka pomysłów na
dziękczynną środę - #ThankYouWednesday (włącz tłumaczenie na
powyższej stronie jeśli nie znasz angielskiego)

Po 3 grudnia
●

Podziel się z nami swoimi sukcesem, abyśmy mogli dalej nagłaśniać Twoją
kampanię. Wyślij na kontakt@givingtuesdaypl.org materiały - zdjęcia, kilka
słów o kampanii, linki do najciekawszych postów.

●

Skorzystaj z zasięgu i społeczności, który zbudowaliście w
#GivingTuesdayPL, aby rozkręcić Waszą kampanię na koniec roku.
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SZABLON: KOMUNIKAT PRASOWY
KONTAKT:
[IMIĘ I NAZWISKO]
[NAZWA ORGANIZACJI]
[TELEFON]
[EMAIL]
[WSTAW NAZWĘ ORGANIZACJI] dołącza do światowego ruchu #GivingTuesday
z kampanią [wstaw nazwę Waszej kampanii]
[Miejscowość] [3 grudnia 2019] – tegoroczny dzień dobroczynności #GivingTuesday, [wstaw
nazwę organizacji ] będzie świętować kampanią [wstaw tytuł, nagłówek Waszej kampanii].
#GivingTuesday, odbywający się 3 grudnia, jest globalnym dniem dobroczynności, którego
moc wynika ze zjednoczenia się wielu osób indywidualnych, społeczności i organizacji w
jednym celu, jakim jest czynienie dobra. Tego dnia świętujemy dobroczynność i
zachęcamy do hojności, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Każdego roku w
#GivingTuesday miliony ludzi na całym świecie (ponad 60 krajów) mobilizują się, aby
pokazać, dzielić się i zmienić swoje społeczności. Celem jest stworzenie ogromnej fali
dobroczynności i hojności, która trwa znacznie dłużej niż ten dzień i dotyka każdego
człowieka na planecie.
[Więcej szczegółów o tym dlaczego dołączyliście do #GivingTuesdayPL oraz o Waszej
kampanii, celach, partnerach i wcześniejszych Waszych kampaniach #GivingTuesday
(jeśli były) ]
[Wstaw ważny cytat Waszego lidera ]
Założony w 2012 roku #GivingTuesday zainspirował miliony ludzi do dzielenie się i wspierania
inicjatyw, w które wierzą. W 2018 r. zebrano online ponad 400 milionów dolarów dla ogromnej
liczby różnorakich organizacji społecznych. A jeszcze więcej zostało przekazane w postaci
wolontariatu, darowizn żywności, odzieży i w innych dobrych uczynkach.
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„Kiedy GivingTuesday wprowadzono w USA w 2012 roku, wierzyliśmy, że technologia i media
społecznościowe mogą zostać wykorzystane do tego, aby dobroczynność stała się popularna” mówi Asha Curran, CEO i współzałożycielka #GivingTuesday
„Wierzyliśmy, że ludzie zasadniczo chcą się dzielić i rozmawiać o dzieleniu się oraz, że sektor
społeczny jest w stanie wykazać się bardziej innowacyjnym przywództwem, kreatywnością i
współpracą. Ludzie i organizacje na całym świecie udowodnili, że mieliśmy rację. Przygotowując
się do 3 grudnia, czerpiemy energię i motywację z dobroczynności społeczności. Poziom
kreatywności, wysiłku i jakości nowych pomysłów, które ludzie wnieśli i podzielili się, są
fenomenalne ”
Osoby zainteresowane przyłączeniem się do kampanii #GivingTuesdayPL [Wpisz nazwę Waszej
organizacji] mogą odwiedzić [Wpisz adres strony na której są informacje o Waszej kampanii].
Aby uzyskać więcej informacji na temat ruchu #GivingTuesday, odwiedź
www.givingtuesdaypl.org, stronę na Facebooku (https://www.facebook.com/givingtuesdaypl)
albo obserwuj hashtag #GivingTuesdayPL na Twitterze i Instagramie.
O [Wpisz nazwę Waszej organizacji]
[Tutaj dodaj kilka zdań opisu Waszej organizacji - kiedy powstaliście, gdzie działacie, co robicie,
jakie są Wasze sukcesy]
O GivingTuesday
#GivingTuesday to ogólnoświatowy ruch, który jednoczy ludzi wokół idei dobroczynności.
Został zbudowany przez osoby, rodziny, organizacje, firmy i społeczności z całego świata oficjalnie jest reprezentowany w ponad 60 krajach. #GivingTuesday korzysta z siły jaką jest
połączenie różnorodnych partnerów, aby zmieniać sposób myślenia, rozmowy i
uczestnictwa w okresie największej dobroczynności. Inspiruje ludzi do wspólnych działań
na rzecz poprawy ich społeczności, wspierania organizacji i inicjatyw społecznych w lepszy i
mądrzejszy sposób i do pomocy w tworzeniu lepszego świata. #GivingTuesday pokazuje jak
bardzo liczy się każdy dobry uczynek i jak wielką siłę mają one gdy działamy wspólnie.
Aby dowiedzieć się więcej o uczestnikach i działaniach #GivingTuesdayPL albo dołączyć do tego
dnia dobroczynności zapraszamy na:
Strona internetowa: www.givingtuesdaypl.org
Facebook: www.facebook.com/givingtuesdaypl
Twitter: twitter.com/givingtuesdaypl
Instagram: instagram.com/givingtuesdaypl
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Kiedy obchodzimy #GivingTuesday Polska?
#GivingTuesday odbywa się corocznie we wtorek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, a
także po dwóch bardzo komercyjnych dniach wyprzedaży - Black Friday i Cyber Monday.
W tym roku jest to 3 grudnia 2019 r.
Globalne obchody trwają 24 godziny i zaczynają się o północy czasu lokalnego.
W jaki sposób #GivingTuesday może wesprzeć moją organizację?
#GivingTuesday korzysta z dobroczynności milionów ludzi na całym świecie, którzy wspierają
inicjatywy, w które wierzą oraz społeczności, w których żyją. Uważamy, że ruch ten stanie się
pierwszym globalnym dniem dobroczynności i całoroczną platformą dla wzmocnienia
społeczeństwa obywatelskiego.
Zespół #GivingTuesday dostarcza różnorodne materiały stworzone przez profesjonalistów, które
pomogą w korzystaniu z mediów społecznościowych i innowacyjnego marketingu, aby zwrócić
uwagę na Waszą organizację, a dzięki temu - pozyskać wsparcie i fundusze.
#GivingTuesday zwraca uwagę na organizacje non-profit. W 2018 r. w USA 75% darczyńców,
którzy wsparli w dniu #GivingTuesday było darczyńcami powracającymi, a średnia wielkość
darowizny wynosiła $105. Dane światowego #GivingTuesday pokazują, że to święto powoduje
wzrost sumy rocznych darowizn oraz, że nie tylko angażuje nowych darczyńców, ale motywuje
obecnych do dawania więcej.
Twoja organizacja będzie mogła dołączyć do tysięcy organizacji na całym świecie, aby zachęcić
do większej dobroczynności i hojności.
Kto może wziąć udział?
Każdy! #GivingTuesday powstał dzięki różnorodnym partnerom, w tym osoby prywatne, rodziny,
organizacje non-profit, szkoły, organizacje religijne, małe firmy i korporacje.
Ile kosztuje uczestnictwo w #GivingTuesday?
Nic! #GivingTuesday to bezpłatny i otwarty ruch zachęcający do dawania. Wszystkie nasze
zasoby są dostępne za darmo na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystasz z jakiejś platformy
fundraisingowej, portalu zbiórkowego to mogą pojawić się koszty związane z korzystaniem z
tego narzędzia.
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Czy organizacje non-profit mogą otrzymywać darowizny za pośrednictwem strony internetowej
GivingTuesday?
Nie. GivingTuesday jest ruchem. Nie jesteśmy organizacją i nie przyjmujemy ani nie
przekazujemy darowizn. Wszystkie darowizny należy zbierać przy pomocy własnych narzędzi.
Uczestnicy są odpowiedzialni za własne inicjatywy pozyskiwania funduszy.
Czy muszę poczekać, aż nasza kampania pojawi się na stronie GivingTuesday Polska, aby
rozpocząć działanie?
Nie musisz być wymieniony na naszej stronie, aby wziąć udział w #GivingTuesday. Rozpoczynaj
kampanię promocyjną bez względu na to czy już widać Was na stronie GivingTuesday Polska czy
nie. Jeśli potrzebujesz pomocy lub pomysłów, sprawdź sekcję Materiały na naszej stronie
internetowej.
Czy moja organizacja non-profit otrzyma stronę/profil na GivingTuesdayPL.org?
Nie. Po rejestracji u nas Twoja organizacja non-profit zostanie wymieniona na stronie organizacji
uczestniczących w #GivingTuesdayPL. Twój wpis będzie prowadził bezpośrednio do Waszej
strony www (link podany w formularzu dołączenia.
Czy muszę zbierać darowizny za pomocą Facebooka, aby wziąć udział w #GivingTuesdayPL?
Nie musisz zbierać funduszy za pomocą narzędzi Facebooka, aby wziąć udział w
#GivingTuesdayPL. Zachęcamy do korzystania z dowolnych narzędzi - ważne, aby były one dla
Was skuteczne! Możecie użyć tych już sprawdzonych lub skorzystać z nowych.
Czy możecie przekazać więcej informacji o akji “drugie tyle” Facebook/PayPal?
#GivingTuesday nie pośredniczy w tych kampaniach Facebooka czy PayPal’a. Aby
zakwalifikować się do programu Facebooka, musisz korzystać z narzędzi pozyskiwania funduszy
Facebooka. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o działaniach Facebooka, a tutaj o Paypal.
Czy muszę uczestniczyć w programie “drugie tyle” Facebooka, aby wziąć udział w
#GivingTuesdayPL?
Absolutnie nie. Zachęcamy do uczestnictwa w sposób, który dla Was działa, a nie w każdym
przypadku programy “drugie tyle” się sprawdzają.
W jaki sposób #GivingTuesday jest w stanie zgłosić całkowitą kwotę zebraną 3 grudnia?
Świetne pytanie! Dane na temat efektów #GivingTuesday zbierane są na różne sposoby. Część z
nich w wyniku współpracy z operatorami płatności i portalami zbiórkowymi, a także na podstawie
danych od organizacji, które biorą udział w #GivingTuesday. Kilka dni po #GivingTuesday
będziemy prosili o przesłanie chociażby szacunkowych danych.
Wśród tych danych nie ma żadnych danych prywatnych - są to informacje anonimowe oraz
statystyczne.
Dane te są ważne gdyż pozwalają pokazać efekty i zachęcają kolejne osoby i organizacje do
włączenia się do ruchu #GivingTuesdayPL
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Jak inne organizacje poza organizacjami non-profit mogą wziąć udział w #GivingTuesdayPL?
Chcesz wziąć udział? To jest łatwe! Prosimy partnerów, aby wykorzystali #GivingTuesday
jako okazję do świętowania i zachęcania do dzielenia się (np. darowizny pieniężne i
rzeczowe, wolontariat, promowanie i angażowanie) w swoich społecznościach. Na naszej
stronie znajdziesz wiele przykładów różnych akcji zorganizowanych z okazji
#GivingTuesday.
Czy moja organizacja może używać logo #GivingTuesdayPL?
Oczywiście i gorąco do tego zachęcamy! Używaj logo #GivingTuesdayPL do promocji
Waszej kampanii. Znajdziesz je oraz inne materiały graficzne na stronie
givingtuesdaypl.org/materialy/ Pobierz i skorzystaj z niego jak chcesz. Zachęcamy do
oznaczenia swoich materiałów hashtagiem #GivingTuesdayPL - uwielbiamy Waszą
kreatywność, a dzięki temu - będziemy mogli również podzielić się z innymi!
Jak mogę pomóc w rozpowszechnianiu wiadomości w mediach społecznościowych na temat
GivingTuesday?
• Porozmawiaj o dzieleniu się za pomocą hashtagu #GivingTuesdayPL
• Udostępnij nasze posty na Facebooku - facebook.com/GivingTuesdayPL
• Śledź nas na Twitterze @GivingTuesdayPL i użyj hashtagu #GivingTuesdayPL
• Instagram - #GivingTuesdayPL
• Udostępnij nasze kanały mediów społecznościowych w swoich organizacyjnych i
osobistych sieciach społecznościowych
• Ogłoś swój udział w #GivingTuesdayPL w swoim gronie oraz e-mailem
• Używaj hashtagu #MyGivingStory, aby oznaczyć historie Wasze i Waszych darczyńców
oraz wolontariuszy
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OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU
(prezydent miasta, burmistrz, wójt etc):
JAK ZAPYTAĆ O OŚWIADCZENIE NA DZIEŃ #GIVINGTUESDAY?
W tej sekcji znajdziesz materiały, których możesz potrzebować, aby burmistrz, prezydent miasta
lub inny wybrany urzędnik ogłosił 3 grudnia 2019 r. dniem dobroczynności #GivingTuesdayPL w
Twoim mieście.
CO TO JEST OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU?
Oświadczenia są zazwyczaj wydawane przez burmistrza lub prezydenta miasta w celu
podkreślenia znaczenia wydarzenia w społeczności, znaczących osiągnięć członków
społeczności lub zasygnalizowania roli miasta w ważnych wydarzeniach krajowych.
Oświadczenia można odczytać na posiedzeniu Rady Miasta lub podczas ważnego wydarzenia, w
zależności od harmonogramu prezydenta miasta czy burmistrza. Oświadczenia są często
publikowane na stronie internetowej miasta. Oryginalne podpisane oświadczenia mogą być
najczęściej odebrane czy też udostępnione w urzędzie.

DLACZEGO WARTO MIEĆ OŚWIADCZENIE W SWOIM MIEŚCIE?
● Możliwość spotkania / powitania / zdjęcia z burmistrzem i / lub innymi
przedstawicielami miasta
● Możesz zostać ambasadorem #GivingTuesdayPL dla swojego miasta i
pomożesz wpisać ten dzień do kalendarza całorocznych obchodów,
● Pomożesz swojemu miastu wspierać filantropię, wolontariat i służbę
społeczności
● Zaangażujesz urząd w sprawy lokalne,
CO #GIVINGTUESDAY MOŻE ZAOFEROWAĆ TWOJEMU MIASTU? OTÓŻ JEST SZANSĄ NA:
●
●
●

większe zaangażowanie obywateli na rzecz lokalnej społeczności i lokalnych
organizacji społecznych,
budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy urzędem, społecznością lokalną,
organizacjami społecznymi oraz lokalnym biznesem,
dotarcie do szerszej społeczności ciekawych historii z Waszego miasta i zwrócenie
uwagi na Wasze społeczne zaangażowanie.

WŚRÓD TYCH NARZĘDZIE ZNAJDZIESZ:
● informację o tym, jakie podjąć kroki, by wystąpić o oświadczenie,
● przykładowy e-mail,
● szablon oświadczenia #GivingTuesdayPL dla burmistrza, prezydenta miasta,
● arkusz informacyjny #GivingTuesdayPL do udostępnienia urzędnikom,
● przykładową informacja prasowa.
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ABY WYSTĄPIĆ O OŚWIADCZENIE WYKONAJ TE KILKA KROKÓW.
●

Odwiedź stronę internetową Waszej miejscowości.
Niektóre strony internetowe urzędów zawierają sekcję „Jak złożyć wniosek o
oświadczenie albo patronat burmistrza/prezydenta”. Możesz szukać tego w dziale
współpracy albo w kontakcie dla mediów i prasy. Jeśli nie znajdziesz takiej sekcji
wyślij email do burmistrza/prezydenta albo do jego sekretariatu. Poniżej znajdziesz
przykład takiej wiadomości.
Być może masz znajomych, którzy pracują w urzędzie, albo ich znajomi tam działają?
Może warto zapytać o taki kontakt na Facebooku? Osoba pracująca w urzędzie może
podpowiedzieć z kim najlepiej rozmawiać.

●

Planuj z wyprzedzeniem
Wniosek o oświadczenie/patronat wyślij minimum miesiąc wcześniej, aby zdążył
przejść przez wszystkie szczeble i został zatwierdzony.

●

Dostarcz szablon
Szablon oświadczenia/patronatu najlepiej załączyć od razu do wysyłanej wiadomości.
Warto wysłać ją w formie edytowalnej (dokument Word lub podobny) i zaznaczyć, że jest
to wzór, który można edytować.

●

Świętuj ze swoim miastem
Urząd miasta może zaprosić cię na spotkanie, abyś przyjęła/przyjął
oświadczenie/patronat w imieniu #GivingTuesdayPL. To świetna okazja dla prasy i
sposób na zgromadzenie społeczności, aby świętować dobroczynność. Zaplanuj
wydarzenie i zaproś innych partnerów #GivingTuesday oraz lokalnych
przedstawicieli prasy, aby również wzięli udział. Możesz także wykorzystać to jako
moment na ogłoszenie i rozpoczęcie kampanii.

●

Opublikuj oświadczenie/patronat
Podziel się informacją prasową, zdjęciami, filmami i innymi materiałami po
otrzymaniu patronatu/oświadczenia w globalnej społeczności publikując w mediach
społecznościowych z hashtagiem
#GivingTuesdayPL. Zespół
#GivingTuesdayPL może również
promować Twoją rolę - lidera lokalnej
społeczności. W tym celu prześlij
nam zdjęcia, oświadczenie/patronat
na kontakt@givingtuesdaypl.org.
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PRZYKŁADOWA WIADOMOŚĆ EMAIL DO URZĘDU
Z PROŚBĄ O PATRONAT/OŚWIADCZENIE
#GIVINGTUESDAYPL
Poniższy przykładowy e-mail możesz wykorzystać w ramach kontaktów z burmistrzem i
lokalnymi urzędnikami w kontekście #GivingTuesdayPL. Nie krępuj się kopiować, wklejać lub
dostosowywać, gdy uznasz to za stosowne dla swojej organizacji i Waszego zaangażowania w
lokalne działania #GivingTuesdayPL.
Temat: #GIVINGTUESDAYPL: Światowy Dzień Dobroczynności i Hojności w [WSTAW
NAZWĘ MIASTA]
Szanowny Panie Burmistrzu,
W tym roku, we wtorek, 3 grudnia 2019 r., obchodzimy #GivingTuesday - dzień poświęcony
dobroczynności. Jest to dzień, w którym organizacje społeczne, rodziny, firmy, domy kultury,
szkoły i w zasadzie każdy kto chce będą świętować dobroczynność, hojność. Każdy będzie dzielił
się tym co ma i tym kim jest. W ciągu zaledwie siedmiu lat #GivingTuesday radykalnie zmienił
nasze myślenie o hojności i pokazał, jak wiele energii mają społeczności na całym świecie, aby
zmieniać świat.
Ruch ten wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ale dzisiaj jest już reprezentowany w 60
krajach na całym świecie. Polska dołączyła w zeszłym roku, a ten rok będzie pierwszym
rokiem na tak dużą skalę. W USA takie miasta jak Chicago, Filadelfia, Los Angeles, Nowy
Jork, a nawet Biały Dom publicznie poparli #GivingTuesday jako wartościową inicjatywę.
W 2018 r. miliony ludzi w prawie każdym kraju na świecie zebrały się, aby dzielić się i
wesprzeć inicjatywy, w które wierzą. Ponad 400 mln dolarów zostało zebranych w
internecie dla różnorodnych organizacji społecznych, a wiele więcej zostało przekazanych
w godzinach wolontariatu, darowizn żywności i odzieży.
Jako partner #GivingTuesdayPL w [WSTAW NAZWIĘ MIASTA], chcielibyśmy prosić o
oficjalne ogłoszenie 3 grudnia 2019 r. dniem dobroczynności #GivingTuesdayPL w naszym
mieście. [WSTAW NAZWĘ MIASTA] może pomóc uczynić tę inicjatywę czymś, co zmieni
sposób myślenia o dzieleniu się i służbie społeczności dla przyszłych pokoleń.
Kampania zapewnia ramy i pomysły, a każdy mieszkaniec wybiera swój sposób na udział i
dzielenie się tym co najlepsze ze swoją lokalną społecznością. Jest to również okazja dla
każdego mieszkańca [WSTAW NAZWĘ MIEJSCOWOŚCI ODPOWIEDNIO ODMIENIONĄ] na
podzielenie się swoją historią o pomaganiu.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.givingtuesdaypl.org.
Będzie to dla nas wszystkich wielki zaszczyt, gdy [WSTAW NAZWIĘ MIASTA] ogłosi oficjalnie
swój udział w tej dobroczynnej inicjatywie #GivingTuesdayPL. Dziękujemy za rozpatrzenie naszej
prośby.
[IMIĘ, NAZWISKO,NAZWA ORGANIZACJI, PODPIS]
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PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIE

To tylko wzór i inspiracja. Zaczerpnij i napisz oświadczenie własnego autorstwa.
Przed przekazaniem do urzędu warto pokazać kilku osobom i zebrać konstruktywne uwagi.

MAJĄC NA UWADZE, że #GivingTuesday został ustanowiony jako dzień
dzielenia się i dobroczynności na początku okresu świątecznego i...
MAJĄC NA UWADZE, że #GivingTuesday to święto filantropii i wolontariatu,
w którym ludzie dają z siebie i od siebie to co mogą i...
MAJĄC NA UWADZE, że #GivingTuesday to dzień, w którym obywatele
pracują wspólnie, dzielą się obowiązkami, aby wspierać ulubione inicjatywy,
budować silniejszą społeczność i myśleć o innych ludziach i...
MAJĄC NA UWADZE, że w #GivingTuesday i każdego dnia należy doceniać ogromny
wpływ filantropii, wolontariatu i służby społecznej w [WSTAW NAZWIĘ MIASTA] i...
MAJĄC NA UWADZE, że #GivingTuesday jest okazją do zachęcania obywateli do
pomagania innym przez cały okres świąteczny jak i przez cały rok.
TERAZ W związku z tym ja, [NAZWA BURMISTRZA LUB URZĘDU], burmistrz miasta
[WSTAW NAZWIĘ MIASTA], niniejszym ogłaszam 3 grudnia 2019 r. jako dzień #GivingTuesday
w [WSTAW NAZWIĘ MIASTA] i zachęcam wszystkich obywateli do przyłączenia się, aby wspierać
naszą społeczność, każdy na własny sposób.

[IMIĘI NAZWISKO, PODPIS]
[FUNKCJA]
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PRZYKŁADOWY KOMUNIKAT PRASOWY NA TEMAT
OŚWIADCZENIA/PATRONATU
KONTAKT:
[IMIĘ I NAZWISKO]
[NAZWA ORGANIZACJI]
[TELEFON] [EMAIL]
[NAZWA MIASTA] 3 grudnia 2019 świętuje #GivingTuesdayPL
[MIASTO] [DZISIEJSZA DATA] – [NAZWA miasta] ogłasza 3 grudnia 2019 dniem #GivingTuesday Dzień dzielenie się i dobroczynności. #GivingTuesday, odbywający się 3 grudnia, jest globalnym
dniem dobroczynności, którego moc wynika ze zjednoczenia się wielu osób indywidualnych,
społeczności i organizacji w jednym celu, jakim jest czynienie dobra. W ciągu zaledwie 7 lat
#GivingTuesday radykalnie zmieniło sposób myślenia o dobroczynności i hojności, a
jednocześnie pokazuje jak, działając razem, możemy wprowadzić wielkie zmiany w naszym
społeczeństwie.
W tym dniu jednoczymy się z milionami ludzi na całym świecie.
[WSTAW CYTAT Z WYPOWIEDZIE BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA]
[NAZWA WASZEJ ORGANIZACJI] dołączyła do #GivingTuesday, aby [NAPISZ O WASZEJ
KAMPANII]
[WSTAW CYTAT WASZEGO LIDERA]
Założony w 2012 roku #GivingTuesday zainspirował miliony ludzi do dzielenie się i wspierania
inicjatyw, w które wierzą. W 2018 r. zebrano online ponad 400 milionów dolarów dla ogromnej
liczby różnorakich organizacji społecznych. A jeszcze więcej zostało podarowane w postaci
wolontariatu, darowizn żywności, odzieży i innych dobrych uczynkach.
„To był zaszczyt współpracować z wybitnymi liderami w całym kraju i na całym świecie,
tworząc ruch #GivingTuesday”, mówi Asha Curran, współzałożycielka #GivingTuesday.
Dla tych, którzy chcą dołączyć do kmapanii #GivingTuesdayPL [WSTAW NAZWĘ WASZEJ
ORGANIZACJI] zapraszamy na [WSTAW ADRES STRONY GDZIE ZNAJDĄ WIĘCEJ
INFORMACJI]. Więcej informacji na temat ruchu #GivingTuesday na stronie
www.givingtuesdaypl.org) oraz na Facebooku (facebook.com/GivingTuesdayPL) i
instagramie (instagram.com/GivingTuesdayPL)

O [Wpisz nazwę Waszej organizacji]
[Tutaj dodaj kilka zdań opisu Waszej organizacji - kiedy powstaliście, gdzie działacie, co robicie,
jakie są Wasze sukcesy]
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O GivingTuesday
#GivingTuesday to ogólnoświatowy ruch, który jednoczy ludzi wokół idei dobroczynności.
Został stworzony przez osoby, rodziny, organizacje, firmy i społeczności z całego świata oficjalnie reprezentowany jest w ponad 60 krajach. #GivingTuesday korzysta z siły jaką jest
połączenie różnorodnych partnerów, aby zmieniać sposób myślenia, rozmowy i
uczestnictwa w okresie największej dobroczynności. Inspiruje ludzi do wspólnych działań
na rzecz poprawy ich społeczności, wspierania organizacji i inicjatyw społecznych w lepszy i
mądrzejsz sposób i do pomocy w tworzeniu lepszego świata. #GivingTuesday pokazuje jak
bardzo liczy się każdy dobry uczynek i jak wielką siłę mają one gdy działamy wspólnie.
Aby dowiedzieć się więcej o uczestnikach i działaniach #GivingTuesdayPL albo dołączyć do tego
dnia dobroczynności zapraszamy na:
Strona internetowa: www.givingtuesdaypl.org
Facebook: www.facebook.com/givingtuesdaypl
Twitter: twitter.com/givingtuesdaypl
Instagram: instagram.com/givingtuesdaypl

Masz pytania do tego co znalazłaś / eś w dokumencie?
Skontaktuj się z nami: kontakt@givingtuesdaypl.org
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