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Ειςαγωγι
Θ GivingTuesday είναι μια θμζρα που όλοι ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ για να προςφζρουν
ςε όλεσ τισ μορφζσ μζςα από πράξεισ καλοςφνθσ. Είναι μια ευκαιρία για τουσ ανκρϊπουσ
ςε όλο τον κόςμο να αξιοποιιςουν τθν ατομικι δφναμθ τθσ γενναιοδωρίασ τουσ και να
παραμείνουν ςυνδεδεμζνοι υποςτθρίηοντασ τισ τοπικζσ κοινότθτζσ τουσ αλλά και τθν
κοινωνία ευρφτερα.
Οι μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ μποροφν να αξιοποιιςουν τθν θμζρα τθσ GivingTuesday
για να μιλιςουν για τισ δράςεισ τουσ, να προςελκφςουν υποςτθρικτζσ και να
δθμιουργιςουν ζνα κίνθμα για το ζργο τουσ.
Άνκρωποι από όλον τον κόςμο ενϊνουμε τισ δυνάμεισ μασ και με τθ δφναμθ τθσ
γενναιοδωρίασ ςτοχεφουμε ςε ζναν καλφτερο και πιο δίκαιο κόςμο.
Σε αυτόν τον οδθγό περιλαμβάνονται ιδζεσ και προτάςεισ που μπορείτε να αξιοποιιςετε
για να οργανϊςετε τθν δικι ςασ δράςθ τθν θμζρα τθσ GivingTuesday. Σασ ενκαρρφνουμε
να γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ μασ ςτο Facebook για να πάρετε ακόμα περιςςότερεσ ιδζεσ και
ζμπνευςθ και να βεβαιωκείτε ότι ζχετε εγγραφεί ςτθ λίςτα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
μασ για να λαμβάνετε νζεσ πθγζσ, ειδοποιιςεισ ςχετικά με διαδικτυακά ςεμινάρια και
άλλεσ ευκαιρίεσ που ςχετίηονται με τθν GivingTuesday και τθ χριςθ τθσ γενναιοδωρίασ για
να τροφοδοτιςετε ζνα κίνθμα για τον ςκοπό ςασ.

Επιπλζον πθγι ζμπνευςθσ
Δθμιουργϊντασ μία καμπάνια βιμα-βιμα l Οδθγόσ για Μθ Κερδοςκοπικζσ
Οργανϊςεισ
Συμβουλευτείτε και τον οδθγό για δθμιουργία καμπάνιασ για τισ 30 Νοεμβρίου 2021.
Σθμειϊςτε τουσ ςτόχουσ ςασ και ςχεδιάςτε τθν δικι ςασ καμπάνια #GivingTuesdayGreece
2021.

Βαςικά μθνφματα
Παρακάτω κα βρείτε μία λίςτα με προτάςεισ που μπορείτε να αξιοποιιςετε προκειμζνου
να αναφερκείτε ςτθν Giving Tuesday 2021













Θ GivingTuesday είναι μια παγκόςμια θμζρα γενναιοδωρίασ που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 30 Νοεμβρίου 2021.
Θ GivingTuesday είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ, που απελευκερϊνει
τθ δφναμθ των ανκρϊπων και των οργανιςμϊν ϊςτε να μεταμορφϊςουν τισ τοπικζσ
τυσ κοινότθτεσ και τον κόςμο.
Θ 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.
Θ 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. Θ 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.
Θ 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.

Πϊσ οι μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ μποροφν
να ςυμμετάςχουν ςτο κίνθμα τθσ Giving Tuesday
Θ δθμιουργικότθτα πάντα κερδίηει ςτθν GivingTuesday. Ακολουκοφν οριςμζνεσ ιδζεσ για το
πϊσ μπορεί να ςυμμετάςχει θ οργάνωςι ςασ, αλλά δεν υπάρχουν όρια:













Μοιραςτείτε ιςτορίεσ καλϊν ειδιςεων. Τόςο από τθν οργάνωςι ςασ όςο και από άλλεσ
ιςτορίεσ που ςασ εμπνζουν. Επιςκεφκείτε τα Social Media τθσ GivingTuesday για
παραδείγματα. Ραρουςιάςτε όλα τα καλά που ςυμβαίνουν ςτθν κοινότθτά ςασ.
υνεργαςτείτε με άλλεσ οργανϊςεισ για να διοργανϊςετε μια καμπάνια χρθματοδότθςθσ,
μια εκςτρατεία ςυγκζντρωςθσ τροφίμων για τθν κοινότθτά ςασ ι ζνα εικονικό φεςτιβάλ για
τα μζλθ τθσ κοινότθτάσ ςασ, ϊςτε να μάκουν για τισ μθ κερδοςκοπικζσ οργάνωςεισ τθσ
περιοχισ ςασ.
Ευχαριςτιςτε τουσ υποςτθρικτζσ ςασ. Διοργανϊςτε ζναν ευχαριςτιριο «αγϊνα»
(ThankAthon) ι δθμιουργιςτε ζναν ψθφιακό πίνακα υποςτθρικτϊν/δωρθτϊν.
24 ϊρεσ ευγνωμοςφνθσ. Ρραγματοποιιςτε μία δθμοςίευςθ τθν ϊρα ςχετικά με
κζματα/ςτοιχεία/ςθμεία για τα οποία θ οργάνωςι ςασ ςασ είναι ευγνϊμων.
7 θμζρεσ ευγνωμοςφνθσ. Τθν εβδομάδα πριν τθν θμζρα τθσ Giving Tuesday (22-30/11)
pραγματοποιιςτε μία δθμοςίευςθ τθν θμζρα ςχετικά με κζματα/ςτοιχεία/ςθμεία για τα
οποία θ οργάνωςι ςασ ςασ είναι ευγνϊμων.
Ενιςχφςτε τουσ άλλουσ. Ρραγματοποιιςτε μία καμπάνια χρθματοδότθςθσ για μία άλλθ
οργάνωςθ, δθμιουργιςτε ζνα άλμπουμ ςτο Facebook και να μοιραςτείτε το ζργο των
ςυνεργατϊν ςασ.
Βγείτε ςε ηωντανι ςφνδεςθ. Μοιραςτείτε το πϊσ ςυμμετείχε θ οργάνωςι ςασ και πϊσ
επθρζαςε κετικά τθν κοινότθτά ςασ!
Οργανϊςτε μία καμπάνια χρθματοδότθςθσ για τθν δικι ςασ οργάνωςθ. Μπορείτε να
χρθςιμοποιιςετε οποιοδιποτε ψθφιακό εργαλείο ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων ςασ αρζςει!
Μπορείτε ακόμθ και να χρθςιμοποιιςετε το υπάρχον κουμπί δωρεάσ ςτον ιςτότοπό ςασ.

" Εγγραφι" για τθν Giving Tuesday
Δεν απαιτείται εγγραφι για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν Giving Tuesday! Απλά κατευκφνετε
τουσ υποςτθρικτζσ ςασ ςτον ιςτότοπό ςασ ι ςτα κοινωνικά ςασ κανάλια, ανεξάρτθτα από
τον τρόπο με τον οποίο ςκοπεφετε να ςυμμετάςχετε ςτισ 30 Νοεμβρίου 2021. Αν
οργανϊςετε μία καμπάνια χρθματοδότθςθσ αξιοποιϊντασ τθν θμζρα τθσ GivingTuesday,
μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε οποιαδιποτε πλατφόρμα δωρεάσ/crowdfunding κζλετε - οι
περιςςότερεσ οργανϊςεισ χρθςιμοποιοφν το κουμπί δωρεάσ του ιςτοτόπου τουσ.

χετικά με τθν προςζγγιςθ
δωρθτϊν/χορθγϊν/υποςτθρικτϊν
Θ ζρευνά μασ δείχνει ότι οι άνκρωποι ζχουν μεγάλο κίνθτρο να προςφζρουν ςε πολλοφσ
διαφορετικοφσ ςκοποφσ. Το κλειδί αυτι τθ ςτιγμι, όπωσ και ςε κάκε άλλθ ςτιγμι, είναι να
διαςφαλίςετε ότι θ ςχζςθ ςασ με τουσ υποςτθρικτζσ ςασ είναι βιωματικι και όχι απλά
ςυναλλακτικι.
Διαπιςτϊνουμε ότι οι άνκρωποι επικυμοφν να υπάρχουν πολλοί διακζςιμοι τρόποι για να
δείξουν τθν υποςτιριξι τουσ ςτουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ενδιαφζρονται, και τθν
θμζρα τθσ GivingTuesday, θ πλειονότθτα των υποςτθρικτϊν προβαίνει ςε κάποια ενζργεια.
Θ παροχι πολλαπλϊν ςθμείων επαφισ, μθνυμάτων ςε ποικίλα μζςα επικοινωνίασ και
ευκαιριϊν για να δείξουν τθν υποςτιριξι τουσ, ςασ βοθκά ωσ οργάνωςθ να προςελκφςετε
περιςςότερουσ υποςτθρικτζσ.
Ριςτεφουμε, και τα δεδομζνα μασ δείχνουν, ότι θ αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ με
τουσ δυνθτικοφσ υποςτθρικτζσ είναι ςυνάρτθςθ τθσ ποιότθτασ του μθνφματοσ και τθσ
δζςμευςθσ και όχι ηιτθμα ςυχνότθτασ. Σκεφτείτε πϊσ θ οργάνωςι ςασ, παρζχει ςτουσ
υποςτθρικτζσ τθν ευκαιρία να εκφράςουν τθ γενναιοδωρία τουσ και να τθν κάνουν πράξθ αυτι θ προςζγγιςθ κα ςασ βοθκιςει να επικεντρωκείτε ςτθν δζςμευςθ των μθνυμάτων
ςασ που ενιςχφουν το κίνθτρο για ςυμμετοχι.

Ετοιμάςτε τα κοινωνικά ςασ κανάλια
Σι κα πρζπει να κάνετε





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.
Ανακοινϊςτε 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. (Ραρακαλοφμε χρθςιμοποιιςτε "Camel
Caps" ςτο hashtag ςασ για λόγουσ προςβαςιμότθτασ)











Δθμοςιεφετε πιο ςυχνά, όχι λιγότερο! Θ 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.
Βεβαιωκείτε ότι οι κοινωνικζσ ςελίδεσ ςασ δείχνουν τθν οργάνωςι ςασ με τον καλφτερο
τρόπο. Θα ζχετε πολλοφσ νζουσ ανκρϊπουσ που κα επιςκζπτονται τισ ςελίδεσ του προφίλ
ςασ - μποροφν να ανακαλφψουν εφκολα τον αντίκτυπό ςασ μζςα ςτα πρϊτα δευτερόλεπτα
περιιγθςθσ; Βεβαιωκείτε ότι δθμοςιεφετε ςυχνά τισ επόμενεσ εβδομάδεσ ςχετικά με τθν
οργάνωςι ςασ και τον αντίκτυπό τθσ.
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. Ηθτιςτε από τουσ ακολοφκουσ ςασ να
μοιραςτοφν και αυτοί τι τουσ εμπνζει.
Ξεκινιςτε να ςχεδιάηετε πϊσ 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 μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ
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 πραγματοποιιςουν μία crowdfunding
καμπάνια για λογαριαςμό τθσ οργάνωςισ ςασ.














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.
Ηθτιςτε από τουσ καλφτερουσ υποςτθρικτζσ ςασ να οργανϊςουν μία καμπάνια
χρθματοδότθςθσ για τον ςκοπό ςασ - χρθςιμοποιιςτε το Facebook ι οποιοδιποτε
άλλο μζςο επικοινωνίασ προτιμάτε.
Ηθτιςτε 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.
Ενκαρρφνετε τουσ υποςτθρικτζσ ςασ να μοιραςτοφν τι κάνουν για να διαδϊςουν τθ
γενναιοδωρία ςτισ τοπικζσ τουσ κοινότθτεσ. Είτε αυτό ζχει άμεςθ ςφνδεςθ με τον
ςκοπό τθσ οργάνωςισ ςασ είτε όχι. Ασ κατακλφςουμε τον κόςμο με κετικζσ πράξεισ.
Ηθτιςτε από μια επιχείρθςθ να αναλάβει τθ χορθγία ενόσ διαγωνιςμοφ ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ προσ όφελοσ τθσ οργάνωςισ ςασ.

Άλλεσ ψθφιακζσ τακτικζσ


Ξεκινιςτε μια ςειρά μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για να ενιςχφςετε τθν
προςμονι τθσ μεγάλθσ θμζρασ. Ζνα τθν εβδομάδα για αρχι και ςτθ ςυνζχεια
περιςςότερα όςο πλθςιάηουν οι μζρεσ.

Δείγμα χρονοδιαγράμματοσ επικοινωνίασ
Εβδομάδα 25 Οκτωβρίου


Δείτε αν θ πόλθ ι θ περιοχι ςασ ςχεδιάηει μια κοινοτικι εκςτρατεία για τθν
GivingTuesday. Αν υπάρχει μια τοπικι κίνθςθ, επικοινωνιςτε με τθν ομάδα τουσ για
να δείτε πϊσ μπορείτε να ςυμμετάςχετε.
 Διαβάςτε παρακάτω προτεινόμενο υλικό για μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ που
μεταξφ άλλων περιλαμβάνει δελτίο τφπου, δείγματα μθνυμάτων θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, γραφικά και πολλά άλλα.
 Ορίςτε ζναν ςτόχο και λάβετε υπόψθ το κοινό-ςτόχο ςασ. Θα κζλατε:
 Nα πρoςελκφςετε περιςςότερουσ εκελοντζσ;
 Να αποκτιςετε περιςςότερουσ οπαδοφσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ;
 Να ςυγκεντρϊςετε περιςςότερα χριματα για μια εκςτρατεία;
Πποια κι αν είναι θ πρωτοβουλία ςασ, κζςτε ζναν ςτόχο και επικοινωνιςτε τον ςτθν
κοινότθτά ςασ.
 Στείλτε email ςτουσ υποςτθρικτζσ ςασ για να μοιραςτείτε ότι θ οργάνωςι ςασ
ςυμμετζχει ςτθν GivingTuesday.

Εβδομάδα 8 Νοεμβρίου






Ανακοινϊςτε. Μοιραςτείτε το ςχζδιο και τον ςτόχο ςασ ςε ζνα δελτίο τφπου ι ςε
μία εικονικι εκδιλωςθ ζναρξθσ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτθν Giving Tuesday και
αρχίςτε να διαδίδετε τα ςχζδιά ςασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Είναι
προτιμότερο να το ανακοινϊςετε νωρίσ, ϊςτε θ κοινότθτά ςασ να προετοιμαςτεί και
να ενκουςιαςτεί για τθ ςυμμετοχι τθσ.
Ρρογραμματίςτε τα μθνφματά ςασ. Ρρογραμματίςτε τακτικά μθνφματα ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ για να μιλιςετε για το ζργο τθσ οργάνωςισ ςασ και για το
πϊσ θ κοινότθτά ςασ μπορεί να υποςτθρίξει με τον καλφτερο τρόπο τθν αποςτολι
ςασ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα γραφικό μασ και δείγματα μθνυμάτων για τα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
Σκεφτείτε μία αντίςτοιχία δωρεάσ. Εάν οργανϊνετε μια καμπάνια χρθματοδότθςθσ,
μιλιςτε με τουσ δωρθτζσ ςασ για τθν παροχι μιασ δωρεάσ ςυνδεόμενθ με μία
ςυγκεκριμζνθ δράςτθσ τθσ οργάνωςιασ για να δθμιουργιςετε επιπλζον
ενκουςιαςμό τθν Θμζρα τθσ Δωρεάσ.



Στείλτε ξανά email ςτουσ υποςτθρικτζσ ςασ για να τουσ υπενκυμίςετε ότι πλθςιάηει
θ GivingTuesday και ςυγκεκριμζνεσ λεπτομζρειεσ για το πϊσ μποροφν να
ςυμμετάςχουν. Δείτε τα υποδείγματα μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που
ακολουκοφν παρακάτω.

Εβδομάδα 15 Νοεμβρίου




Ανακοινϊςτε ςτον τοπικό ςασ τφπο. Χρθςιμοποιιςτε το Υπόδειγμα Δελτίου Τφπου
(βλ. παρακάτω) για να μοιραςτείτε τα ςχζδια τθσ καμπάνιασ ςασ με τα τοπικά μζςα
ενθμζρωςθσ.
Αν δεν το ζχετε κάνει ακόμα, ςτείλτε με email μια πρόςκλθςθ ςτο θμερολόγιο ςε
όλουσ όςουσ περιλαμβάνονται ςτισ λίςτεσ ςασ.

Εβδομάδα πριν


Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι ςε εγριγορςθ! Μείνετε ςυνδεδεμζνοι με τουσ
υποςτθρικτζσ ςασ - με post, share, ανακοινϊςεισ, και προςκαλζςετε τθν κοινότθτά
ςασ να ςυμμετάςχει μαηί ςασ ςτισ 30 Νοεμβρίου. Θυμθκείτε να χρθςιμοποιείτε το
hashtag #GivingTuesday ςτα μθνφματά ςασ, ϊςτε να μποροφν όλοι όςοι επικυμοφν
να μοιραςτοφν τθ δράςθ ςασ. Χρθςιμοποιιςτε τα εργαλεία προγραμματιςμοφ ςασ.

Μία θμζρα πριν
 Στείλτε ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου "1 Μζρα Ακόμθ" και μθνφματα ςτα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ για να βεβαιωκείτε ότι θ κοινότθτά ςασ γνωρίηει ότι
βριςκόμαςτε ςτθν τελικι αντίςτροφθ μζτρθςθ για τθν GivingTuesday!

30 Νοεμβρίου


30 Νοεμβρίου - Είναι θ GivingTuesday! Θυμθκείτε να ενθμερϊνετε τθν κοινότθτά
ςασ ςχετικά με τθν καμπάνια ςασ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Μοιραςτείτε
ποφ βρίςκεςτε ςε ςχζςθ με τον ςτόχο ςασ και χρθςιμοποιιςτε τθ δυναμικι τθσ
θμζρασ για να δθμιουργιςετε ενκουςιαςμό για τθν καμπάνια ςασ. Ευχαριςτιςτε
τουσ δωρθτζσ και τουσ ανκρϊπουσ που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςι τθσ.



Αξιοποιιςτε ςτθν μζγιςτθ δυναμικι τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
Ρραγματοποιιςτε live μετάδοςθ, μοιραςτείτε μια φωτογραφία κάκε ϊρα (δεν
χρειάηεται να δθμιουργιςετε κάτι νζο, επαναχρθςιμοποιιςτε το υπάρχον
περιεχόμενό ςασ), αναδείξτε ιςτορίεσ γενναιοδωρίασ από τθν κοινότθτά ςασ.

Μετά τθ μεγάλθ μζρα





1 Δεκεμβρίου - Ρείτε ευχαριςτϊ ςε όλουσ: ςτο προςωπικό, τουσ δωρθτζσ, τουσ
εκελοντζσ, τουσ ςυνεργάτεσ, τθν κοινότθτα. #ThankYouWednesday
Μοιραςτείτε μαηί μασ τθν επιτυχία ςασ! Στείλτε email ςτθν ομάδα GivingTuesday
ςτο info@givingtuesday.gr με τθν επιτυχία ςασ, τισ φωτογραφίεσ ι τισ
ανακοινϊςεισ ςασ που μποροφμε να μοιραςτοφμε.
Χρθςιμοποιιςτε τθ δυναμικι τθσ GivingTuesday για να ενιςχφςετε τθν υποςτιριξθ
τθσ αποςτολισ ςασ.

Δείγματα μθνυμάτων ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ
Θυμθκείτε να παραπζμπετε πάντα απευκείασ ςτθν ιςτοςελίδα του οργανιςμοφ ςασ, όχι ςτο
GivingTuesday.gr
















Σθμειϊςτε ςτο θμερολόγιό ςασ! Στισ 30 Νοεμβρίου είναι θ #GivingTuesday. Ρϊσ κα
προςφζρετε;
Αποκθκεφςτε τθν θμερομθνία: Θ #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. (Ειςάγετεςθμειώςτε ιδζεσ για το πώσ οι άνκρωποι μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν αποςτολι ςασ ι
να βοθκιςουν ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ ςασ, εξ’ άποςτάςεωσ )
Θ #GivingTuesday είναι μια ευκαιρία για τουσ ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο να ενωκοφν
για ζναν κοινό ςκοπό - 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 γενναιοδωρίασ ςτισ 30 Νοεμβρίου!
Μοιραςτείτε τον τρόπο με τον οποίο προςφζρετε και ελάτε να εμπνεφςουμε τον κόςμο.
Μαηί ενωμζνοι. Συνδεόμαςτε με τθν παγκόςμια κοινότθτά μασ για τθν #GivingTuesday.
Γίνετε μζλοσ τθσ κοινότθτασ (επωνυμία τθσ οργάνωςισ ςασ) ςτισ 30 Νοεμβρίου και ασ
δείξουμε τθ δφναμι μασ: (ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςισ ςασ)
Μαηί δίνουμε. Μάκετε πϊσ θ γενναιοδωρία ςασ κάνει τθ διαφορά τθν #GivingTuesday:
(ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςισ ςασ)
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςθμερινισ θμζρασ κα μοιραςτοφμε πϊσ θ *επωνυμία ςυνεργάτθ ςτθ
δράςθ ςασ-μπορεί να είναι ΜΚΟ, Επιχ/ςθ, Κοινωφελζσ Κδρυμα, Άλλοσ φορζασ+
ςυνεργάηεται με τθν κοινότθτά μασ για (επωνυμία τθσ δράςθσ ςασ) και τρόπουσ με τουσ
οποίουσ μπορείτε να ςυμμετάςχετε ςτο κίνθμα (ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςισ ςασ)
#GivingTuesday
Ο κακζνασ μπορεί να ζχει αντίκτυπο ςτθν #GivingTuesday! Συμμετζχετε ςτθν (επωνυμία
τθσ οργάνωςισ ςασ) ςτισ 30 Νοεμβρίου, δεςμεφοντασ το χρόνο, τισ δεξιότθτεσ, τθ φωνι, τα
χριματά ςασ για να υποςτθρίξετε τθν (ονομαςία τθσ δράςθσ/αποςτολισ ςασ). Μάκετε
περιςςότερα ςτο (ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςισ ςασ)
Θ ςυνειςφορά δεν αφορά μόνο τθν πραγματοποίθςθ μιασ δωρεάσ. Σθμαίνει να κάνεισ τθ
διαφορά. Κατά τθ διάρκεια τθσ #GivingTuesday ςιμερα, μοιραηόμαςτε τουσ πολλοφσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορείτε να υποςτθρίξετε τθν (επωνυμία τθσ
δράςθσ ςασ) κακϊσ εμείσ (ονομαςία τθσ δράςθσ/αποςτολισ ςασ).

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!

Πρότυπα κείμενα email
Ρροσ υποςτθρικτζσ - Αποκθκεφςτε τθν θμερομθνία
Σίτλοσ κζματοσ: GivingTuesday - Παγκόςμια Ημζρα Προςφοράσ ςτισ 30
Νοεμβρίου 2021
Στισ 30 Νοεμβρίου 2021, οι άνκρωποι ςε όλο τον κόςμο ςυνεργαηόνται για
να αξιοποιιςουν τθ δφναμθ τθσ ανκρϊπινθσ ςφνδεςθσ, να ενιςχφςουν τισ
τοπικζσ κοινότθτεσ και να αλλάξουν τθν κοινωνία μασ. Θα είςτε κι εςείσ ζνασ
από αυτοφσ;
Θ (Επωνυμία Οργάνωςθσ) κα ςυμμετάςχει ςτθν GivingTuesday και ςασ
προςκαλοφμε να ςυμμετάςχετε.
Συμμετζχοντασ ςτο κίνθμα τθσ GivingTuesday, δείχνετε ζμπρακτα ότι θ
γενναιοδωρία μπορεί να ενϊςει όλο τον κόςμο.
Δείτε πϊσ μπορείτε να προετοιμαςτείτε για να προςφζρετε:
1.
θμειϊςτε το ςτο θμερολόγιό ςασ (Σφνδεςμοσ ςε μια προςαρμοςμζνθ πρόςκλθςθ
θμερολογίου για τισ 30 Νοεμβρίου, που περιλαμβάνει το ςφνδεςμο δωρεάσ τθσ
οργάνωςισ ςασ)
2.
Προςφζρετε. Στισ 30 Νοεμβρίου, μεταβείτε ςτθ διεφκυνςθ (ειςάγετε τθ διεφκυνςθ
URL τθσ οργάνωςισ ςασ) και κάντε μία δωρεά. Μπορείτε επίςθσ να υποςτθρίξετε τθν
οργάνωςι μασ με τουσ εξισ τρόπουσ (ειςάγετε ςφνδεςμο ςε δθμοςίευςθ τθσ ιςτοςελίδασ
ςασ που περιγράφει άλλεσ ανάγκεσ τθσ οργάνωςισ ςασ)

3.
Διαδϊςτε το μινυμα. Ενκαρρφνετε τουσ φίλουσ και τθν οικογζνειά ςασ να
ςυμμετάςχουν μαηί ςασ ςτθ δθμιουργία πραγματικοφ αντικτφπου ςτισ 30 Νοεμβρίου,
κοινοποιϊντασ τι ςθμαίνει θ αποςτολι μασ για εςάσ και γιατί υποςτθρίηετε τθν οργάνωςι
μασ (εδώ υπάρχουν μερικζσ ιδζεσ). Φροντίςτε να χρθςιμοποιιςετε το hashtag
#GivingTuesday και να μασ επιςθμάνετε για να μπορζςουμε να το μοιραςτοφμε!
Ενωμζνοι μποροφμε να δθμιουργιςουμε ιςχυρότερεσ κοινότθτεσ.
Μάκετε περιςςότερα ςτο (ειςάγετε τθ διεφκυνςθ URL τθσ οργάνωςι ςασ)

Στα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου πριν από τθν
καμπάνια
Θζμα: |*Ονοματεπϊνυμο μζλουσ Δ..*|, χρειαηόμαςτε τθν υποςτιριξι ςασ!
Γεια ςασ *όνομα μζλουσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου+,
Θ GivingTuesday απζχει μόλισ *Χ+ θμζρεσ και θ *επωνυμία οργάνωςθσ+ ζχει αρχίςει
να ςχεδιάηει τθ μεγάλθ μασ δράςθ. Είναι μια μεγάλθ μζρα για εμάσ όπου
ςτοχεφουμε να ςυγκεντρϊςουμε *ειςάγετε τον χρθματικό ςασ ςτόχο ι μια γραμμι
για το πϊσ αξιοποιείτε τθν θμζρα για να διαδϊςετε τισ δράςεισ τθσ οργάνωςθσ+.
Για τον παραπάνω λόγο κα κζλαμε από όλα τα μζλθ του διοικθτικοφ μασ
ςυμβουλίου να μασ βοθκιςουν να ςυςπειρϊςουμε τθν κοινότθτά μασ και να
μεγιςτοποιιςουμε τθν GivingTuesday. Ακολουκοφν οριςμζνοι τρόποι με τουσ
οποίουσ μπορείτε να βοθκιςετε.
 Ζχουμε κζςει ωσ ςτόχο να επιτφχουμε 100% δωρεζσ από τα μζλθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςτισ 30 Νοεμβρίου.
 Βοθκιςτε μασ να οργανϊςουμε τθν αντιςτοίχιςθ χρθματοδοτιςεων για
τθν οργάνωςι μασ. Τα matching funds παρζχουν μεγάλα κίνθτρα τόςο για
τουσ νζουσ όςο και για τουσ υπάρχοντεσ δωρθτζσ και τουσ παρακινοφν να
δράςουν γριγορα διπλαςιάηοντασ τον αντίκτυπο του ςκοποφ μασ.
Μπορείτε να βοθκιςετε ςυνειςφζροντασ απευκείασ ςτθν οργάνωςθ και
ηθτϊντασ από τα άτομα του δικτφου ςασ να ςυνειςφζρουν επίςθσ.
*Ειςάγετε μερικζσ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςε ποιουσ ζχετε
ιδθ απευκυνκεί και μερικζσ από τισ ιδζεσ ςασ ςχετικά με το πϊσ κα
οργανϊςετε τθν αντιςτοίχιςθ+
 Βοθκιςτε μασ να διαδϊςουμε το μινυμα. Ακολουκεί ςφνδεςμοσ (Google
Drive link) με δείγματα μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που
μπορείτε να ςτείλετε ςτουσ φίλουσ και τθν οικογζνειά ςασ και δείγματα
μθνυμάτων ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ το LinkedIn ι το

Facebook. Εξατομικεφςτε αυτά τα μθνφματα και μοιραςτείτε τα γιατί θ
αποςτολι μασ είναι ςθμαντικι για όλουσ μασ!
Σασ ευχαριςτοφμε, *Πνομα μζλουσ Δ.Σ.+, για τθ ςυνεχι δζςμευςι ςασ ςτθν
*αποςτολι τθσ οργάνωςθσ+. Είναι ςίγουρο ότι δεν κα μποροφςαμε να το
κάνουμε αυτό χωρίσ εςάσ.
Ραρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ εάν ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ι
χρειάηεςτε οποιαδιποτε περαιτζρω ςτοιχεία για τθν προβολι τθσ δράςθ
μασ.
Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων που κάνατε τθν GivingTuesday τθν
καλφτερι μασ μζχρι τϊρα!
Με εκτίμθςθ,
*Πνομα+*Τίτλοσ+(Επωνυμία οργάνωςθσ)

Δείγμα δελτίου τφπου
Ρϊσ να χρθςιμοποιιςετε αυτό το πρότυπο:
1. Προςκζςτε τα ςτοιχεία τθσ καμπάνιασ ςασ (όςα ξζρετε αυτι τθ ςτιγμι και δεν
χρειάηεται να ζχετε ρυκμίςει τα πάντα) ςτο παρακάτω πρότυπο δελτίου τφπου.
2. Βεβαιωκείτε ότι ζχετε κάποιον ςτο χώρο επικοινωνίασ που είναι άμεςα διακζςιμοσ
και ανταποκρίνεται
3. Προςκζςτε το όνομα τθσ καμπάνιασ και λεπτομζρειεσ για το πώσ κζλετε να
ςυμμετάςχει το κοινό ςτθν θμζρα.
4. Επικοινωνιςτε με δθμοςιογράφουσ και ςυμπεριλάβετε το δελτίο τφπου ωσ άρκρο
ςτον ιςτότοπό ςασ και προωκιςτε το ςτα κοινωνικά ςασ δίκτυα. Επεξεργαςτείτε το ζτςι
ώςτε να ζχει νόθμα για τθν κοινότθτά ςασ.

Η [Επωνυμία Οργάνωςθσ] γιορτάηει τθν GivingTuesday με τθν [ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΜΠΑΝΙΑ/ΔΡΑΗ], ςυμμετζχοντασ μαηί με εκατομμφρια ανκρϊπουσ από όλον τον
κόςμο ςτο παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ ςτισ 30 Νοεμβρίου 2021
*Τοποκεςία+ *Θμερομθνία] - Αυτι τθν GivingTuesday, θ *Επωνυμία Οργάνωςθσ+ κα
εμπνεφςει τθ γενναιοδωρία με *Βαςικζσ λεπτομζρειεσ τθσ καμπάνιασ/δράςθσ].
Θ GivingTuesday είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ, που κινθτοποιεί τθ δφναμθ
των ανκρϊπων και των οργανϊςεων ϊςτε να μεταμορφϊςουν τισ κοινότθτζσ τουσ και τον
κόςμο τουσ. Θ GivingTuesday κα ξεκινιςει φζτοσ τθν περίοδο τθσ γενναιοδωρίασ
εμπνζοντασ τουσ ανκρϊπουσ να προςφζρουν ςτισ 30 Νοεμβρίου 2021 και κα ςυνεχιςτεί
κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
[Γιατί θ οργάνωςι ςασ εντάχκθκε ςτθν GivingTuesday και λεπτομζρειεσ τθσ
πρωτοβουλίασ/δράςθσ ςασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτόχων και των ςυνεργατϊν ςασ]
[Ειςάγετε απόςπαςμα από εκπρόςωπο τθσ οργάνωςισ ςασ ςχετικά με τισ προςπάκειεσ
ςάσ για τθν Giving Tuesday]
Θ GivingTuesday ξεκίνθςε το 2012 ωσ μια απλι ιδζα: να δθμιουργθκεί μια θμζρα που κα
ενκαρρφνει τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν καλό. Τα τελευταία εννζα χρόνια, θ ιδζα αυτι ζχει
εξελιχκεί ςε ζνα παγκόςμιο κίνθμα που εμπνζει εκατοντάδεσ εκατομμφρια ανκρϊπουσ να
προςφζρουν, να ςυνεργάηονται και να γιορτάηουν τθ γενναιοδωρία.

Οι άνκρωποι επιδεικνφουν γενναιοδωρία με πολλοφσ τρόπουσ τθν GivingTuesday. Είτε
πρόκειται για τθ βοικεια ενόσ γείτονα ι ενόσ αγνϊςτου, είτε για τθν εκδιλωςθ
ενδιαφζροντοσ για ζνα κζμα ι για ανκρϊπουσ που μασ ενδιαφζρουν, είτε για τθν
προςφορά ςε ςκοποφσ που μασ ενδιαφζρουν, κάκε πράξθ γενναιοδωρίασ μετράει. Κατά
τθν διάρκεια τθσ GivingTuesday ζχουν ςυγκεντρωκεί διςεκατομμφρια δολάρια για
κρίςιμουσ ςκοποφσ ςε όλο τον κόςμο και ζχει μζχρι ςτιγμισ 21 διςεκατομμφρια
εμφανίςεισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ από ανκρϊπουσ και οργανϊςεισ που μιλοφν
για τουσ ςκοποφσ που τουσ ενδιαφζρουν και ενκαρρφνουν τουσ άλλουσ να ςυμμετάςχουν
ςτισ κοινότθτζσ τουσ.
"Η GivingTuesday εμπνζει τουσ ανκρώπουσ ςε όλο τον κόςμο να αγκαλιάςουν τθ δφναμι
τουσ για να προωκιςουν τθν πρόοδο γφρω από τουσ ςκοποφσ που τουσ ενδιαφζρουν, όχι
μόνο μια μζρα, αλλά κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ", διλωςε θ Asha Curran,
διευκφνουςα ςφμβουλοσ και ςυνιδρφτρια τθσ GivingTuesday. "Με θγζτεσ χωρών και
κοινοτιτων, εκατομμφρια φορείσ και αμζτρθτουσ δωρθτζσ όλων των ειδών, θ
GivingTuesday δθμιουργεί ζναν κοινό χώρο όπου μποροφμε να δοφμε τισ ριηοςπαςτικζσ
επιπτώςεισ ενόσ πιο γενναιόδωρου κόςμου".
Πςοι ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθν πρωτοβουλία GivingTuesday τθσ *Ειςαγωγι
Επωνυμίασ Οργάνωςθσ+ μποροφν να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα *Ειςαγωγι URL
Οργάνωςθσ+. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με το κίνθμα GivingTuesday,
επιςκεφκείτε τον ιςτότοπο Giving Tuesday Greece (www.givingtuesday.gr) , και τθ ςελίδα
ςτο Facebook https://www.facebook.com/Giving-Tuesday-Greece-100238612437050
Σχετικά με τθν *Ειςαγωγι Επωνυμίασ Οργάνωςθσ]
[Ειςάγετε ςφντομο κείμενο 2 παραγράφων για τθν οργάνωςι ςασ και τι δράςεισ κάνετε]

υχνζσ ερωτιςεισ για μθ κερδοςκοπικζσ
οργανϊςεισ
Τι είναι θ Giving Tuesday;








Θ GivingTuesday είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ που απελευκερϊνει
τθ δφναμθ των ανκρϊπων και των οργανϊςεων ϊςτε να μεταμορφϊςουν τισ
κοινότθτζσ τουσ και τον κόςμο τουσ.
Θ GivingTuesday δθμιουργικθκε το 2012 ωσ μια απλι ιδζα: μια θμζρα που
ενκαρρφνει τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν το καλό. Τα τελευταία εννζα χρόνια, θ
ιδζα αυτι ζχει εξελιχκεί ςε ζνα παγκόςμιο κίνθμα που εμπνζει εκατοντάδεσ
εκατομμφρια ανκρϊπουσ να προςφζρουν, να ςυνεργάηονται και να γιορτάηουν
τθ γενναιοδωρία.
Θ GivingTuesday προςπακεί να οικοδομιςει ζναν κόςμο ςτον οποίο θ
καταλυτικι δφναμθ τθσ γενναιοδωρίασ κα βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ κοινωνίασ
που οικοδομοφμε μαηί, μζςα από τισ αξίεσ τθσ αξιοπρζπειασ και των ίςων
ευκαιριϊν για όλον τον κόςμο.
Το παγκόςμιο δίκτυο τθσ GivingTuesday ςυνεργάηεται όλο το χρόνο για να
εμπνεφςει τθ γενναιοδωρία ςε όλο τον κόςμο, με κοινι αποςτολι τθ δθμιουργία
ενόσ κόςμου όπου θ γενναιοδωρία κα είναι μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ.

Πότε είναι θ GivingTuesday;


Θ GivingTuesday πραγματοποιείται κάκε χρόνο τθν Τρίτθ μετά τθν Θμζρα των
Ευχαριςτιϊν και φζτοσ ςτισ 30 Νοεμβρίου 2021. Ρραγματοποιείται τθν ίδια
θμζρα ςτισ περιςςότερεσ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ του κόςμου.

Ποιοσ τθν διοργανώνει;


Θ GivingTuesday είναι μία κερδοςκοπικι οργάνωςθ που είναι αφιερωμζνθ ςτθν
απελευκζρωςθ τθσ δφναμθσ των ανκρϊπων και των φορζων να μεταμορφϊςουν
τισ κοινότθτζσ τουσ και τον κόςμο. Το κίνθμα οργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το
παγκόςμιο δίκτυο θγετϊν, εταίρων, ςυνεργατϊν, κοινοτιτων και γενναιόδωρων
ατόμων τθσ GivingTuesday.



To 2021, το HIGGS ςυνδζκθκε με το Ραγκόςμιο κίνθμα του #GivingTuesday
αποτελϊντασ τον κεντρικό φορζα εκπροςϊπθςθσ του κινιματοσ για τθν Ελλάδα.



Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ GivingTuesday είναι θ δθμιουργία ενόσ πιο δίκαιου και
γενναιόδωρου κόςμου, ενόσ κόςμου όπου θ γενναιοδωρία βρίςκεται ςτο επίκεντρο
τθσ κοινωνίασ που χτίηουμε μαηί, μζςα από τισ αξίεσ τθσ αξιοπρζπειασ και των ίςων
ευκαιριϊν για όλον τον κόςμο.

Ποιοσ μπορεί να ςυμμετάςχει;
 Πλοι! Θ GivingTuesday ζχει δθμιουργθκεί από ζναν ευρφ ςυναςπιςμό
ςυνεργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων ατόμων, οικογενειϊν, μθ κερδοςκοπικϊν
οργανϊςεων, ςχολείων, κοινωφελϊν ιδρυμάτων, επιχειριςεων και άλλων
φορζων. Υπάρχουν άνκρωποι και οργανϊςεισ που ςυμμετζχουν ςτθ
GivingTuesday ςε κάκε χϊρα του κόςμου.
 Θ ςυμμετοχι ςτθ GivingTuesday ζχει να κάνει με τθ ςυμμετοχι ςε ζνα κίνθμα
γενναιοδωρίασ και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε αυτό. Είτε μιλϊντασ
για το κίνθμα, είτε προςφζροντασ αγακά, είτε προςφζροντασ τον χρόνο ςασ, είτε
προςφζροντασ τα χριματά ςασ. Το να είςτε γενναιόδωροι είναι ζνασ τρόποσ να
αγωνιςτείτε για τουσ ςκοποφσ που ςασ ενδιαφζρουν και να βοθκιςετε τουσ
ανκρϊπουσ που ζχουν ανάγκθ.

Πώσ μποροφν οι πολίτεσ να ςυμμετάςχουν ςτθν GivingTuesday;
 Θ ςυμμετοχι ςτθν GivingTuesday ςθμαίνει ότι ςυμμετζχετε ςε ζνα παγκόςμιο
κίνθμα γενναιοδωρίασ και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε αυτό. Είτε
μιλϊντασ για το κίνθμα, είτε προςφζροντασ αγακά, είτε προςφζροντασ τον χρόνο
ςασ, είτε προςφζροντασ τα χριματά ςασ. Το να είςτε γενναιόδωροι είναι ζνασ
τρόποσ να αγωνιςτείτε για τουσ ςκοποφσ που ςασ ενδιαφζρουν και να βοθκιςετε
τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν ανάγκθ.
 Συνδεκείτε με το τοπικό ςασ κίνθμα GivingTuesday για να μάκετε περιςςότερα για
το πϊσ μπορείτε να προςφζρετε ςτθ χϊρα ςασ.
Ακολουκοφν μερικζσ ιδζεσ που μπορείτε να ςκεφτείτε:
 Μοιραςτείτε τθν καλοςφνθ με τουσ γείτονζσ ςασ.
 Μοιραςτείτε τα ταλζντα ςασ εκελοντικά, εξ’αποςτάςεωσ
 Μιλιςτε/Ρροωκιςτε ζναν ςκοπό που ςασ ενδιαφζρει
 Ανακαλφψτε ζναν τοπικό ζρανο, μια κοινοτικι εκςτρατεία ι μια ςυντονιςμζνθ
εκδιλωςθ για να ςυμμετάςχετε με άλλουσ ςτθν περιοχι ςασ – θ ςυμμετοχι ςασ
είναι πολφτιμθ.
 Ρροςφζρετε ςτον αγαπθμζνο ςασ ςκοπό ι ςε ζναν ζρανο για να βοθκιςετε
όςουσ ζχουν ανάγκθ.
 Χρθςιμοποιιςτε τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ για να διαδϊςετε το μινυμα!
 Μιλιςτε για τθν προςφορά και τθ γενναιοδωρία χρθςιμοποιϊντασ το
hashtag #GivingTuesday
 Μοιραςτείτε τισ αναρτιςεισ μασ ςτο Facebook facebook.com/GivingTuesday
 Μοιραςτείτε τα κανάλια κοινωνικισ δικτφωςθσ που διακζτουμε και
προςωπικά ςασ κοινωνικά δίκτυα
 Ανακοινϊςτε τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθ GivingTuesday ςτα δίκτυα και τισ λίςτεσ του
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ
 Επιςκεφκείτε τον ιςτότοπό μασ για περιςςότερεσ ιδζεσ και τρόπουσ
ςυμμετοχισ.

Υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ;




Η ςυμμετοχι ςτθ GivingTuesday δεν ζχει κόςτοσ. Θ GivingTuesday είναι ζνα
δωρεάν και ανοιχτό κίνθμα για τθν απελευκζρωςθ τθσ γενναιοδωρίασ και όλοι
οι πόροι μασ διατίκενται δωρεάν μζςω του ιςτότοποφ μασ.
Εάν θ μθ κερδοςκοπικι ςασ οργάνωςθ χρθςιμοποιεί μια ψθφιακι πλατφόρμα
ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων, ενδζχεται να υπάρχει κόςτοσ που ςχετίηεται με τα
εργαλεία που επιλζγετε να χρθςιμοποιιςετε - ενθμερωκείτε από τουσ
παρόχουσ τεχνολογίασ ςασ για να μάκετε περιςςότερα.

Η GivingTuesday ςυγκεντρώνει χριματα ι ειςπράττει τζλθ τθν Giving
Tuesday;


Πχι, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων και τα κεφάλαια που
ςυγκεντρϊνονται τθν GivingTuesday κατευκφνονται από κάκε ςυμμετζχουςα
μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ και επεξεργάηονται από τθν πλατφόρμα δωρεϊν
τθσ επιλογισ τουσ.

Μπορώ να δώςω ακόμα και αν δεν ζχω χριματα;


Ναι! Αν είςτε άτομο που κζλει να προςφζρει, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να
το κάνετε. Θ GivingTuesday αφορά τθν προςφορά όλων των τφπων -- κάποιοι
μπορεί να επιλζξουν να δϊςουν μια οικονομικι ςυνειςφορά για τον αγαπθμζνο
τουσ ςκοπό ι να οργανϊςουν μια εκςτρατεία ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων, άλλοι
κα επιλζξουν να προςφζρουν ςτουσ γείτονζσ τουσ, να ξεκινιςουν μια
εκςτρατεία ςυνθγορίασ, να δωρίςουν αγακά. Αν μπορείτε να δείξετε
γενναιοδωρία και να μοιραςτείτε τθν καλοςφνθ, ζχετε κάτι να δϊςετε!

Πώσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μθ κερδοςκοπικζσ οργανώςεισ και
κοινοτικζσ οργανώςεισ;


Ωσ μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ, μπορείτε να αποφαςίςετε πόςα κα κζλατε να
κάνετε κατά τθ διάρκεια τθσ GivingTuesday και τι είδουσ δραςτθριότθτα κα
κζλατε να οργανϊςετε. Οριςμζνεσ οργανϊςεισ διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ
ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων, ενϊ άλλεσ χρθςιμοποιοφν τθν ευκαιρία για να
απευκυνκοφν ςτθν κοινότθτά τουσ με ειδικό περιεχόμενο, μια εκδιλωςθ
εκελοντιςμοφ ι για να ευχαριςτιςουν τουσ δωρθτζσ τουσ.

Οι οργανϊςεισ δεν λαμβάνουν δωρεζσ μζςω του ιςτότοπου GivingTuesday. Πλεσ οι
δωρεζσ πρζπει να γίνονται μζςω τθσ πλατφόρμασ επεξεργαςίασ δωρεϊν τθσ επιλογισ τθσ
οργάνωςισ ςασ. Μπορείτε να επιλζξετε όποια πλατφόρμα κζλετε να χρθςιμοποιιςετε.
 Ζνασ ςπουδαίοσ τρόποσ με τον οποίο ωσ οργανϊςεισ μπορείτε να βοθκιςετε
είναι να διαδϊςετε το μινυμα και να ενκαρρφνετε τισ κοινότθτζσ ςασ και τουσ
υποςτθρικτζσ ςασ να αναλάβουν δράςθ και να κάνουν μία κίνθςθ με κετικό
αντίκτυπο ςτισ 30 Νοεμβρίου. Χρθςιμοποιιςτε το hashtag #GivingTuesday όταν
κάνετε αναρτιςεισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ϊςτε να ενιςχφςουμε το
μινυμά ςασ.
 Εάν είςτε μζλοσ ενόσ δικτφου ι θγείςτε μιασ ομάδασ, ςκεφτείτε τρόπουσ με τουσ
οποίουσ μπορείτε να ςυςπειρωκείτε γφρω από ζναν ςκοπό και ενκαρρφνετε τθν
ομάδα ςασ να προβεί ςε πράξεισ καλοςφνθσ και γενναιοδωρίασ αυτι τθν θμζρα.
Μοιραςτείτε τισ ιδζεσ από τουσ οδθγοφσ μασ ςτο www.givingtuesday.gr με τουσ
ςυναδζλφουσ ςασ και αποφαςίςτε αν υπάρχει ζνασ τφποσ
δράςθσ/δραςτθριότθτασ που να αναδεικνφει τον κλάδο, τα ενδιαφζροντα, τισ
δεξιότθτεσ ι άλλα μοναδικά ςασ πλεονεκτιματα.

Ερωτιςεισ;
Ζχετε ερωτιςεισ ςχετικά με τθ GivingTuesday ι κζλετε να μασ πείτε τι ςχεδιάηετε;



Επικοινωνιςτε με τθν ομάδα: info@givingtuesday.gr
Ακολουκιςτε μασ ςτθ fb page: https://www.facebook.com/Giving-Tuesday-Greece100238612437050

