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Βαςικά μθνφματα
Πϊσ να μιλιςετε για τθν GivingTuesday 2021
● Η GivingTuesday είναι μία παγκόςμια θμζρα γενναιοδωρίασ που κα πραγματοποιθκεί
ςτισ 30 Νοεμβρίου 2021.
● Η GivingTuesday είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ, που απελευκερϊνει τθ
δφναμθ των ανκρϊπων και των οργανιςμϊν με ςτόχο να μεταμορφϊςουν τισ
κοινότθτζσ τουσ και τον κόςμο.
● Η GivingTuesday ςτοχεφει ςε ζναν κόςμο ςτον οποίο θ δφναμθ τθσ γενναιοδωρίασ κα
βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ κοινωνίασ που δθμιουργοφμε όλοι μαηί, προωκϊντασ τθν
αξιοπρζπεια, και τθν ιςότθτα ςε όλο τον κόςμο.
● Η GivingTuesday δθμιουργικθκε το 2012 ωσ μια απλι ιδζα: μια θμζρα που ενκαρρφνει
τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν μία καλι κίνθςθ. Τα τελευταία 8 χρόνια, θ ιδζα αυτι ζχει
εξελιχκεί ςε ζνα παγκόςμιο κίνθμα που διαρκεί όλο το χρόνο και εμπνζει εκατοντάδεσ
εκατομμφρια ανκρϊπουσ να προςφζρουν, να ςυνεργάηονται και να γιορτάηουν τθ
γενναιοδωρία.
● Οι άνκρωποι μποροφν να δείξουν τθ γενναιοδωρία τουσ με διάφορουσ τρόπουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ GivingTuesday - προςφζροντασ βοικεια ςτο γείτονά μασ, υποςτθρίηοντασ
ζνα κοινωνικό κζμα, ανταλλάςοντασ δεξιότθτεσ, προςφζροντασ ςε κοινωφελείσ φορείσ,
όλοι μασ ζχουμε κάτι να δϊςουμε και κάκε πράξθ γενναιοδωρίασ μετράει.
● H γενναιοδωρία ενϊνει ανκρϊπουσ όλων των φυλϊν, κρθςκειϊν και πολιτικϊν
απόψεων ςε όλο τον κόςμο. Η γενναιοδωρία δίνει ςε όλουσ τθ δφναμθ να κάνουν μια
κετικι αλλαγι ςτθ ηωι των άλλων και είναι μια κεμελιϊδθσ αξία που ο κακζνασ μπορεί
να κάνει πράξθ. H Giving Tuesday είναι μία μζρα γιορτισ τθσ γενναιοδωρίασ.
● Η GivingTuesday δίνει ζμφαςθ ςτισ ευκαιρίεσ για προςφορά ςτθν τοπικι κοινωνία και
ςε κοινωφελείσ ςκοποφσ με αςφαλείσ τρόπουσ που επιτρζπουν τθν κοινωνικι ςφνδεςθ
ακόμθ και όταν απαιτείται θ τιρθςθ φυςικισ απόςταςθσ.
● Οι τρόποι να εκφράςουμε τθν γενναιοδωρία μασ είναι απεριόριςτοι: Μία καλι,
ενκαρρυντικι κουβζντα ςε ζναν ςυνάνκρωπό μασ, μία οικονομικι προςφορά ςε ζναν
κοινωφελι ςκοπό, μαγειρεφοντασ και προςφζροντασ ζνα γεφμα ςε ανκρϊπουσ που το
ζχουν ανάγκθ, μιλϊντασ για το ζργο μίασ μθ κερδοςκοπικισ οργάνωςθσ μζςα από τα
Social Media, προβάλλοντασ μία κοινωνικι ανάγκθ.

Ετοιμάςτε τα κοινωνικά ςασ κανάλια
Σι κα πρζπει να κάνετε αυτι τθ ςτιγμι
● Ονομάςτε τουσ λογαριαςμοφσ ςασ με γραφικά τθσ GivingTuesday και γίνετε
πρεςβευτζσ του κινιματοσ. Βρείτε τα πρότυπα Canva και κατεβάςτε τα αρχεία για τα
social media ςτον φάκελο Social Media Templates Giving Tuesday Greece.
● Ανακοινώςτε ότι ςυμμετζχετε ςτθν GivingTuesday και δθμιουργιςτε προςμονι με
αντίςτροφθ μζτρθςθ για τισ 30 Νοεμβρίου!
● Χρθςιμοποιιςτε το hashtag #GivingTuesday – με αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ
εμβζλειά των μθνυμάτων ςασ και διευρφνεται το κοινό ςασ κακϊσ επίςθσ, ενκαρρφνετε
νζουσ υποςτθρικτζσ να εμπλακοφν με τθν οργάνωςι ςασ. (Παρακαλοφμε
χρθςιμοποιιςτε "Camel Caps" ςτο hashtag ςασ για λόγουσ προςβαςιμότθτασ)
● Δθμοςιεφετε πιο ςυχνά, όχι λιγότερο! Η κοινότθτά ςασ ΘΕΛΕΙ να ακοφςει νζα ςασ!
Δείτε το περιεχόμενο με τθν μεγαλφτερθ αναγνωςιμότθτα για να αντλιςετε ζμπνευςθ.
Δθμοςιεφςτε περιεχόμενο που δείχνει το ζργο ςασ ςτθν πράξθ και μοιραςτείτε ιςτορίεσ
που κινθτοποιοφν τουσ ανκρϊπουσ.
● Αυξιςτε τουσ ακολοφκουσ ςασ. Σχολιάςτε ςε ςχετικζσ αναρτιςεισ ςτα social media,
δθμοςιεφςτε περιεχόμενο, ςυνεργαςτείτε με άλλουσ οργανιςμοφσ και ςυνδιοργανϊςτε
μια ςυηιτθςθ ςτο fb, κάνετε tag όςο περιςςότερα άτομα μπορείτε.
● Ξεκινιςτε μια ομάδα. Τϊρα είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να ξεκινιςετε μια εικονικι
ομάδα για να δθμιουργιςετε τθν κοινότθτά ςασ - οι άνκρωποι αποηθτοφν τθν αίςκθςθ
τθσ ομαδικότθτασ. Μπορείτε να δθμιουργιςετε μία ομάδα ςτο Facebook για τθν
καμπάνια χρθματοδότθςθσ, ι μία ομάδα ςτο WhatsApp , ι μια ομάδα/λίςτα ςτενϊν
φίλων ςτο Instagram για τουσ influencers που κα αναδθμοςιεφουν το περιεχόμενό ςασ
ςτα δικά τουσ κανάλια επικοινωνίασ.
● Προςφζρετε μία κετικι είδθςθ. Οι άνκρωποι καλοδζχονται τισ καλζσ ειδιςεισ.
Ενθμερϊςτε τουσ ανκρϊπουσ για τθν κεματικι του ςκοποφ ςασ κακϊσ και το τι κάνει θ
οργάνωςι ςασ για να κάνει τον κόςμο μασ καλφτερο. Ζθτιςτε από τουσ ακολοφκουσ
ςασ να μοιραςτοφν και αυτοί τι τουσ εμπνζει.
● Ξεκινιςτε να ςχεδιάηετε πώσ κα εμφανιςτείτε εικονικά ςτισ 30 Νοεμβρίου.
Δθμιουργιςτε μερικζσ ηωντανζσ ροζσ ςτο Facebook ι το Instagram κατά τθ διάρκεια τθσ
GivingTuesday και αναδείξτε τθν αποςτολι ςασ!

Ιδζεσ ενεργοποίθςθσ των μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ για τθν Giving Tuesday
Συςπειρϊςτε τουσ υποςτθρικτζσ ςασ ςτο διαδίκτυο
● Κάντε το κλαςικό: ενκαρρφνετε τουσ υποςτθρικτζσ ςασ να μοιραςτοφν τθν "unselfie"
τουσ! Χρθςιμοποιιςτε το ψθφιακό μασ αυτοκόλλθτο unselfie ςτο Instagram. Απλά
αναηθτιςτε "Unselfie" ςτον φάκελο Social Media Templates Giving Tuesday Greece.
● Ενκαρρφνετε τουσ υποςτθρικτζσ ςασ να προςκζςουν το GivingTuesday ςτο όνομα
εμφάνιςισ τουσ ςτο facebook για τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα, για να δείξουν ότι
υποςτθρίηουν τθν οργάνωςι ςασ για τθν GivingTuesday.
● Οργανϊςτε μια ςυηιτθςθ ςτο FB ςχετικά με τθν αποςτολι ςασ ι μία ςυηιτθςθ ανοιχτι
με τα μζλθ τθσ ομάδασ ςασ.
● Ζθτιςτε από τουσ καλφτερουσ υποςτθρικτζσ ςασ να οργανϊςουν μία καμπάνια
χρθματοδότθςθσ για τον ςκοπό ςασ - χρθςιμοποιιςτε το Facebook ι οποιοδιποτε άλλο
μζςο επικοινωνίασ προτιμάτε.
● Ζθτιςτε από τουσ ακολουκοφσ ςασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ να μοιραςτοφν
ιςτορίεσ για τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ υποςτθρίηουν τθν οργάνωςι ςασ.
● Ενκαρρφνετε τουσ ςυνεργάτεσ και τουσ φίλουσ ςασ να διαδϊςουν τθν θμζρα τθσ Giving
Tuesday και τθν ζννοια τθσ γενναιοδωρίασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ μζςα από
δθμιουργικζσ προτάςεισ.
● Ζθτιςτε από μια επιχείρθςθ να αναλάβει τθ χορθγία ενόσ διαγωνιςμοφ ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ προσ όφελοσ τθσ οργάνωςισ ςασ.

Δείγματα μθνυμάτων ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ
Θυμηθείτε να παραπζμπετε πάντα απευθείασ ςτην ιςτοςελίδα του οργανιςμοφ ςασ, όχι ςτο
GivingTuesday.gr
● Σθμειϊςτε ςτο θμερολόγιό ςασ! Στισ 30 Νοεμβρίου είναι θ #GivingTuesday. Πϊσ κα
προςφζρετε;
● Αποκθκεφςτε τθν θμερομθνία: Η #GivingTuesday είναι ςτισ 30 Νοεμβρίου! Είμαςτε
υπεριφανοι που ςυμμετζχουμε ςε αυτι τθν παγκόςμια γιορτι τθσ προςφοράσ.
● Ενόψει τθσ #GivingTuesday ςτισ 30 Νοεμβρίου, μοιραηόμαςτε τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μπορείτε να εκφράςετε τθ γενναιοδωρία ςασ απευκείασ από το ςπίτι ςασ. (Ειςάγετε
ιδζεσ για το πϊσ οι άνκρωποι μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν αποςτολι ςασ ι να
βοθκιςουν ςτθν ενίςχυςθ του ςκοποφ ςασ, ακόμα και από το ςπίτι τουσ)
● Η #GivingTuesday είναι μια ευκαιρία για τουσ ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο να ςτακοφν
ενωμζνοι - ασ ςυςπειρωκοφμε για *ειςάγετε τον ςκοπό ςασ+.
● Τα μθνφματα τθσ GivingTuesday για τθν ελπίδα, τθ ςφνδεςθ και τθν κοινότθτα δεν ιταν
ποτζ πιο αναγκαία. Ασ δθμιουργιςουμε ζνα κφμα του καλοφ ςτισ 30 Νοεμβρίου!
Μοιραςτείτε τον τρόπο με τον οποίο δίνετε και ασ εμπνεφςουμε τον κόςμο.
● Ενωνόμαςτε με τθν παγκόςμια κοινότθτά μασ για τθν #GivingTuesday. Γίνετε μζλοσ τθσ
κοινότθτασ (Επωνυμία οργάνωςθσ) ςτισ 30 Νοεμβρίου και ελάτε να δείξουμε τθ δφναμι
μασ: *URL τθσ οργάνωςθσ+
● Ενωμζνοι προςφζρουμε. Μάκετε πϊσ θ γενναιοδωρία ςασ κάνει τθ διαφορά τθν
#GivingTuesday: *URL τθσ οργάνωςθσ+
● Κατά τθ διάρκεια τθσ ςθμερινισ θμζρασ κα μοιραςτοφμε πϊσ θ *Επωνυμία οργάνωςθσ+
ςυνεργάηεται με τθν κοινότθτά μασ για *το ζργο ςασ+ και τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μπορείτε να ςυμμετάςχετε ςτο κίνθμα. www.givigntuesday.gr #GivingTuesday
● Ο κακζνασ μπορεί να ζχει αντίκτυπο ςτθν #GivingTuesday! Συμμετζχετε ςτθν (Επωνυμία
οργάνωςθσ) ςτισ 30 Νοεμβρίου, δεςμεφοντασ το χρόνο, τισ δεξιότθτεσ, τα χριματά ςασ
για να υποςτθρίξετε τθν *αποςτολι+. Μάκετε περιςςότερα ςτο www.givigntuesday.gr
● Η ςυνειςφορά δεν αφορά μόνο τθν πραγματοποίθςθ μιασ δωρεάσ. Σθμαίνει να κάνεισ
τθ διαφορά. Κατά τθ διάρκεια τθσ #GivingTuesday, μοιραηόμαςτε τουσ πολλοφσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορείτε να υποςτθρίξετε τθν (Επωνυμία
οργάνωςθσ) κακϊσ εμείσ *αποςτολι+.

Γραφικά Canva
Χρθςιμοποιιςτε τα πρότυπα του Canva (Social Media Templates) προςκζςτε
τουσ τα δικά ςασ χρϊματα και εικόνεσ και κάντε τα δικά ςασ!
Χρθςιμοποιιςτε αυτά τα γραφικά ςτα δικά ςασ κοινωνικά δίκτυα (ςθμειϊςτε
#GivingTuesday για να δοφμε τθ δθμιουργικότθτά ςασ). Αξιοποιιςτε αυτά τα
γραφικά ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ϊςτε οι υποςτθρικτζσ ςασ να
ενιςχφςουν και αυτοί τθν αποςτολι ςασ!

