ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL
Em países afetados por conflitos e guerras a Women for Women
International

apoia

mulheres

marginalizadas

a

ganhar

e

economizar dinheiro, melhorar a saúde, influenciar decisões nas
suas casas e comunidade, e conectar-se a redes de apoio.
No

#GivingTuesday

a

Women

for

Women

International

estabeleceu um objetivo específico de oferecer 500 pintainhos
para mulheres necessitadas. A criação de aves de capoeira é uma
tábua de salvação para trazer algum rendimento estável para

mulheres que vivem em países desvastados pela guerra. A
Women for Women International atingiu a sua meta e enviou mais

de 500 pintainhos para centenas de mulheres em todo o mundo.
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MOVEMBER
Em 2016, a Fundação Movember lançou uma campanha com a Visa

Checkout incentivando doações através de

e de brindes

divertidos. Nos 27 dias que antecederam #GivingTuesday (todo o

novembro), a Visa Checkout fez o matching (igualou) de todas as
doações até 25 dólares e sorteou doadores para ganharem uma viagem
ao Super Bowl LII. Além disso, no #GivingTuesday a Visa dobrou o
matching até 50 dólares por doação. Como incentivo extra, a Dockers
doou à Movember 5 dólares por cada compra e a Derek Hough doou
uma percentagem de cada compra de seu novo hit "Hold on". Por fim,
Movember realizou dois eventos em Nova York para ver o Pai Natal

fazer a barba, deixando um bigode em honra à saúde dos homens.
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KARAM FOUNDATION
A Fundação Karam vinculou o #GivingTuesday à sua

campanha de final de ano 10FOR10 para comemorar o
seu 10º aniversário. A campanha contou com posts nas
redes sociais destacando os 10 anos da Karam e
encorajando os seguidores a doarem US $ 10 e marcarem
10 amigos para fazerem o mesmo. A Fundação Karam
conseguiu, com esta acção, fundos para ajuda a projectos
na Síria, durante o inverno.
.
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TZU CHI USA
A Tzu Chi EUA, uma organização humanitária internacional
estabeleceu o #GivingTuesday como #GivingReliefDay num
esforço para fornecer ajuda de emergência, distribuir alimentos e
oferecer cuidados aos mais necessitados. Eles criaram uma
página na internet com histórias inspiradoras, destacando
programas e oferecendo formas das pessoas doarem e se

envolverem na #GivingReliefDay. A campanha foi partilhada nas
redes sociais e, com a ajuda de um generoso presente de

matching (igualar doações), a Tzu Chi EUA foi capaz de angariar
mais 200.000 dólares no seu primeiro #GivingReliefDay.
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WORLD BICYCLE RELIEF
World Bicycle Relief intitulou sua campanha #GivingTuesday "Umoja",
que significa "Unidade" em suaíli. A campanha centrou-se numa escola no

Quénia, onde estudantes de religiões africanas tradicionais, cristãos e
muçulmanos estudam juntos e incorporam o

seu lema "Together We

Rise." Através de posts nas redes sociais e parcerias com diversas
empresas e corporações, a World Bicycle Relief estabeleceu uma meta
ambiciosa para o #GivingTuesday: angariar fundos para mais de 1.400

Bicicletas. No final a campanha superou os objetivos angariando fundos
para mais de 1.620 bicicletas e através do matchig (igualar as doações)

foram capazes de fornecer mais de 3.200 bicicletas aos estudantes.
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GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION
A GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION celebrou o #GivingTuesday angariando fundos para expandir uma reserva no
Guatemala que protege uma das 25 mais queridas "espécies

uma Salamandra Jackson's Climbing. Eles

incentivaram os doadores com a #SaveASally na rede social e com alguns posts criativos, esmagaram a sua meta de

5.000 dólares, tendo aumentado para 50.000 dólares o valor angariado para proteger estes anfíbios raros.
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SMILETRAIN
No #GivingTuesday, a Smile Train lançou a sua
campanha Give Smile com actividades em todo o

mundo. As atividades incluíam acções de voluntariado
como: uma experiência de realidade virtual para

aprender mais sobre crianças que realizam cirurgias
de fissura labial, uma parceria com proprietários do
restaurante Top Chef para doar produtos de seus
restaurantes e um evento culinária de celebridades
nas Filipinas.
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PAYPAL
Motivados pela sua missão de democratizar os serviços financeiros para que o

máximo número de pessoas e empresas possíveis, se possam juntar e prosperar na
economia digital, a PayPal viu, no #GivingTuesday, um recorde de 64 milhões de
dólares doados para instituições de caridade e sem fins lucrativos através da
plataforma PayPal. Este é um aumento de 33% sobre as doações no ano transacto e
inclui doações com origem em 175 países diferentes. Foram quase 64 milhões de
dólares em doações num único dia, sendo um maravilhoso exemplo da magia
unificada do #GivingTuesday.
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TREVOR PROJECT
Em 2017, o Projeto Trevor fez matching de doações para cada dólar
angariado, um minuto de assistência de intervenção em crise para
assim responder a chamadas, textos e mensagens com jovens LGBTI.
Os conselheiros do Trevor Project, que prestam serviços de
intervenção em situações de crise e prevenção do suicídio, tiveram
um destaque nas redes sociais vestidos como os super-heróis da vida
real que são. A campanha foi um sucesso e conseguiu prestar o maior
apoio de sempre junto dos jovens LGBTI durante a sua temporada mais
movimentada.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

ASPCA
No #GivingTuesday, a ASPCA convidou os apoiantes
para participarem de um
Live-a-

Giving Hope Facebook

. O dia, repleto de estrelas da ASPCA,

apresentava uma transmissão em direto de hora a hora
com uma visão dos bastidores dos seus programas que
salvam vidas e mostravam os milhares de animais que

eles ajudam a resgatar. Durante o evento, os anfitriões e
convidados levaram os espectadores a doar. Como

bónus, o Animal Planet promoveu o evento digitalmente
e esteve no ar durante todo o dia.
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Esta rede de hospitais ativou uma campanha social no #GivingTuesday
que incentivou a autenticidade: a partilha de momentos reais e
quotidianos que destacam o atendimento em hospitais infantis com o
hashtag #GoodDayBadDay.
Os pacientes dos hospitais infantis em todo o país têm dias bons e dias
maus, e os objetivo da campanha foi, através das redes sociais, partilhar
momentos autênticos em honra das crianças que passam por
tratamento.
Os organizadores partilharam histórias e agradeceram aos seus muitos
apoiantes do #GivingTuesday por disseminarem a consciencialização e
angariarem fundos para os hospitais de sua rede.
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AMAZE
A AMAZE presta assistência a pais, adolescentes e educadores com ferramentas para estimular conversas em torno

da educação sexual. No #GivingTuesday, a AMAZE doou educação, organizando uma série de vídeo chamadas
para os pais. A série apresentava vídeos introduções de especialistas, livros relacionados, vídeos
e recursos on-line.
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DONORSCHOOSE
No #GivingTuesday, a DonorsChoose concebeu a sua bem sucedida
campanha #GivingTuesday GivingAway para juntar professores que
trabalham

em

comunidades

com

muitas

necessidades

com

doadores. Para cada doação ao DonorsChoose.org, o doador e o
professor apoiado ficaram habilitados a um sorteio para receber um
cartão-presente de 5.000 dólares do DonorsChoose.org para financiar
projetos adicionais. Mais de 15.700 pessoas se reuniram para apoiar
mais de 11.000 professores.
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HENRY VILAS ZOO
O jardim zoológico Henry Vilas estabeleceu para o #GivingTuesday, a meta
específica de angariar US $ 20.000 para poder trazer um tigre Amur, epécie
ameaçada, para seu zoológico no ano seguinte. Na preparação para o
#GivingTuesday, o zoológico foi dando dicas e anunciou que
fora do saco

gato está

dizendo que se preparavam para trazer um novo tigre macho

para acompanhar Callie, uma tigre de Amur fêmea que já vivia no Zoo. No final,
o Zoo angariou mais de US $ 32.000 e conseguiu trazer para o Zoo, na

primavera do ano seguinte, o Yuri, o novo tigre de Amur.
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HILLCROFT SERVICES, INC
O Hillcroft Services (uma organização de serviços e suporte a
pessoas com deficiência e suas famílias) definiu um objetivo específico

de angariar cerca de 4.000€ para a compra de três desfibriladores
cardíacos para cada um dos seus três edifícios. As pessoas apoiadas
pela organização podiam fazer fotos, usar adereços divertidos e
escrever as suas próprias #UNSelfie sobre

o motivo pelo qual o

Hillcroft é importante para eles. A Hillcroft Services destacou diferentes
membros da comunidade, funcionários e pacientes no mural de fotos
nas redes sociais. A sua rápida e fácil campanha permitiu que eles

angariassem mais de 4.500€ e envolvessem a comunidade na partilha
de histórias pessoais sobre os Serviços da Hillcroft.
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HUGS (HELP, UNDERSTANDING & GROUP
SUPPORT)
A HUGS (Help, Understanding & Group Support), uma organização
sem fins lucrativos que apoia famílias com crianças gravemente
doentes no Hawai, espalha o espírito de doação com o poder dos
abraços. Em comemoração do #GivingTuesday, a Usborne Books &

More entregou quatro caixas do livro "Cuddle Bear" e um peluche
para as famílias necessitadas do HUGS. A reação dos destinatários

foi capturada nos media sociais e encorajou a comunidade a apoiar
o HUGS financeiramente através de sua campanha # Hugs4HUGS
que decorreu durante todo o inverno.
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SHADY HOLLOW ASSISTED RIDING
Shady Hollow Assisted Riding é uma quinta de cavalos sem fins
lucrativos que fornece um ambiente equestre para apoio a indivíduos com
dificuldades

físicas,

cognitivas

e

/

ou

emocionais.

Começando

#GivingTuesday, os organizadores criaram uma

no

para as

pessoas escolherem um enfeite de papel e se comprometerem a oferecer

os itens listados. A

permaneceu durante as férias.
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SITRIN HEALTH CARE CENTER
O Centro de Saúde Sitrin organizou um programa de
variedades, transmitido ao vivo no Facebook para envolver a
comunidade em conversas ao vivo e entreter os pacientes da
Sitrin Health no #GivingTuesday. O evento do Facebook Live
contou com animadores locais e histórias de veteranos de

serviço, atletas de desporto adaptado

e defensores da

NeuroCare da Sitrin Health. Os artistas doaram tempo,

equipamento e os seus talentos para inspirar mais doações.
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THE ORINDA ASSOCIATION
A Associação Orinda, uma organização sem fins lucrativos
que administra o programa Seniors Around Town, abraçou o
espírito do #GivingTuesday reunindo presentes e escrevendo

cartas

para

as

vítimas

da

catástrofe

dos

incêndios

que

devastaram o norte da Califórnia em 2017.

Mais de 60 moradores da Orinda Senior Village reuniram-se
para escrever palavras de encorajamento, pensamentos de

compaixão e apoio amigável. A Associação reuniu presentes
para acompanhar as anotações e enviou os pacotes para o
#GivingTuesday.
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CAMP TO BELONG
A Camp to Belong reúne irmãos e irmãs que foram separados em
orfanatos, numa semana de acampamento de Verão, numa das suas 11
localidades nos EUA e na Austrália. No #GivingTuesday, a Camp To
Belong usou o poder das redes sociais para incentivar as famílias a

partilharem um momento especial entre irmãos com a hashtag
#SiblingsAreTheBEST. A campanha celebrou relacionamentos entre

irmãos, conscientizou e angariou fundos para abrir dois novos campos
nos próximos dois anos.
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JEVS HUMAN SERVICES
Num esforço para encorajar a sua base de doadores e a comunidade
alargada a se envolver de maneira prática, o JEVS Human Services criou o
#DoingTuesday. Durante todo o dia, o JEVS reuniu voluntários para uma
variedade de atividades de serviço, incluindo a montagem e entrega de
mais de 150 pacotes de cuidados para famílias JEVS, realizando entrevistas
e sessões preparatórias de networking para clientes e entrevistas simuladas
com líderes na Filadélfia
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WELLSTAR HEALTH
A WellStar Health, uma organização sem fins lucrativos dedicada a
prestar assistência médica abrangente, adoptou uma abordagem digital
para o #GivingTuesday. Através das redes sociais, criou anúncios,

posts, vídeos de campanha e uma campanha local na internet com
várias opções para doar. A WellStar Health esforçou-se para conseguir

doações para a sua programação. Nessa campanha a AMR (Resposta
Médica Americana) duplicou as doações (matching de doações)
obtidas no #GivingTuesday e a organização conseguiu angariar 10.000
dólares.
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HUMBLE PROJECT
No

#GivingTuesday,

o

Projeto

Humble

reuniu

apoiantes da comunidade para montar Kits de produtos

de higiene. O Projeto ultrapassou a sua meta de criar
500 kits, tendo feito mais de 600 para ajudar os mais
necessitados. Os kits foram entregues poucos dias antes
do Natal.
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FOOD BANK FOR WESTCHESTER
Dez grupos comunitários do condado de Westchester enfrentaram-

se numa animada batalha no Food Bank para Westchester, pela primeira
vez no #GivingTuesday

desafiados a reembalar

Scoop-a-

. Os grupos foram

a maioria dos alimentos em pacotes para

serem entregues em 45 minutos. Um grupo chamado "Harrison
ganhou a competição embalando 2.548 kg de maçãs! Um
total de 19.980 libras de maçãs e peras foram embaladas em sacos e
foram doados ao Senior Grocery Program, uma organização, que
distribui alimentos frescos para centros e programas de idosos
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THE LEGUP PROGRAM
O Programa LegUp ajuda as pessoas que estão em
situação de sem abrigo a encontrar empregos, auxiliando
no transporte de ida e volta para o trabalho, na
preparação da entrevista e no vestuário adequado.
Muitos dos seus clientes ainda lutam para comprar
comida, por isso, o #GivingTuesday LegUp fez uma

grande campanha de pagamento por adiantamento e
forneceu a mais de 50 clientes, cartões-presente para o

almoço, perto dos seus locais de trabalho.
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COOL EFFECT
A

Cool

Effect,

uma

plataforma

de

financiamento

colaborativo que oferece aos indivíduos a oportunidade de
apoiar

as

reduções

de

emissões

de

carbono,

ofereceu

patinagem no gelo gratuita numa pista de gelo na Califórnia
durante todo o dia no #GivingTuesday.
Os patinadores foram encorajados a postar selfies com
adereços de boneco de neve nas redes sociais para estender a
mensagem. Na rede social, o Cool Effect incentivou os

seguidores a assistirem ao seu movimento, contribuir para a
causa e partilhar a sua própria selfie de boneco de neve.
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WILLIAMSTON THEATRE
O Williamston Theatre concentrou-se em agradecer aos seus doadores no
#GivingTuesday, apresentando um dia completo de leituras e de jogos! O

evento contou com peças de teatro gratuitas, tendo tido a colaboração de
atores locais. Celebrou desta forma o apoio da comunicade local às artes.
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PROJECT YOGA RICHMOND
No #GivingTuesday, o Projeto Yoga Richmond usou o

hashtag #PYRyogathon2017 para angariar fundos para 10
programas comunitários de mindfulness em yoga. O Projeto

Yoga Richmond convidou as pessoas a participarem de
aulas de yoga e eventos especiais durante o dia e usaram as
redes sociais para destacar o progresso em direção ao
alcance de sua meta. Com uma partida especial para fundos
angariados das 12h às 20h no #GivingTuesday, o Projeto

Yoga Richmond conseguiu angariar um total de 12.687
dólares em apoio a não 10, mas 12 de seus programas de yoga

e mindfulness!
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todo o mundo, o #GivingTuesday é um movimento de
base que ilustra o impacto que podemos ter quando todos
i

nós nos juntamos. Os investimentos que fazemos - em tempo
e dinheiro

podem ajudar a resolver problemas de hoje e

vão tornar a próxima geração mais forte.
Presidente Barack Obama

CONTAMOS CONSIGO NESTE DIA,
i

PARA FAZER A DIFERENÇA NO MUNDO.

www.givingtuesday.pt
geral@Givingtuesday.pt

