
#ЩЕДРИЯТ   ВТОРНИК

15 идеи за организации

Официален партньор 
на инициативата в 

България

Как да организираме 
#ЩедриятВторник



Какво е #ЩедриятВторник или #GivingTuesday?

#ЩедриятВторник - това е денят, в който даряваме и празнуваме щедростта. 

#GivingTuesday е глобална инициатива, която дава възможност на бизнеса, благотворителните 
организации и местните общности да обединят усилия в подкрепа на важни за обществото 
благотворителни каузи и да напомнят на хората, че дарителството е неотменна част от ежедневието ни 
и начин да използваме парите си, за да променим нечий живот.

От 2014 г. фондация BCause отбелязва #GivingTuesday, а от 2018 г. е официален партньор на световната 
инициатива за Бългaрия.

#ЩЕДРИЯТ   ВТОРНИК
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Нека всички разберат за вас – искайте!
За #ЩедриятВторник направете така, че повече хора веднага да се сетят за вас! Искайте да ви 
подкрепят – с дарения, доброволци или нещо друго - сега му е времето! Уголемете бутона “дари” 
в сайта си, украсете с апели първата си страница! Направете си нова кампания в ДМС 17777 и в 
Платформата.бг

Бъдете ден и нощ в социалните медии!
Публикувайте апели, създавайте фейсбук събития, туитвайте кратки истории от своята работа и 
канете хората да дойдат да ви видят! В седмицата на #ЩедриятВторник това е най-популярният 
хаштаг!

Ранна Коледа
Коледата е зад ъгъла, така че защо не обявите отсега какво планирате за Коледа и да „съберете“ 
двете кампании. Колкото повече – толкова повече!

Ангажирайте борда си
Имате чудесни хора в управителния съвет – помолете ги да отбележат #ЩедриятВторник с 
личен жест – пост във фейсбук, имейл до бизнес партньори, участие в дейности или #unselfie.
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Фестивал. Дефиле. Марш.
Излезте навън и минете по главна улица с необичайни облекла, маски, танци или просто шум! 
Много хора ще полюбопитват да разберат кои сте – имайте готовност да оставите информация в 
ръцете им.

Старо-златно!
Хубаво сте онлайн, но не забравяйте и хората, които може да срещнете лично. Изровете 
онази забравена дарителска кутия, вземайте якетата и излезте навън, при дарителите. Не 
гастролирайте в други градове, разказвайте за себе си и канете хората да ви дойдат на гости.

Партнирайте си
Едно общо събитие се равнява на две организирани поотделно. Планирайте общи дейности с 
някой бизнес – те също отбелязват #ЩедриятВторник. Могат да ви помогнат кампанията ви 
да стигне до повече хора, да ви дадат „терен“ или храна за събитие. Може да се срещнете със 
служителите им и да помолите да удвоят даренията ви.

Току-що мина Черният петък, възползвайте се!
Много хора са спестили пари от скорошни изгодни покупки - помолете да ви дарят част от 
отстъпките си.
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Дарете сами
В деня на #ЩедриятВторник бъдете доброволци. Вие също сте дарители и правите много 
добри неща – разкажете защо и насърчете и други хора да го правят. Нека бъде лично – хората 
правят организациите, а хората подкрепят хора!

Отворете широко вратите си
#ЩедриятВторник е ден за благотворителност - поканете гости, за да видят работата ви от 
първа ръка. Подгответе дребни задачи, с които могат да ви помогнат и нека дарителските кутии 
са наблизо. Ако нямате място, отворете врати виртуално - разходете се с камера и покажете как 
и къде творите доброто!

Благодарете
Винаги е време да кажете благодаря на екипа си, доброволците, дарителите, последователите 
си в социалните мрежи. Обяснете защо и какво сте постигнали с тяхно участие.

Отидете в училище или в университет
#ЩедриятВторник  е в работен, също и учебен ден. Свържете се с близко училище и помолете 
да разкажете за себе си и покажете каузата си. Така децата ще получат един урок по ценности, 
солидарност и помощ. А вие може (изненадващо) да получите място сред коледните им каузи!
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27 ноември 2018

www.givingtuesday.bcause.bg

Споделяйте знанията и уменията си
Ако сте голяма или по-опитна организация, вероятно може да подкрепите по-малка, като я 
поканите при вас и опитате да помогнете с решение за нейните трудности. 

Разсмейте ни!
Разкажете ни смешна случка от ежедневието ви, за ваше объркване или нелепа ситуация, но с 
добър край. Да, благотворителността и работата ви е много сериозна, но смехът сближава!

Запишете се да бъдете партньор на #ЩедриятВторник  - 
повече лица, повече добро! 

13

14

15


