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czyli skąd to się wzięło...

Geneza #GivingTuesday

➔ 2012 rok, Nowy Jork

➔ #BlackFriday, #CyberMonday… #GivingTuesday

➔ eksperyment społeczny, który korzysta z siły mediów 

społecznościowych, aby promować dobroczynność

„Kiedy wymyśliliśmy #GivingTuesday, wyobrażaliśmy 
sobie to jako sposób na wykorzystanie zbiorowej siły 

ludzi do przezwyciężenia tego, co nas dzieli 
i zjednoczenia się wspólnymi wartościami”. 

/Henry Timms, współtwórca #GivingTuesday
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czyli co przez te 7 lat udało się osiągnąć

#GivingTuesday dzisiaj

➔ 60+ krajów z całego świata (oficjalnie)

➔ ponad $1mld zebrane ONLINE od 2012 

($400mln w 2018)

➔ prawie drugie tyle w datkach rzeczowych, 

wolontariacie i różnych innych formach pomocy 

drugiemu człowiekowi
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Jednym zdaniem...

źródło: 
www.cancerresearchuk.org

Giving Tuesday 
zachęca ludzi na całym 
świecie do zrobienia 
czegoś dobrego
dla sprawy, która jest 
dla nich ważna.
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czyli kto może włączyć się w #GivingTuesdayPL?

Dla kogo jest #GivingTuesday?

Małe i średnie firmy

Korporacje

Lokalny samorząd

Politycy

Media

Organizacje społeczne

Organizacje religijne

Szkoły i przedszkola

Koalicje organizacji

Ty i ja

Celebryci

Blogerzy i Vlogerzy

Influencerzy

Mali, średni i duzi Lokalni i globalni

każdy może! ogranicza nas tylko wyobraźnia!
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zaangażowanie organizacji społecznej

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Mała organizacja 
non-profit zbiera prawie 
cały swój budżet roczny 
w ciągu jednego dnia

Organizacja: Team Telomere

Obszar działania: wsparcie rodzin osób 
dotkniętych dyskeratozą wrodzoną ➔ 2017 zebrali $5.000

➔ 2018 cel $10.000
◆ prezes organizacji rzuciła wyzwanie - jeśli zbierzemy $10.000 to razem 

z synem dołączą do “Morsów” i zrobią zimową kąpiel w styczniu
◆ gdy przekroczyli $10.000 - jej mąż i drugi syn zapowiedzieli, że dołączą 

do tej kąpieli jeśli przekroczą $26.000
➔ ostatecznie zebrali $26.000 + $1000 z programu “drugie tyle” Facebooka 

(roczny budżet organizacji to $30.000)

zdjęcie: https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_bear_plunge
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zaangażowanie organizacji społecznej i supermarketu

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Konkurs inspirowany 
czyszczeniem 
magazynów

Organizacja: Feeding America

Obszar działania: bank żywności

➔ konkurs, aby wypełnić wózki sklepowe największą ilością żywności dla banku 
żywności w ciągu 60 sekund,

➔ wygrywała drużyna, która miała największą wartość żywności w koszuku,
➔ do konkursu stanęły lokalne osoby publiczne, a media przyciągnęły uwagę
➔ cała żywność zebrana w trakcie kampanii trafiła do organizacji,
➔ oprócz tego organizacja przygotowała kosze na zbiórkę żywności od osób 

odwiedzających sklep i obserwujących konkurs
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zaangażowanie osób indywidualnych

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Podaruj skarpetki

Organizacja: brak (2 osoby)

Obszar działania: bezdomność

➔ 2 przyjaciół zauważyło, że bezdomnym brakuje ciepłych skarpetek,
➔ w 2012 roku od przyjaciół i rodziny zebrali 500 par i przekazali do 3 lokalnych 

schronisk,
➔ aktualnie prowadzą kampanię #SockItToEm (“przyskarpetkuj im”) i zebrali 

ponad 360.000 par skarpetek,
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zaangażowanie całej miejscowości

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Kampania lokalna dla 
wszystkich organizacji 
z miasta

Organizacja: na rzecz lokalnej 
społeczności

Obszar działania: działanie na rzecz 
lokalnej społeczności ➔ niewielka miejscowość w Kalifornii i własny #GiveAmador,

➔ zaczynali od włączenie do działania kilku organizacji,
➔ w 2017 zebrali $163.000 na rzecz 43 organizacji z całej gminy,
➔ w 2018 roku lokalna gazeta na swoim portalu przygotowała interaktywne 

wiadomości i bezpośrednio ze strony gazety można wspierać wybraną 
organizację
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zaangażowanie instytucji kulturalnej

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Spotkanie ze 
wspierającymi 
i darczyńcami

Organizacja: Instytut sztuki

Obszar działania: kultura i sztuka

➔ akcja GivingTuesday pod hasłem #DonorLove (#MiłośćDarczyńcy)
➔ spotkanie w restauracji ze wszystkimi, którzy wspierają instytut,
➔ zbierali darowizny, ale najważniejsze było spotkać się osobiście powiedzieć 

dziękuję,
➔ w dniu #GivingTuesday wysłali swoich wolontariuszy do wszystkich 50 firm, 

które ich wsparły z osobistym podziękowaniem i prezentem
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może być początkiem, albo zakończeniem kampanii
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zaangażowanie organizacji i korporacji

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

$1 za każde podanie dalej 
specjalnie 
przygotowanego Tweeta

Organizacja: Polska Akcja Humanitarna

Obszar działania: pomoc humanitarna

➔ w #GivingTuesday firma Cisco 
publikuje Tweeta z informację 
o akcji i delikatną promocją 
produktu

➔ PAH podaje dalej z opisem 
akcji

➔ za każde podanie dalej w 
ciągu 24h akcji PAH otrzymuje 
$1 
(zebrali prawie 3000zł)

➔ do akcji włączył się bloger 
Michał Szafrański co 
zwiększyło zasięg akcji
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zaangażowanie piosenkarzy i YouTube

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Znani piosenkarze 
zmieniają nazwy 
piosenek i zachęcają do 
wspierania w akcji 
#GivingSongs

Organizacja: różne organizacje

Obszar działania: ubóstwo, pomoc 
humanitarna

➔ promocja organizacji - aby stały się tak znane jak Ci znani piosenkarze
➔ 27 ze 100 najczęściej oglądanych teledysków na YT jest z Portoryko
➔ w dniu #GivingTuesday zmieniają nazwy piosenek i zachęcają do wsparcia 

organizacji społecznych,
➔ ponad 400mln wyświetleń w ciągu 1 dnia bez żadnych wydatków na reklamę,
➔ zebrali $380mln 

https://www.facebook.com/watch/?v=2497097593688055

https://www.facebook.com/watch/?v=2497097593688055
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zaangażowanie organizacji i szkoły

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Młodzi sportowcy czytają 
dzieciom w dniu 
#GivingTuesday

Organizacja: Fundacja 2nd & 7

Obszar działania: promocja czytelnictwa 
poprzez bezpłatne książki i wzorce do 
naśladowania ➔ organizacja nawiązała współpracę z lokalnymi młodzieżowymi drużynami 

sportowymi w akcji #PayItForward (“#PodajDalej”)
➔ trenerzy zachęcili swoich uczniów-sportowców do przeniesienia książki 

i czytania dzieciom w szkole podstawowej,
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zaangażowanie firmy

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Zachęcenie pracowników 
do wolontariatu

Organizacja: TOMS® Shoes

Obszar działania: wolontariat 
pracowniczy

➔ w dniu #GivingTuesday firma otworzyła swoje sklepy dopiero o 13.00, aby 
pracownicy od rana mogli przeznaczyć czas na wolontariat w organizacji, 
którą wspierają

➔ każdy pracownik mógł wspierać swoją wybraną organizację
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zaangażowanie lokalnej społeczności

Przykłady i inspiracje #GivingTuesday

Darowizna tylko na 
festynie

Organizacja: Miasto Północno Zachodnie 
Ohio

Obszar działania: wolontariat 
pracowniczy

➔ Ludzie, którzy mieszkają i pracują w północno-zachodnim Ohio, spotkali się w 
#GivingTuesday, aby świętować #GivingTuesdayNWO,

➔ 250 z 4300 mieszkańców Archbold zebrało się w miejscowej szkole na 
festynie gdzie mogli się najeść i… wesprzeć,

➔ zebrali 1,6 miliona dolarów w ciągu zaledwie kilku godzin,
➔ darowizny musiały być przekazywane osobiście,
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a nie dokładnie 3 grudnia i w ramach #GivingTuesdayPL

....ale możemy zrobić to sami i kiedy chcemy

tak, ale...

➔ Dzień dobroczynności #GivingTuesdayPL daje Wam powód do komunikacji - 

“Hej, dzisiaj jest dzień dobroczynności #GivingTuesdayPL i mamy taką akcję...”

➔ Wam może to nie robić różnicy, ale włączanie się, udział w czymś większym, 

międzynarodowym jest dla wielu osób, celebrytów, firm jest ważnym 

argumentem

➔ “w kupie siła” - w długim okresie czasu zmieniamy postawę społeczną - 

zwracamy uwagę na organizacje społeczne, promujemy dobroczynność
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Cel Pomysł Plan

Pieniądze? 
Jeśli tak to na co dokładnie?

Podziękowanie
a tak konkretnie, to za co?

Zasięg
do kogo chcecie dotrzeć?

Pomysł

Burza mózgów obowiązkowa!
Czym chcecie się wyróżnić 

i zaskoczyć odbiorców?
Czy tworzycie swój #hashtag?

Zespół i Plan

Kto będzie pracował nad Waszą 
kampanią #GivingTuesdayPL?
Co i kiedy jest do zrobienia?
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czyli gdzie skierować pierwsze kroki....

Co dalej?

https://givingtuesdaypl.org/organizacja/

➔ gotowe narzędzia dla organizacji (notki prasowe, dotarcie do władz etc, hasła),

➔ zarejestrujcie się, abyśmy mogli Was wspierać i podsyłać najnowsze 

informacje,

➔ obserwujcie #GivingTuesday i #GivingTuesdayPL w mediach 

społecznościowych

➔ rozgrzewka - konkurs #MyGivingStory (kasa do wzięcia!)

https://givingtuesdaypl.org/organizacja/
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Dziękuję…

i mam pytanie 
czy macie pytania? :)

kontakt@givingtuesdaypl.org

mailto:kontakt@givingtuesdaypl.org

