


UNIVERSIDADES

Lafayette College

As férias podem ser solitárias para os idosos. Assim, os 

alunos do Lafayette College, organizaram um concerto 

para os residentes do Lar de Idosos Glendale na noite 

do GivingTuesday! 

O evento reuniu a população estudantil alargada de 

Lafayette para conhecer sua comunidade, proporcionar 

entretenimento e espalhar o espírito de doação para o 

campus de Lafayette.

Incentive os alunos a devolverem à comunidade

EVENTOS
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Niagara University

Mais de 100 estudantes da Niagara University e 9 restaurantes 

locais fizeram parceria com a Community Missions no 

#GivingTuesday. 

Os alunos iniciaram o dia às 6:30, preparando o café da manhã 

para as pessoas hospedadas nas Missões da Comunidade. 

No final do dia, alunos do secundário de toda a região decoraram 

a missão e embrulharam presentes, enquanto outros serviram o 

almoço na cozinha da comunidade. 

Dining for 

Dollars

restaurante doou parte de suas vendas para as Missões da 

Comunidade.

Incentive os alunos a devolverem à comunidade

VOLUNTARIADO
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Universidade Herzing 

A Universidade Herzing criou uma oportunidade de bolsa de 

estudos #GivingTuesday, projetada para encorajar actos de 

generosidade - não importando quão grande ou pequena.

Estudantes, futuros alunos e ex-alunos podiam inscrever-se 

para a bolsa online do #GivingTuesday, com um acto de 

generosidade e incluindo-o na sua inscrição. 

Mais de 900 actos foram apresentados e no total, foram 

concedidas 10 bolsas de US $ 2.000 para alunos e ex-

alunos.

Incentive os alunos a devolverem à comunidade

FUNDOS
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Incentive os alunos a devolverem à comunidade

Universidade Estadual do Colorado 

O objetivo era apoiar 7.100 refeições para o fundo 

Rams Against Hunger. 

O programa Rams Against Hunger oferece cartões de 

refeição para estudantes que vivenciam insegurança 

alimentar. 

A campanha envolveu um robusto plano de 

comunicações de 30 dias, incluindo cartões postais, e-

mail, social media e eventos no campus. 

400 embaixadores de social media também ajudaram a 

divulgar as notícias da campanha.

BENS



UNIVERSIDADES

BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY

Em 2017, 218 estudantes mostraram seu orgulho de Falcon e 

doaram 557,5 horas de serviço no #GivingTuesday. 

O Comité de Filantropia Estudantil da BGSU organizou a 

oportunidade de serviço no sindicato estudantil durante todo o 

dia, que incluiu 6 atividades para alunos, funcionários e 

membros do corpo docente.

Um estudante, por exemplo, fez brinquedos para cães para a 

Humane Society local. 

As atividades envolveram diversos parceiros da comunidade local, 

incluindo o Abrigo de Cocoon, a Cruz Vermelha, a United Way, o 

Meals on Wheels, o Comitê do Condado de Wood sobre o 

Envelhecimento e o Food for Thought.

Incentive os alunos a devolverem à comunidade

VOLUNTARIADO
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Emporia State

Angariou $ 5.000 de 76 doadores. 

Eles lançaram uma nova plataforma de crowdfunding, 

GiveGold, um espaço onde estudantes e professores podem 

angariar  dinheiro para projetos especiais. 

9 organizações estudantis foram destacadas pela campanha 

de crowdfunding para ajudar a angariar fundos para 

competições, projetos e conferências. 

As 3 organizações que angariaram mais fundos entre as 17h e 

as 20h no GivingTuesday receberam uma doação adicional 

para seus projetos, como prémio da competição /desafio.

Incentive os alunos a devolverem à comunidade

FUNDOS
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Incentive os alunos a devolverem à comunidade

EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY

Angariou quase US $ 260.000 como parte de sua 

campanha anual do Giving Joy Day no #GivingTuesday 

para angariar fundos para bolsas de estudo para 

estudantes da EWU. 

A campanha de um dia foi dedicada a partilhar o impacto 

da bolsa de estudos através dos olhos de estudantes e 

doadores. 

Os bolsistas foram destacados em vídeos atraentes para 

personalizar a campanha para os doadores.

FUNDOS
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Universidade Tufts 

Angariou $ 2,46 milhões de 8.684 doadores.

Convidaram alunos das diferentes equipas desportivas a fazer 

chamadas noturnas e igualaram doações dos maiores angariadores.

Eles envolveram estudantes voluntários para incentivar os alunos a 

doar, com stands estrategicamente colocados no campus e códigos 

QR para facilitar a doação no local. 

A Tufts incentivou os alunos a postarem nas redes sociais com o 

Jumbo, a mascote, por uma chance de ganhar dinheiro. 

A Tufts utilizou o vídeo para inspirar os alunos a realizar campanhas 

de angariação de fundos e criou uma página de destino para abrigar 

todos os arrecadadores de fundos e atividades de campanha.

Incentive os alunos a devolverem à comunidade

FUNDOS
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Universidade Estadual da Califórnia

A Universidade Estadual da Califórnia - San Marcos 

arrecadou US $ 448.995 de 1.488 doações, duplicando o 

total do ano anterior em dólares e doadores. 

Eles quase triplicaram as doações de ex-alunos e 322 

alunos fizeram doações! 

O CSUSM alcançou os seus objetivos com 13 desafios 

financiados por doadores, com nomes divertidos -

como o Desafio Early Bird, Happy Hour de Alunos e 

Desafios de Social Media. 

aumentar a participação, que é o critério de avaliação 

primordial do sucesso de seu GivingTuesday.

MATCHING DE DOAÇÕES
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NEW MEXICO STATE UNIVERSITY

iniciou o #GivingTuesday anunciando um matching de doação 

correspondente a US $ 250.000 prometido por generosos 

doadores da NMSU. 

A partir das 9h da manhã, a comunidade universitária começou a 

bater sua meta de angariar US $ 1,5 milhão. 

Pessoas da comunidade escolar participaram um doador 

prometeu doar US $ 3.500 que seria accionado se mais de 125 as 

pessoas postassem as suas # NMSUGivingTuesday #UNSelfies

depois de fazer a sua doação. 

Mais que 1.500 doações foram feitas, angariando-se mais US $ 

1,8 milhão para a NMSU no #GivingTuesday

MATCHING DE DOAÇÕES
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KENTUCKY WESLEYAN COLLEGE

#GivingTuesday foi construído no Wesleyan Way Day of

Service, na segunda-feira anterior a #GivingTuesday. 

Este ano, alunos, professores e ex-alunos doaram 417 

horas de serviço a 18 projetos diferentes. 

Com base nessa dinâmica, as mensagens #GivingTuesday 

foram compartilhadas nas redes sociais para envover os 

doadores e incentivar as doações financeiras para a escola. 

No próximo ano, o Dia de Serviço Wesleyan Way será 

realizado na segunda-feira anterior e no dia de 

#GivingTuesday.

VOLUNTARIADO
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CONTAMOS CONSIGO NESTE DIA, 

PARA FAZER A DIFERENÇA NO MUNDO.

SEJA NOSSO PARCEIRO
www.givingtuesday.pt

geral@givingtuesday.pt

http://www.givingtuesday.pt/

