MATERIAIS PARA
MOBILIZAÇÃO

banco de ideias
para todas as pessoas

Como uma pessoa pode se conectar ao #diadedoar?
De várias maneiras! Pode ser apoiando a organização pela qual você já se apaixonou ou aproveitando
a deixa para encontrar novas organizações para doar no dia 27 de novembro. Pode ser promovendo
o #diadedoar nas suas redes sociais e para sua família e amigos, e mobilizando toda as suas mídias
sociais para divulgar a campanha.
Não deixe de nos seguir no Facebook, Twitter e Instagram. Lá você encontrará mensagens, imagens
e ideias para participar do #diadedoar, sempre usando a hashtag.
E, para aquecer os motores, compartilhamos algumas ideias de como você pode participar do #diadedoar.

1º Encontre uma organização que esteja participando do #diadedoar, e veja como pode ajudá-la;
2º Organize um churrasco, um happy hour, ou qualquer outro evento, e doe a receita para uma
organização da sociedade civil;

3º Ou que tal fazer aquela limpa no armário junto com três amigos(as) e promover uma 'venda do
bem'? Neste caso, lembre-se de que 100% da renda tem que ser doada, heim?

4º Reúna sua família, vizinhos, amigos ou colegas de trabalho, e arrecade roupas e alimentos, em

nome de um abrigo creche local. Sugerimos entrar em contato antes e ver bem o que eles estão
precisando!

5º Cozinhe você mesmo, tortas e bolos, e os venda arrecadando dinheiro para doar para a sua
organização favorita;

6º Financie uma causa! Faça uma campanha de crowdfunding (financiamento coletivo) para uma

organização e a divulgue entre seus amigos;

7º É festa! Ao comemorar o seu aniversário, ao invés de pedir presentes para você, escolha uma

organização da sociedade civil que você gosta e peça que seus convidados doem para esta organização.
Organize um aniversário solidário!;

8º E, acima de tudo, divulgue muito o #diadedoar, divulgue nas redes sociais tudo o que você faz em

prol da campanha, inspirando todos a fazerem igual e contribuírem para a transformação social do país!
O #diadedoar é de todos, e conta com o apoio de todos.
De iniciativa em iniciativa, de ato em ato, de gesto em gesto, este dia 27 de novembro pode fazer a
diferença para a vida de muitas pessoas por intermédio da doação de recursos às ONGs, Associações
e Instituições especializadas.

Atencao:

Seja sustentável. Antes de produzir qualquer material impresso, calcule a quantidade para que tudo seja
utilizado antes e durante o #diadedoar 2018.

diadedoar.org.br

