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Ειςαγωγή
Η GivingTuesday είναι ζνα παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ, που απελευκερϊνει τθ
δφναμθ των ανκρϊπων και των οργανϊςεων ϊςτε 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.
Από παγκόςμια φιλανκρωπικά ιδρφματα μζχρι εκνικά ιδρφματα, από πολυεκνικζσ
επιχειριςεισ μζχρι τοπικζσ επιχειριςεισ, από διεκνείσ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ μζχρι
δίκτυα γειτονιάσ, οι άνκρωποι ςυμμετζχουν με διάφορουσ τρόπουσ ςτισ 29 Νοεμβρίου για
να γιορτάςουν τθν GivingTuesday.

Ωσ ηγζτεσ του κοινωνικοφ τομζα, χαιρόμαςτε που ςυμμετζχετε για να
ενθαρρφνετε τη γενναιοδωρία και να ςυςπειρώςετε τα δίκτυά ςασ.

χετικά με αυτόν τον οδηγό
Παρζχουμε αυτόν τον οδθγό ςε κοινωφελι ιδρφματα και κοινωνικοφσ χρθματοδότεσ για να
μεταφζρουμε ιδζεσ και προτάςεισ ϊςτε να ςχεδιάςετε τθ ςυμμετοχι ςασ ςε αυτι τθν
παγκόςμια θμζρα ενότθτασ και προςφοράσ και να κακορίςετε τον τρόπο με τον οποίο
κζλετε να επικοινωνιςετε με τουσ ενδιαφερόμενουσ, τουσ υποςτθρικτζσ ςασ και άλλουσ.
Περιλαμβάνει ιδζεσ για τα βαςικά μθνφματα επικοινωνίασ τθσ Giving Tuesday, ιδζεσ για τα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και προςχζδια για τισ αναρτιςεισ ςασ που κα ςασ βοθκιςουν
να αποφαςίςετε πϊσ κα υποςτθρίξετε καλφτερα τθν κοινότθτά ςασ και τουσ
επιχορθγοφμενοφσ ςασ.

Βαςικά μηνφματα
Γιατί Giving Tuesday;
Η GivingTuesday δθμιουργικθκε το 2012 ωσ μια θμζρα για να κάνουμε το καλό, και ζχει
εξελιχκεί ςε ζνα παγκόςμιο κίνθμα γενναιοδωρίασ που λειτουργεί όλο το χρόνο, με θγζτεσ
που ζχουν ξεκινιςει περιςςότερεσ από 250 εκςτρατείεσ ςε κοινότθτεσ ςτισ ΗΠΑ και εκνικά
κινιματα ςε περιςςότερεσ από 75 χϊρεσ. Άνκρωποι και οργανϊςεισ ςυμμετζχουν ςτθ
GivingTuesday ςε κάκε χϊρα του κόςμου.
Τθν GivingTuesday τθν 1θ Δεκεμβρίου 2020, θ παγκόςμια θμζρα δωρεάσ δθμιοφργθςε 2,47
διςεκατομμφρια δολάρια ςε δωρεζσ μόνο ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, και ενζπνευςε
εκατομμφρια ανκρϊπουσ παγκοςμίωσ να προςφζρουν εκελοντικά, να πραγματοποιιςουν
αμζτρθτεσ πράξεισ καλοςφνθσ και να δωρίςουν το χρόνο τουσ, χριματα και αγακά.

Πώσ να μιλήςετε για την Giving Tuesday







Η GivingTuesday είναι μια παγκόςμια θμζρα προςφοράσ και ενότθτασ που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 29 Νοεμβρίου 2022.
Η GivingTuesday ζχει ςχεδιαςτεί για να δθμιουργιςει ζνα «κφμα» γενναιοδωρίασ
με τθν άμεςθ εμπλοκι των πολιτϊν, με ενεργοποίθςθ των επιχειριςεων και των
κοινωφελϊν ιδρυμάτων για τθν υποςτιριξθ των κοινοτιτων και των μθ
κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν ςε όλο τον κόςμο. Είναι μια θμζρα κατά τθν οποία
μποροφμε όλοι να ςυγκεντρωκοφμε και να προςφζρουμε με κάκε τρόπο,
ανεξάρτθτα από το ποιοι είμαςτε ι ποφ βριςκόμαςτε.
Η GivingTuesday 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 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.
Ο κακζνασ μασ διακζτει ζνα βακφ απόκεμα γενναιοδωρίασ, το οποίο μποροφμε να
αναπτφξουμε με μυριάδεσ τρόπουσ για να κάνουμε τθ διαφορά - ο χρόνοσ ςασ, θ
καλοςφνθ ςασ, οι δεξιότθτζσ ςασ, θ φωνι ςασ είναι όλα ςτοιχεία που μπορείτε να
προςφζρετε επιπλζον των φιλανκρωπικϊν δωρεϊν.

Πώσ μπορείτε να ςυμμετάςχετε;
«Προςελκφςτε» υποςτήριξη για τισ δικζσ ςασ πρωτοβουλίεσ και
ςυςπειρώςτε τουσ υποςτηρικτζσ ςασ γφρω από τισ κρίςιμεσ ανάγκεσ τησ
κοινότητάσ ςασ.






Εάν προςφζρετε ζνα ποςό ςε μία ςυγκεκριμζνθ μθ κερδοςκοπικι, αξιοποιιςτε τθν
Giving Tuesday ωσ θμζρα για να προωκιςετε τθν υποςτιριξθ αυτισ τθσ οργάνωςθσ.
Βοθκιςτε τουσ επιχορθγοφμενουσ ςτθ δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ
επικοινωνίασ που να διατυπϊνει το ρόλο και τον αντίκτυπό τουσ, ϊςτε να μποροφν
να προβάλλουν τθν υποςτιριξθ.
Συνεργαςτείτε με άλλουσ χρθματοδότεσ και εταίρουσ ςε διάφορουσ τομείσ για να
βοθκιςετε τθν κοινότθτα.
Διαδϊςτε τθν υποςτιριξι ςασ και ενκαρρφνετε τθ γενναιοδωρία και τισ πράξεισ
καλοςφνθσ.

Συγκεκριμζνοι τρόποι ςυμμετοχισ για κοινωφελι ιδρφματα
1. Παρακολουκιςτε τα νζα ςτο www.givingtuesday.gr και facebook
https://www.facebook.com/givingtuesdaygr/ για να ενθμερϊνεςτε για τθν
GivingTuesday.
2. Μοιραςτείτε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν GivingTuesday με τουσ δικαιοφχουσ ςασ.
3. Ενκαρρφνετε τουσ εργαηομζνουσ, εκελοντζσ, ςυνεργάτεσ ςασ να ςυμμετάςχουν ςτθ
GivingTuesday υποςτθρίηοντασ μία μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ τθν οποία ζχουν
επιλζξει.
4. Μοιραςτείτε πλθροφορίεσ και ενκαρρφνετε τθ ςυμμετοχι ςτθν GivingTuesday με
τθν ευρφτερθ κοινότθτά ςασ ςτον ιςτότοπο, ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςτα
ενθμερωτικά δελτία ςασ.
5. Ενκαρρφνετε τουσ επιχορθγοφμενουσ να ςυμμετάςχουν και μοιραςτείτε εργαλεία
και πόρουσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι μιασ μεγάλθσ εκςτρατείασ GivingTuesday.
Επιπλζον του οδθγοφ για τισ ΜΚΟ που μποροφν να βρουν ςτο www.givingtuesday.gr
υπάρχουν 10 τρόποι με τουσ οποίουσ οι μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ μποροφν να
ςυμμετάςχουν πζρα από τθ ςυγκζντρωςθ χρθμάτων.
6. Κάντε/ανακοινϊςτε τακτικζσ ι ζκτακτεσ επιχορθγιςεισ ςε υφιςτάμενουσ ι νζουσ
επιχορθγοφμενουσ με ςκοπό τθν επζκταςθ τθσ υποςτιριξθσ.
7. Παρζχετε matching grants ςε επιχορθγοφμενουσ.
8. Σχεδιάςτε μια εκςτρατεία για να ενκαρρφνετε νζεσ δωρεζσ που ενδιαφζρουν τουσ
δωρθτζσ ςασ.
9. Εξετάςτε το ενδεχόμενο δθμιουργίασ μιασ εκςτρατείασ GivingTuesday για το δικό
ςασ ίδρυμα.
10. Συνειςφζρετε ςε ζνα matching fund για τθν GivingTuesday μαηί με άλλουσ
χρθματοδότεσ.

11. Μοιραςτείτε πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προςπάκειζσ ςασ - δελτίο τφπου,
ιςτότοποσ, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
12. Παρουςιάςτε όλα τα καλά που ςυμβαίνουν ςτθν κοινότθτά ςασ και μοιραςτείτε
ιςτορίεσ καλϊν ειδιςεων - τόςο από το ίδρυμά ςασ όςο και από άλλεσ ιςτορίεσ που
ςασ εμπνζουν. Επιςκεφκείτε τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τθσ GivingTuesday για
παραδείγματα.
13. Ευχαριςτιςτε τουσ επιχορθγοφμενουσ και τουσ υποςτθρικτζσ ςασ - φιλοξενιςτε ζνα
thank-a-thon ι δθμιουργιςτε ζναν «τοίχο» ευγνωμοςφνθσ.
14. 24 ϊρεσ ευγνωμοςφνθσ - δθμοςιεφετε μία φορά τθν ϊρα για κζματα για τα οποία
το ίδρυμά ςασ είναι ευγνϊμων.
15. Κάντε live - μοιραςτείτε πϊσ ςυμμετζχει το ίδρυμά ςασ ςτθν Giving Tuesday και πϊσ
επθρεάηετε τθν κοινότθτά ςασ.
16. Ενκαρρφνετε τουσ άλλουσ να είναι γενναιόδωροι κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ
περιόδου.

Προτεινόμενεσ προςκλήςεισ για δράςη για το κοινό ςασ:









Αποκθκεφςτε τθν θμερομθνία - προςκζςτε τθν GivingTuesday, 29 Νοεμβρίου 2022,
ςτο θμερολόγιό ςασ και ελάτε μαηί μασ για να δθμιουργιςουμε ζνα κφμα
γενναιοδωρίασ ςε όλο τον κόςμο.
Ετοιμαςτείτε -- Προςδιορίςτε τθν δράςθ τθσ γενναιοδωρίασ ςασ -- ποια ιδζα κα
αναπτφξετε; Πϊσ κα ςυςπειρϊςετε τουσ άλλουσ;
Μάκετε πϊσ ςυνεργαηόμαςτε για να ενιςχφςουμε τθ γενναιοδωρία και να
προςφζρουμε ςε ςθμαντικοφσ ςκοποφσ.
Ελάτε μαηί μασ για να προςφζρουμε και να δείξουμε ότι είμαςτε ενωμζνοι ςε αυτό.
Μοιραςτείτε τον τρόπο με τον οποίο προςφζρετε, δθμοςιεφοντασ ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ χρθςιμοποιϊντασ το #GivingTuesday και μιλϊντασ ςτα τοπικά
μζςα ενθμζρωςθσ.
Αναλάβετε δράςθ για να προςφζρετε και να ςυνδεκείτε με τθν κοινότθτά ςασ.

Ιδζεσ κοινωνικών μζςων για ςυνεργάτεσ
Ενημερώςτε τα προφίλ ςασ και χρηςιμοποιήςτε hashtags ςε όλεσ τισ
κοινωνικζσ πλατφόρμεσ


Αναδείξτε τουσ προςωπικοφσ ςασ λογαριαςμοφσ και τουσ λογαριαςμοφσ του
ίδρυματόσ ςασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ με γραφικά τθσ GivingTuesday και
γίνετε πρεςβευτζσ του κινιματοσ. Κατεβάςτε εικόνεσ εξωφφλλου ςτο Facebook και
άλλα γραφικά από το www.givingtuesday.gr



Ανακοινϊςτε ότι ςυμμετζχετε ςτθν #GivingTuesday και δθμιουργιςτε προςμονι με
αντίςτροφθ μζτρθςθ μζχρι τισ 29 Νοεμβρίου!



Χρθςιμοποιιςτε το hashtag #GivingTuesday – θ ςυχνι επικοινωνία ενιςχφει τθν
εμβζλειά ςασ επεκτείνοντασ το κανονικό ςασ κοινό, ενκαρρφνοντασ άλλουσ να
ςυμμετάςχουν!

Ακολουθήςτε μασ ή κοινοποιήςτε μασ τισ ιδζεσ ςασ
Βοθκιςτε ςτο να εμπνεφςετε άλλουσ αξιοποιϊντασ τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ για να
διαδϊςετε τθν είδθςθ!





Μιλιςτε για τθν δραςτθριοποίθςι ςασ και γιατί θ προςφορά και θ γενναιοδωρία
είναι ςθμαντικζσ για εςάσ χρθςιμοποιϊντασ το hashtag #GivingTuesday
Κοινοποιιςτε τισ αναρτιςεισ μασ ςτο Facebook και προςκζςτε πλθροφορίεσ για τθ
δικι ςασ κινθτοποίθςθ - https://www.facebook.com/givingtuesdaygr/
Δθμοςιεφςτε τισ φωτογραφίεσ, τα βίντεο και τισ ιςτορίεσ ςασ που προετοιμάηουν
τθν θμζρα κακϊσ και ενθμερϊςεισ ςτισ 29 Νοεμβρίου.

Δείγματα μηνυμάτων για ςυνεργάτεσ


Είμαςτε περιφανοι ςυνεργάτεσ τθσ #GivingTuesday. Ελάτε μαηί μασ ςτισ 29
Νοεμβρίου ςε αυτι τθν παγκόςμια θμζρα προςφοράσ και ενότθτασ. *Μοιραςτείτε
τα ςχζδιά ςασ+



Τθν #GivingTuesday, μοιραηόμαςτε τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορείτε να
εκφράςετε τθ γενναιοδωρία απευκείασ από το ςπίτι ςασ. (Ειςάγετε ιδζεσ για το πϊσ
οι άνκρωποι μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν αποςτολι ςασ ι να βοθκιςουν τον
ςκοπό ςασ, ακριβϊσ από το ςπίτι τουσ)



Μαηί είμαςτε δυνατοί. Συςπειρϊνουμε τθν κοινότθτά μασ για τθν #GivingTuesday -Ελάτε μαηί μασ για να δϊςουμε πίςω: *URL+



Είμαςτε ενωμζνοι με τθν παγκόςμια κοινότθτά μασ για τθν #GivingTuesday.
Προςφζροντασ δείχνουμε τθ δφναμι μασ: *URL+



Ενωμζνοι προςφζρουμε. Μάκετε πϊσ θ γενναιοδωρία ςασ κάνει τθ διαφορά τθν
#GivingTuesday [URL]



Η #GivingTuesday είναι μια ευκαιρία για τουσ ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο να
ςτακοφν ενωμζνοι - ασ ςυςπειρωκοφμε για (ειςάγετε τον ςκοπό).
Η *ORG+ είναι υπεριφανθ που δείχνει τθν υποςτιριξι τθσ προσ *ςκοπόσ/μθ
κερδοςκοπικι οργάνωςθ+ ςτισ 29 Νοεμβρίου για τθν #GivingTuesday. Μαηί
μποροφμε να υποςτθρίξουμε τισ κοινότθτζσ μασ ςε όλο τον κόςμο.
Είμαςτε υπεριφανοι που ςυμπορευόμαςτε με ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ και τθν υποςτιριξθ μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων και
ανκρϊπων που βοθκοφν τισ κοινότθτεσ. Ελάτε μαηί μασ για να προςφζρουμε αυτι
τθν #GivingTuesday: givingtuesday.gr
Ελάτε μαηί με τθν *ORG+ και εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο για να
προςφζρουμε, να διαδϊςουμε τθν καλοςφνθ και να δείξουμε πϊσ όλοι μαηί
μποροφμε να γίνουμε μια δφναμθ για το καλό τθν #GivingTuesday: givingtuesday.gr
ι τθ ςελίδα προοριςμοφ ςασ.







Γραφικά Canva
Χρθςιμοποιιςτε τα πρότυπα του Canva που μπορείτε να βρείτε ςτο αρχείο (Γραφιςτικά και
Λογότυπα) για να βοθκιςετε να διαδοκεί θ είδθςθ. Μπορείτε να προςαρμόςετε το
λογότυπο και τα χρϊματα του ιδρφματόσ ςασ.

