15 idéer til velgørenhed

1. Stræk hånden frem
Masser af mennesker leder efter noget godt at gøre
på Giving Tuesday, sørg for at de kan gøre det med
dig. Uanset om det er via donationer, frivilligt
arbejde eller noget andet, så bed folk om at støtte
dig og din sag på Giving Tuesday.

2. Gå amok på sociale medier
I andre lande dominerer Giving Tuesday fx Twitter,
så brug hashtag #givingtuesday og bliv en del af
samtalen.

3. Start din julekampagne
Det er et par dage før december, så giv din
julekampagne et ekstra boost ved at lancere den på
Giving Tuesday. Eller brug dagen til at fortælle folk
om din julekampagne før den starter.

4. Få din chef til at gøre noget
opsigtsvækkende
Opfordrer din chef, jeres direktør, jeres
ambassadører eller andre der støtter op om jeres
sag til at promovere dagen.

5. Sørg for at fejre det arbejde I
allerede gør
Vi ved, at I allerede gør tonsvis af gode ting, så
brug dagen på at give jer selv et klap på
skulderen og fortæl andre om det I gør.

6. Team up med andre
Find en lokal forretningsdrivende, eller rusk op I
en eller flere af jeres samarbejdspartnere og
spørg dem, om de vil støtte jer på Giving Tuesday.
De kan fx matche det I indsamler på dagen (eller
det I allerede har indsamlet), de kan fortælle deres
kunder om jer eller invitere jer ind i deres
virksomhed, så I kan fortælle deres medarbejdere
og kunder om jeres arbejde
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7. Glem ikke børnene

12. Høst nogle af besparelserne fra

Giving Tuesday er en ugedag og børnene er i
skole på denne dag. Kontakt de lokale skoler for
at høre, om de vil hjælpe jer med at støtte jer på
denne dag, eller endnu bedre støtte jeres
juleaktiviteter.

8. Sig tak
Hvorfor ikke sige tak til jeres medarbejdere, jeres
donorer, jeres følgere, jeres fans, jeres frivillige og
alle dem der hjælper jer med at gøre gode ting
hele året rundt?

9. Del jeres kunnen med
mindre organisationer
Lad os ikke glemme at vi også kan hjælpe hinanden.
Så hvis I har evner og ressourcer, kan I invitere
mindre velgørende organisationer ind og benytte
dagen til at løse nogle nøgleproblemer som de
bokser med.

BlackFriday/CyberMonday
Bed folk om at dele noget af deres besparelse med
dig!

13. Find på noget at gøre
Hvis du har brug for frivillige, hvorfor så ikke
planlægge et stort projekt til Giving Tuesday. Jo
flere folk du får til at deltage desto bedre, og du kan få
et stort arbejde vinget af på din gøreliste denne dag.

14. Invitér folk på dagen
Dagen drejer sig om velgørenhed, så slå dørene
op og invitér folk ind for at se, hvad det er I laver.
Du kan også gøre det virtuelt, fx via facebook
eller lignende, det vil måske blive ligeså populært
som at se kattevideoer, bare anderledes …

15. Meld dig under
Giving Tuesdays faner!

10. Udfordre nogen til en

Tilslut dig bevægelsen og lad os vise verden,
hvorfor det er fantastisk at være involveret!

“good-off”
I kender godt de virksomheder over for jeres
domicil, så hvorfor ikke udfordre dem til en Giving
Tuesday konkurrence for at se, hvem der kan
indsamle flest penge på en enkelt dag?

11. Gå ud i verden
Husk dine støttere offline. Børst støvet af
indsamlingsbøtterne, tag regnfrakken på, og gå
ud på gader og stræder for at møde de givende
mennesker face to face.
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