
Przewodnik dla biznesu
Nie ma na świecie biznesu, który działa w oderwaniu od otoczenia. 

Jako jego przedstawiciel wpływasz na każdą społeczność: mniejszą czy większą, 

lokalną czy ogólnopolską. Dzięki zaangażowaniu siebie i swoich pracowników 

w GivingTuesday możesz robić to świadomie.



Wyobraź sobie, co moglibyśmy zrobić, gdyby cały świat 

połączył się, aby czynić dobro. Od najmniejszych wiosek 

aż po największe miasta.

Ludzie z różnych kultur, z różnych kontynentów, zjednoczeni 

dla jednego wspólnego celu - aby czynić dobro.

W ciągu zaledwie 6 lat rodziny, organizacje, firmy i sąsiedzi 

przekształcili GivingTuesday w globalny ruch, który zmienia 

społeczności i inspiruje nowe działania. Razem mamy duży 

wpływ.

Tylko w ubiegłym roku 2018 GivingTuesday odbył się w 100 

krajach.

Poprzez dary czasu, pieniędzy, towarów i życzliwości, miliony 

ludzi połączyło się, wspierając tych, którzy tego potrzebują, 

aby pokazać, że każdy może dokonać zmian. Istnieje wiele 

sposobów pomagania i powodów dlaczego warto, ale liczy 

się każdy akt hojności, a każdy oznacza więcej gdy jesteśmy 

razem.

Dlatego zapraszamy Ciebie i Twoją organizację do wzięcia 

udziału i stworzenia własnej tradycji GivingTuesday. 

Stań się częścią czegoś
większego…

Czym jest GivingTuesday?

Co działo się w poprzednich latach?

Dlaczego warto się zaangażować?

Jak angażują się inne biznesy?

Jak korzystać z poradnika?

 Kilka prostych kroków

 Best practices

Narzędzia

Pytania i odpowiedzi

Co znajdę w przewodniku?



Czym jest GivingTuesday?

#GivingTuesdayPL to globalny dzień dobroczynności, w którym 

doceniamy hojność, dzielenie się i wrażliwość na sprawy społeczne. 

Ma on miejsce każdego roku we wtorek po Black Friday i Cyber 

Monday. Tym razem świętujemy we wtorek 3 Grudnia, ale Twoje 

działania mogą obejmować jeden, kilka a nawet kilkanaście dni. 

To czas, w którym cały świat jednoczy się, aby świętować dawanie. 

W akcji uczestniczą osoby indywidualne, firmy oraz organizacje 

charytatywne poprzez realizację własnego działania. 

Nie ma „właściwego” sposobu uczestnictwa, o ile wspiera on hojność 

i dawanie. Podaruj wiedzę, pieniądze bądź poświęć swój czas aby 

pomóc komuś, kto tego potrzebuje.

Wtorek, 3 Grudnia, 2019

#GivingTuesdayPL



Co działo się w poprzednich latach?
Chętnie odpowiemy, bo… działo się sporo. Od zbierania finansowego wsparcia, przez wolontariat pracowniczy, 
przekazywanie pomocy i materiałów, aż po rozbudzanie świadomości niesienia pomocy. Osoby indywidualne 
oraz firmy prężnie działały, aby dbać o lokalną i globalną społeczność. 

Idea Giving Tuesday powstała z współpracy dwóch organizacji: 

Fundacja Narodów Zjednoczonych i 92nd Street Y w 2012 r. 

Ich zamiarem było wyznaczenie dnia poświęconego dobroczynności 

i hojności, pomocy potrzebującym. 

Do ruchu szybko przyłączyło się wielu liderów z sektora mediów 

społecznościowych, filantropii i oddolnej demokracji. 

Razem stworzyli grupę partnerów założycieli, w tym Fundację 

Narodów Zjednoczonych, Cisco, Mashable, Sony, Aldo, Groupon, 

UNICEF, Google, Skype, Microsoft i Unilever. 

GivingTuesday po raz pierwszy zaistniał w Polsce w 2018 r. 

państw

150

miliarda 
wyświetleń w social media

14,2

1 
milion
wolontariuszy



Dobre pytanie! GivingTuesday to idealna przestrzeń, dzięki której zyskują zarówno Ci, którzy pomocy potrzebują 
jak i Twój biznes. Zobacz kilka z wielu powodów dlaczego warto pomagać  w ramach GivingTuesday:

 

Twoi klienci 
stawiają na pomaganie

Klienci dbają o przekaz jaki stoi za wybieranymi 

produktami - aż 93% Polaków uważa, że marki powinny 

angażować się w działania dobroczynne, a aż 73% 

millenialsów jest w stanie zapłacić więcej za marki, 

które są odpowiedzialne społecznie. 

Inne firmy 
stawiają na pomaganie

GivingTuesday - zarówno jako światowy ruch 

jak i lokalna akcja - łączy wyjątkowe marki. 

Dołącz do społeczności firm, które chcą pomagać. 

Twórz relacje, które przełożą się na długodystansowy 

sukces Twojej firmy.

Twoi pracownicy 
stawiają na pomaganie

Nie będzie to zaskoczeniem gdy napiszemy, 

że pracownicy wykazują silną potrzebę pracy 

w organizacjach, które działają etycznie oraz dają 

przestrzeń do mających społeczne znaczenie akcji. 

Szukasz najlepszych ludzi? Zachęcaj ich swoją postawą.

Brzmi dobrze, ale dlaczego moja firma
powinna się w to angażować?



Chcesz poczytać o konkretnych akcjach? Spośród wielu przykładów, wybraliśmy kilka wyjątkowo ciekawych. 
Kliknij na zdjęcia, aby dowiedzieć się więcej. 

Jak różne biznesy angażują się 
w Giving Tuesday?

Excel Day – Fundacja Rozwoju Talentów i Microsoft Dogs Trust i Radley – razem w #GivingTuesday

Bank HSBC i #GivingTuesday Polska Akcja Humanitarna, Cisco i #GivingTuesday

93% Polaków
 uważa, że marki powinny angażować 

się w działania dobroczynne,

https://givingtuesdaypl.org/excel-day-fundacja-rozwoju-talentow-i-microsoft/
https://givingtuesdaypl.org/dogs-trust-i-radley-razem-w-givingtuesday/
https://givingtuesdaypl.org/bankomaty-hsbc-i-givingtuesday/
https://givingtuesdaypl.org/polska-akcja-humanitarna-cisco-i-givingtuesday/


Twoi pracownicy 
stawiają na pomaganie

Nie będzie to zaskoczeniem gdy napiszemy, 

że pracownicy wykazują silną potrzebę pracy 

w organizacjach, które działają etycznie oraz dają 

przestrzeń do mających społeczne znaczenie akcji. 

Szukasz najlepszych ludzi? Zachęcaj ich swoją postawą.

OK! Działamy! 
Jak mogę korzystać z tego przewodnika? 

Wykorzystaj ten przewodnik jako inspirację, motywację i wsparcie. Opracowaliśmy go specjalnie na potrzeby 

firm, w których pracują ludzie, którzy chcą angażować się w coś większego niż oni sami. 

Przygotowaliśmy też kilka prostych narzędzi, zebraliśmy dobre praktyki i wskazówki. 

Niech będą one dodatkiem do wypracowanych już u Was procesów i systemów zarządzania projektami. 



Jesteśmy świadomi, że każda organizacja, każda grupa pracowników jest inna. Nie są one jednak odosobnione 

i mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Schemat działania jaki tu widzisz jest jedynie pomocą - żongluj kawałkami 

tak, aby były one wygodne i efektywne dla Waszej organizacji. 

Wybierz jak i komu 
chcesz pomóc

Dołącz do akcji Zaplanuj i zrealizuj 
działania

Dziel się 
przebiegiem działań

Wymień się 
wrażeniami

GivingTuesday w kilku krokach - dobre praktyki

Bank HSBC i #GivingTuesday Polska Akcja Humanitarna, Cisco i #GivingTuesday



Wybierz jak i komu chcesz pomóc 

Best practices



Ustal jaki jest twój cel

Nie bój się mówić o tym co chcesz osiągnąć. Precyzyjny 

cel zachęci pracowników do zaangażowania się i ułatwi 

komunikację procesu i rezultatów. 

Biznes lubi pomoc

Tworzenie silnego biznesu i budowanie lepszego świata nie 

wykluczają się nawzajem. Przypomnij to osobom, od których 

musisz otrzymać pozwolenie na przeprowadzenie akcji 

w ramach GivingTuesday.

Wybierz jak i komu 
chcesz pomóc

•   Konsumenci chętniej wybierają produkty, za którymi stoi  społeczny cel

•   Aktywność społeczna może stać się Twoją przewagą  konkurencyjną

•   Firma, która pomaga przyciąga utalentowanych pracowników

•   Akcje społeczne spajają zespół pracowników

•   Obecność w społeczności GivingTuesday poszerzy kontakty

    biznesowe Twojej firmy

•   GivingTuesday jest akcją o zasięgu globalnym, w którą angażuje 

    się coraz więcej przedsiębiorstw
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W czym dobra i z czego znana jest Twoja firma?

 Jak możecie wykorzystać to do pomocy innym?

               Jak wybrać ten cel? Odpowiedz sobie na pytania:

               Te punkty mogą Ci w tym pomóc:



Myśl o swoim zespole jako o swojej sile

Zaangażuj pracowników w wybór tego jak i komu pomożecie. 

Znajdź coś w co razem wierzycie i będziecie do tego dążyć. 

Wiemy, że czasami wybór nie będzie łatwy - wówczas skorzystaj 

z platform online np. SurveyMonkey, Google Form albo z prostego 

narzędzia do wyboru tego w co się zaangażujesz.

Wybierz komu chcesz pomóc

Działaj lokalnie - rozejrzyj się w miejscowości, w której

działasz. Z pewnością znajdziesz inicjatywę, którą warto 

wesprzeć i wspólnie zrobić akcję na #GivingTuesdayPL. 

Działaj globalnie - Znajdź organizację, która robi coś co jest

bliskie Twojemu sercu, spotkajcie się i pomyślcie co możecie 

wspólnie zrobić.
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Szukasz organizacji? Pomożemy

Ci wybrać tę najbardziej dopasowaną 

do Twoich celów i formy zaangażowania. 

Napisz do nas kontakt@givingtuesdaypl.org
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              Zobacz narzędzie

mailto:kontakt@givingtuesdaypl.org


Produkty i materiały

Możecie podzielić się tym co produkujecie, albo wykorzystujecie 

w produkcji. A może posiadacie Wam już niepotrzebny, w pełni sprawny 

sprzęt, który zbiera kurz w magazynie? Organizacje społeczne mają różne 

potrzeby i często w krótkiej rozmowie znajdziecie wspólne pole do 

działania.

Pieniądze kreatywne 

Oczywiście – najprościej jest wpłacić darowiznę. 

Ale można też bardziej kreatywnie wesprzeć finansowo – na przykład: 

podwojenie tego co wpłacą pracownicy albo klienci (najlepszy przykład 

to współpraca WOŚP i mBank), w dniu #GivingTuesday przekazanie 

np. 20% z ceny produktu/ów do wybranej organizacji, podarowanie 

X zł za każde udostępnienie w dniu #GivingTuesday posta z Waszym 

produktem albo promocją.

Kompetencje

Aby organizacja społeczna funkcjonowała potrzebne są tak jak 

w firmie – marketing, myślenie o procesach i finansach. Wasza wiedza 

i doświadczenie są cenne! 

Możecie wesprzeć wybraną organizację poprzez na przykład: szkolenie 

z zakresu marketingu, warsztaty z komunikacji i social media, pomoc

w organizacji struktury i procesów, wsparcie w wykorzystaniu technologii. 

Czas

Nic tak nie buduje jak wspólne działanie, dla odmiany – niekomercyjne, 

a nastawione na pomoc. Możesz poświęcić swój czas, albo czas pracown-

ików dla dobrej sprawy. Na przykład: pomoc w odmalowaniu przedszkola, 

budowa klatek dla psów w schronisku, pomoc i udział w wydarzeniu 

organizowanym przez organizację społeczną.

Zasięg 

Wspólnie z wybraną organizacją albo organizacjami możecie wzajemnie 

zwiększać swój zasięg w social mediach. Publikując materiały na swoich 

kanałach social media z użyciem hashtag #GivingTuesdayPL docieracie 

do większej liczby odbiorców, a prowadząc takie działania z organizacją 

społeczną – budujecie pozytywny wizerunek i dobre emocje.

Wybierz formę zaangażowania

Jesteśmy przekonani, że będziecie mieć wiele pomysłów. Możecie jednak skorzystać również z kilku naszych propozycji:
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https://givingtuesdaypl.org/biznes/



Dołącz do akcji

Best practices



Zostań partnerem

Aby zostać partnerem akcji GivingTuesday wystarczy wypełnić 

formularz rejestracyjny. Znajdziesz go na naszej stronie www 

pod adresem www.givingtuesdaypl.org/biznes/

Pokaż się innym 

Chętnie pokażemy logo Twojej firmy wśród innych partnerów akcji 

- po rejestracji poprosimy Cię o plik graficzny, który 

umieścimy na stronie www.GivingTuesdayPL.org. Waszą akcję 

możemy też ogłosić w social mediach #GivingTuesdayPL.

1 2



Zaplanuj i zrealizuj działania

Best practices



Przykład idzie z góry
Zachęć management firmy do aktywnego zaangażowania się. 

1 Znajdź leadera i jego zespół

Tak jak przy realizacji każdego innego projektu - wyraźnie 

przedstawiony innym team leader jest niesamowicie istotny. 

Nie oznacza to, że potrzebujesz jednej osoby, która wykona 

wszystko. Potrzebujesz jednej osoby, która zadba, aby inni

uczestnicy Waszych działań GivingTuesday wiedzieli co robić, 

znali cel i mieli jasno określone odpowiedzialności.
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Jak dokładnie możesz to zrobić?

•    Zachęć ich do komunikowania o udziale w GivingTuesday 

       w mediach społecznościowych

•    Podpowiedz, aby mówili o hojności i wolontariacie pracowniczym 

       na spotkaniach  stowarzyszeń, których są częścią

•    Zachęć do tworzenia partnerstw z innymi firmami mających 

       na celu działania charytatywne

•    Znajdź dla nich aktywną rolę w działaniach Waszej firmy 

       podczas GivingTuesday



Zbieraj dane
Zgodnie z celem jaki na początku obraliście zbieraj dane, 

które potwierdzą jego realizację.

Niektóre firmy stosują zasadę 80x20 przeznaczając 

20% godzin pracy na działania charytatywne.

Zapewnij czas na działanie
Już na samym początku wygospodaruj odpowiednią liczbę godzin, 

które będę mogli poświęcić Twoi pracownicy na działania w ramach 

GivingTuesday i jasno im to zakomunikuj. Dzięki temu nie tylko 

dajesz przestrzeń do niesienia pomocy w ramach godzin pracy, 

ale pokazujesz również realne zaangażowanie firmy.
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•     Wartość/Liczba przekazanych szkoleń, warsztatów, wsparcia 

•     Liczba przekazanych pieniędzy

•     Liczba zaangażowanych osób

•     Liczba godzin wolontariatu pracowniczego

•     Liczba zadowolonych z udziału w akcji pracowników  

•     Liczba pracowników, którzy chętnie zaangażują się 

       w GT w przyszłości

•    Wzrost zaangażowania klientów pod postami w social media

•     Liczba nowych kontaktów/partnerstw biznesowych

              Jakie dane możesz zbierać?



Dziel się przebiegiem działań

Best practices



Wykorzystaj siłę i skalę marki GivingTuesday 

Korzystaj z hashtagów #GivingTuesday oraz #GivingTuesdayPL. 

Daj się znaleźć innym i wspieraj ich działania ‘like’ując lub ‘share’ując 

ich posty.

Zaplanuj działania komunikacyjne

Buduj wizerunek Twojej firmy - wykorzystaj swoje działania 

charytatywne w komunikacji zewnętrznej.
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Marketing Checklist

Zainspiruj się przykładowymi postami na social media

#

Pobierz Toolkit



Nie zapomnij o komunikacji wewnętrznej

Zatroszcz się o to, aby wszyscy pracownicy - nawet ci 

niezaangażowani - byli świadomi jak przebiegają zarówno

przygotowania jak i sama akcja.

Korzystaj z plików graficznych tak jak chcesz

Przygotowaliśmy dla Ciebie posty oraz inne materiały graficzne, które możesz swobodnie przekształcać na swoje potrzeby. 

Dodanie Waszego logo? Własna grafika? Oczywiście, że tak!

Dołącz do społeczności GivingTuesday

Znajdź GivingTuesay PL na Facebooku i polub nas, aktywnie 

sprawdzaj co dzieje się w sieci pod hashtagiem #GivingTuesdayPL 

- udostępniaj, komentuj i polub aktywność innych.

3
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Pobierz Toolkit



Wymień się wrażeniami

Best practices



Doceń zaangażowanych 

Wow! Twoi pracownicy są niesamowici! Dbają nie tylko o siebie 

i waszą firmę, ale też o innych. Nie zapomnij podziękować im. 

Pomyśl również jak możesz wynagrodzić ich zaangażowanie 

- mała nagroda będzie motywacją do dalszego działania. 

Zbieraj dane i dziel się rezultatami

Podziel się rezultatami zarówno na zewnątrz (w social mediach, wyślij 

newsletter klientom, napisz artykuł do prasy) jak i wewnątrz organizacji 

(zrób spotkanie pracowników, wyślij maila z podsumowaniem). 

1 
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1. Kiedy wypada GivingTuesday?

GivingTuesday (Wtorek Dobroczynności) odbywa się każdego roku we wtorek po Black Friday i 

Cyber Monday, w tym roku 3 grudnia 2019 r. Globalne obchody trwają 24 godziny 

i zaczynają się o północy czasu lokalnego.

2. W jakie korzyści może przynieść uczestnictwo w GivingTuesday mojej firmie?

Twoja firma stanie się częścią globalnego ruchu dobroczynności. Angażując się w działalność 

charytatywną w GivingTuesday zyskasz rozgłos i zbudujesz pozytywny wizerunku twojej firmy, 

jako organizacji wspomagających potrzebujących. 

Zespół GivingTuesday zapewnia różnorodne materiały stworzone przez ekspertów 

branżowych, które pomogą w promocji twojej akcji w mediach społecznościowych, co 

przyczyni się do rozwoju innowacyjnego marketingu twojej firmy. Dzięki tym materiałom 

zwrócisz uwagę innych i zyskasz wsparcie oraz fundusze na zrealizowanie wyznaczonego celu 

charytatywnego.

3. Kto może wziąć udział w GivingTuesday?

Każdy! GivingTuesday to ruch, w którym biorą udział osoby prywatne, rodziny, organizacje 

non-profit, szkoły, organizacje religijne, małe firmy i korporacje. 

4. Ile kosztuje uczestnictwo w w GivingTuesday?

Nic! GivingTuesday to darmowy i otwarty ruch zachęcający do dobroczynności. Wszystkie 

nasze zasoby (np: logo, materiały do mediów społecznościowych) są dostępne za darmo na 

naszej stronie internetowej. Jednak jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z istniejącej cyfrowej 

platformy do pozyskiwania funduszy, to z wyborem takiego narzędzia mogą być związane 

dodatkowe koszty (korzystanie z platformy zbiórkowej/crowdfundingowej).

5. Czy moja organizacja otrzyma odzielny profilu na GivingTuesday.org oraz stronę?

Nie. Po zarejestrowaniu się u nas Twoja organizacja zostanie wymieniona na naszej stronie 

organizacji uczestniczących (48-72 godziny po przesłaniu formularza). Nie otrzymasz strony 

profilu w naszej witrynie. Twój wpis będzie prowadził zainteresowanych do strony Twojej 

organizacji  (poprzez link, który udostępnisz podczas przesyłania formularza). W e-marketin-

gu i mediach społecznościowych upewnij się, że promujesz link, który  prowadzi bezpośrednio 

do Twoją akcję lub witryną, która ją promuje.

6. Czy organizacje mogą otrzymywać darowizny za pośrednictwem strony internetowej 

GivingTuesday?

Nie. GivingTuesday to ruch, więc nie jesteśmy organizacją i nie przyjmujemy ani nie przekazu-

jemy darowizn. Wszystkie darowizny należy zbierać przy pomocy własnych narzędzi.

Uczestnicy są odpowiedzialni za własne inicjatywy pozyskiwania funduszy.

7. Jak najlepiej promować GivingTuesday w w mediach społecznościowych?

• Korzystaj z hasztagów: #GivingTuesday  #GivingTuesdayPL

• Udostępnij nasze posty na Facebooku - facebook.com/GivingTuesdayPL

• Śledź nas na Twitterze @GivingTuesdayPL i użyj hashtagu #GivingTuesdayPL

• Instagram - użyj hashtagu #GivingTuesdayPL

• Udostępniaj nasze kanały mediów społecznościowych w swojej organizacji i osobistych 

sieciach społecznościowych

• Ogłoś swój udział w GivingTuesday w sieci i poprzez email

• Dołącz do rozgrzewki przed GivingTuesday - kampanii #MyGivingStory

8. Nadal mam pytania. Czy mogę z kimś porozmawiać?

Oczywiście! Napisz do kontakt@givingtuesdaypl.org, aby skontaktować się z naszym 

zespołem.

 

FAQ



Toolkit

W tej części znajdziesz materiały, które mogą Ci się przydać na różnych 

etapach działania.

Pliki do wstawienia na social media, logotypy oraz narzędzia do wydrukowania 

pobierzesz klikając w poniższy link. Ich podgląd oraz propozycje postów 

znajdziesz na kolejnych stronach

Pobierz Toolkit

https://givingtuesdaypl.org/wp-content/uploads/GIVINGTUESDAYPL_SME_TOLLKIT.zip


Matrix wyboru

Jak to działa?

•   Zaprezentuj zespołowi cel zaangażowania firmy w GivingTuesday

•  Rozdaj samoprzylepne karteczki typu post-it

•  Poproś, aby każdy sam opisał kilka pomysłów akcji (1 pomysł na 1 kartce)

•  Podzielcie się pomysłami i wspólnie umieśćcie je na osi

•  Zagłosujcie - każdy dostaje trzy głosy do oddania (każdy głos to jedna   

    narysowana kropka). Ważne - zalecamy wybierać pomysły przyklejone jako   

    te ważne dla firmy).

•  Wybierzcie razem najciekawszy pomysł i zaplanujcie jego realizację. 

Potrzebujesz:

•   Ok. 45 min 

•  Zmotywowanego zespołu pełnego pomysłów

•  Flipchart albo tablicę z narysowanymi osiami według poniższego schematu

•  Karteczki post-it

•  Flamastry, po jednym na uczestnika

WAŻNE
(ROZWIĄZANIA ZGODNE Z CELAMI FIRMY)

NIEWAŻNE
(ROZWIĄZANIA NIEZGODNE Z CELAMI FIRMY)

ŁATWE DO WYKONANIATRUDNE DO WYKONANIA



Marketing Checklist



Social media / przykładowe posty

Przed wydarzeniem:

Z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do tegorocznej akcji 
#GivingTuesdayPL. 3 grudnia świętujemy i dzielimy się tym co 
mamy najlepsze.

Wierzymy, że tworzenie silnego biznesu i budowanie lepszego 
świata nie wykluczają się nawzajem. Dlatego dołączamy do akcji 
#GivingTuesdayPL i niesiemy pomoc.

#GivingTuesdayPL to dzień, w którym doceniamy hojność, dziele-
nie się i wrażliwość na sprawy społeczne. Kto dołączy do nas? 
https://givingtuesdaypl.org

Po #BlackFriday i #CyberMonday przyjdzie czas na #GivingTues-
dayPL! Globalne święto dziękczynienia, które z przyjemnością 
wspieramy.

Napisz dłuższy wpis na LinkedIN (ok. 250 słów) 

o tym dlaczego i w jaki sposób Twoja firma 

angażuje się w GivingTuesday. 

1 



W trakcie wydarzenia:

Długo na to czekaliśmy - dzisiaj świętujemy #GivingTuesdayPL. 
To wyjątkowa okazja, aby podzielić się dobrem.

2

Po wydarzeniu:

Tegoroczna edycja #GivingTuesdayPL była dla nas wyzwaniem, 
które przyniosło wiele satysfakcji. Do zobaczenia za rok!

3 grudnia świętowaliśmy dobroczynność. W ramach #GivingTues-
dayPL przekazaliśmy [np. czas, pieniądze, kompetencje, materiały]

3

GivingTuesday to idealny dzień na to, aby podzielić się Waszą 

historią. Stwórzcie krótki (60/90sek.) film, w którym opowiecie 

dlaczego Wasz zespół wybrał właśnie taką formę zaangażowania 

społecznego.

Pisząc posty oznaczaj pracowników, doceniaj i mów o ich 

wyjątkowym zaangażowaniu. 

Napisz post z odpowiedzią na pytanie: Co było motywacją naszej 

firmy, aby zaangażować się w GivingTuesday?

Poproś pracowników i podzielenie się ich wrażeniami. 

Najciekawsze cytaty wstaw na swoje kanały social media.



Social media / grafiki do pobrania



Social media / logotypy do pobrania



Toolkit powered by




