GUIA DE
PARTICIPAÇÃO
DO DIA DE DOAR
PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

SOMOS
O DIA DE DOAR
O Dia de Doar é um movimento global de doação com impacto local.
Fundado pela organização nova-iorquina 92Y, com o nome de
#GivingTuesday, o Dia de Doar é realizado em mais de 190 países,
como um grande movimento para promover a doação e a generosidade.
O movimento congrega o poder coletivo e inigualável de uma
combinação de parceiros para transformar o modo como as pessoas
pensam e falam sobre as doações. Por isso, inspira as pessoas a tomar
medidas coletivas para melhorar as suas comunidades e doar às
organizações da sociedade civil que representam as causas nas quais
acreditam de uma forma melhor e mais inteligente, ajudando a criar um
mundo melhor.
O Dia de Doar mostra como cada ato de generosidade conta, adquirindo
um significado ainda maior quando doamos juntos.
No Brasil o Dia de Doar é realizado pelo Movimento por uma Cultura de
Doação, uma coalização de organizações e indivíduos que promovem o
engajamento das pessoas com as causas e as organizações da sociedade
civil, por meio da doação como instrumento para fortalecimento da
democracia. E quem organiza e lidera a mobilização é a ABCR Associação Brasileira de Captadores de Recursos.
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COMO FALAR SOBRE O DIA DE DOAR
O Dia de Doar é uma oportunidade para pessoas do mundo inteiro se
mobilizarem juntas, em união, para usar seu poder individual de
generosidade e permanecerem conectadas transformando vidas.
As pessoas podem mostrar sua generosidade de várias maneiras durante o
Dia de Doar, como ajudando um vizinho, promovendo uma causa,
compartilhando um conhecimento - todo ato de generosidade conta.
Generosidade é o que reúne pessoas de todos os perfis, origens, crenças e
pontos de vista, no mundo todo. A generosidade dá a todas elas o poder de
fazer uma mudança positiva na vida das outras, e é um valor fundamental a
partir do qual qualquer pessoa pode agir.
O Dia de Doar apresenta oportunidades de retribuir para a comunidades e
para causas, de maneira segura e que permitam conexão social e bondade.
Todos temos o que doar e, com as mídias sociais e a tecnologia, entregas
diretas, correios, e telefones, existem maneiras ilimitadas de usar sua
generosidade para apoiar outras pessoas.

Mais recursos para ajudá-lo a falar sobre sua participação como parceiro

Release
FAQ
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O QUE FAZER
Seja digital - verifique se sua presença na web está otimizada e
use conteúdos que você já possui.
Seja ágil. Tudo está mudando momento a momento. Nós
precisamos tomar decisões rápidas e sempre ter um plano de
backup.
Comunique-se de forma clara e autêntica.

O QUE NÃO FAZER
Não tenha medo de arrecadar fundos! Pessoas realmente querem
ajudar. Faz com que se sintam empoderados.
Não peça às pessoas que façam coisas que possam colocar em perigo a
si mesmas ou a outras pessoas. Esteja ciente das diretrizes da OMS.
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COMO PARTICIPAR
O Dia de Doar não é exclusivamente um dia de captação de recursos
- é uma oportunidade para pessoas de todo o mundo se mobilizarem
em união - usar seu poder individual de generosidade e
permanecerem conectadas. Enquanto você certamente pode usar o
dia para levantar recursos para sua causa, aqui estão 5 maneiras de
participarem do Dia de Doar sem necessariamente captar de
recursos.
Compartilhe boas notícias. Tanto da sua organização quanto de
outras histórias que inspiram você. Confira os canais sociais do
Dia de Doar para exemplos. Apresente tudo de bom na sua
comunidade.
Agradeça a seus apoiadores - prepare um agradecimento virtual
para enviar neste dia em especial.
24 horas de gratidão - poste uma vez por hora sobre as coisas
que sua organização é grata
Peça ao seu público para se envolver virtualmente em uma
organização parceira.
Incentive outras pessoas a compartilhar bondade e serem
generosas durante esse período.

Obtenha mais ideias no nosso e-mail
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PREPARE SUAS REDES SOCIAIS
Atualize seus perfis e use hashtags em todas as plataformas sociais
Anuncie que você e sua organização estão participando do Dia de
Doar e crie uma contagem regressiva para 30 de novembro!
Use a hashtag #DiadeDoar - o barulho amplifica seu alcance
expandindo seu público-alvo normal + incentivando outras
pessoas a se envolverem com sua organização!
Crie conteúdo que mostre que sua missão é algo que as pessoas
desejam se envolver. Eduque as pessoas sobre sua causa + o que a
sua organização está fazendo para tornar nosso mundo um lugar
melhor. Seja honesto sobre a situação da sua organização e suas
necessidades.

IDEIAS DE ATIVAÇÃO
Atualize seus perfis e use hashtags em todas as plataformas sociais
Anuncie que você e sua organização estão participando do Dia de
Doar e crie uma contagem regressiva para 30 de novembro!
Faça uma live para conversar com seus seguidores sobre a campanha
da sua organização
Peça aos seus seguidores nas redes sociais que compartilhem
histórias do porquê eles apoiam sua organização. Compartilhe suas
respostas!
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TEM MAIS...
Mande um "Reserve a agenda" (Save The Date) no e-mail de seus
apoiadores
Inicie uma série de e-mails para aumentar a expectativa do grande dia.

MENSAGENS - EXEMPLOS
Somos parceiros orgulhosos do Dia de Doar. Junte-se a nós em 30/11 neste dia
global de doação e união. [Compartilhe seus planos]
No Dia de Doar, estamos compartilhando maneiras que você pode expressar
generosidade diretamente de sua própria casa. (Insira idéias para como as
pessoas podem se envolver em sua missão ou ajudar a mover a sua causa,
diretamente da casa deles)
Juntos, permanecemos. Estamos unidos à nossa comunidade global pelo Dia de
Doar. Vamos retribuir e mostrar nossa força: [URL]
Juntos, doamos. Saiba como sua generosidade faz a diferença no Dia de Doar
[URL]
O Dia de Doar é uma oportunidade para pessoas do mundo todo permanecerem
juntas em união - vamos reunir (inserir causa).
[ORG] se orgulha de mostrar nosso apoio a [causa / organização sem fins
lucrativos] em 30/11 no Dia de Doar. Juntos, podemos fazer a diferença.
Temos orgulho de apoiar pessoas do mundo todo na conscientização e apoio a
organizações sem fins lucrativos que estão ajudando comunidades. Junte-se a
nós para promover este Dia de Doar: diadedoar.org.br.
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LINHA DO TEMPO DA COMUNICAÇÃO
SEMANA 01
Verifique se você se inscreveu em nosso site. Isso o adicionará à
nossa lista de Organizações participantes e em nossa newsletter,
para que possamos enviar a você as últimas atualizações e
notícias
Veja se sua cidade ou estado está planejando uma campanha
comunitária para o Dia de Doar. Se houver um movimento local,
entre em contato com eles para ver como você pode se envolver.
Estabeleça uma meta e considere seu público-alvo. Você gostaria
de recrutar mais voluntários? Obter mais seguidores nas redes
sociais? Levantar mais dinheiro para uma campanha? Seja qual for
sua iniciativa, defina uma meta e dê à sua equipe e comunidade
algo para o qual buscar.
Envie um e-mail para seus apoiadores para compartilhar que sua
organização está participando do Dia de Doar e compartilhe um
convite da agenda. Você ainda não precisa incluir detalhes
específicos sobre como está participando, se você ainda não o
tiver preparado.

SEMANA 02
Anunciar. Compartilhe seu plano e suas metas em um comunicado
à imprensa ou festa de lançamento da comunidade virtual e
comece a espalhar sobre seus planos para o Dia de Doar nas
mídias sociais. É melhor anunciar cedo para preparar sua
comunidade e engajar para doação
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Pense em um desafio. Se você estiver organizando uma campanha
de arrecadação de fundos, converse com os doadores sobre como
criarem um match de desafio para criar uma emoção extra no Dia
de Doar.
Envie um e-mail aos seus apoiadores novamente para lembrá-los
de que Dia de Doar está chegando e forneça detalhes específicos
sobre como eles podem se envolver. Confira nossos exemplos de
e-mails nas próximas páginas.

SEMANA 03
Apresente sua imprensa local. Use nosso exemplo de press release
para compartilhar seus planos de campanha com a mídia local.
Se você ainda não enviou, envie um convite por calendário para
todos em seu mailing. Uma vez que você tenha suas listas
segmentadas, você pode até personalizar o calendário com
instruções específicas para grupos diferentes. (por exemplo,
embaixadores de redes sociais, doadores, repórteres)
Seja grande nas mídias sociais! Mantenha-se atualizado com o seu
apoiadores - tweet, publique, compartilhe para convidar sua
comunidade para participar com você em 30/11. Lembre-se de usar
a hashtag #DiadeDoar em suas mensagens para que possamos
retuitar/compartilhar.
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UM DIA ANTES
Envie um e-mail "É amanhã" e compartilhe mensagens nas redes
sociais. Certifique-se de que sua diretoria, equipe e comunidade
saibam que estamos na contagem regressiva final para o Dia de
Doar!

NO DIA
30 DE NOVEMBRO - é Dia de Doar! Lembre-se de atualizar sua
comunidade sobre sua campanha ao longo do dia. Compartilhe os
resultados alcançados no dia e gere buzz para criar entusiasmo
para sua campanha. Agradeça aos doadores e pessoas que estão
ajudando a ampliar sua campanha.
Transmita ao vivo, compartilhe uma foto a cada hora (não é
necessário criar nada novo, reutilize o conteúdo existente), inicie
um desafio do TikTok, destaque histórias de generosidade da sua
comunidade.

APÓS O DIA DE DOAR
Agradeça a sua equipe, doadores, voluntários, parceiros e
comunidade.
Compartilhe seu sucesso conosco! Envie um e-mail para a equipe
Dia de Doar em contado@diadedoar.org.br com sua história, fotos
ou anúncios que podemos compartilhar.
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EXEMPLO DE E-MAIL
Assunto: Juntos nós...
Olá, [nome]
Neste tempo de incerteza, há uma verdade fundamental que nos dá esperança que juntos podemos fazer coisas extraordinárias. Nas últimas semanas e meses, o
mundo inteiro se uniu para se levantar, ajudar, retribuir e curar. Seja através de
doações para organizações comunitárias, celebrando médicos e enfermeiros em
turnos ou procurando um vizinho para ajudar com mantimentos, a generosidade
tem ajudado o mundo inteiro a superar esse pandemia. Juntos.
Em 30 de novembro de 2021, o [ORG] participará do Dia de Doar, um dia global de
união e doação. Como você sabe, nossa organização [Descreva em 2-3 linhas os
trabalho de sua organização na sua comunidade e como sua organização sem fins
lucrativos estar participando]
Mas não podemos fazer isso sem você!
Precisamos não apenas do seu apoio, mas também da sua ajuda para divulgar. Por
favor, compartilhe com seus amigos e familiares o por que você acredita em nosso
trabalho e incentive-os a nos apoiar também!
Junte-se ao movimento em 30 de novembro de 2021! Marque hoje o nosso link
para doações: [adicione o link para sua página de doações, anexe um convite da
agenda que inclua o link] e clique aqui para aprender sobre outras maneiras de
participar do Dia de Doar.
Obrigado por fazer parte da equipe [Organização].
Esperamos que você seja saudável e seguro.
Nome
Cargo
Organização
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EXEMPLO DE E-MAIL
Assunto: Junte-se a nós para um dia global de união - 30 de novembro de 2021
Em 30 de novembro de 2021, pessoas do mundo todo se reúnem para explorar o
poder da conexão humana e fortalecer as comunidades.
Seremos uma dessas organizações participantes e precisamos da sua ajuda!
Ao aderir ao movimento Dia de Doar, você está provando que, em alguns
momentos de incerteza, a generosidade pode unir o mundo inteiro.
Aqui está como você pode se preparar para doar:
1. Doe. Em 30 de novembro, acesse [insira o URL da organização] e faça uma
contribuição. Você também pode apoiar nossa organização dessa maneira [insira
o link para uma postagem no blog que descreva outras necessidades como uma
lista de desejos, oportunidades virtuais de voluntariado]
2. Siga. Siga-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter e convide seus
amigos para fazer o mesmo.
3. Espalhe a palavra. Incentive seus amigos e familiares a se unirem a você na
criação de impacto em 30 de novembro, compartilhando o que nossa missão
significa para você e por que você apoia nossa organização (aqui estão algumas
idéias). Certifique-se de usar a hashtag #DiadeDoar.
Vamos nos reunir para construir comunidades mais fortes.
Saiba mais em [insira o URL da sua organização]
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CANVA TEMPLATES

Usar este template

Usar este template

Usar este template

Usar este template
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CANVA TEMPLATES

Capa para Facebook

Template para Twitter
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MAIS RECURSOS PARA USAR E COMPARTILHAR

Acesse a pasta completa com os materiais disponíveis para realizar o seu Dia de
Doar 2021. Sinta-se à vontade para utilizar logos e posts da maneira que achar
melhor para você e para sua organização.
Ah, adoraríamos acompanhar sua mobilização. Não deixe de compartilhar as
hashtags #DiadeDoar e #eudoei :)

Você ainda pode compartilhar com seus públicos esses kits para que eles se
engajem e criem as próprias mobilizações.
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