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10 идеи за компании

Официален партньор 
на инициативата в 

България

Как да организираме 
#ЩедриятВторник в офиса



Какво е #ЩедриятВторник или #GivingTuesday?

#ЩедриятВторник - това е денят, в който даряваме и празнуваме щедростта. 

#GivingTuesday е глобална инициатива, която дава възможност на бизнеса, благотворителните 
организации и местните общности да обединят усилия в подкрепа на важни за обществото 
благотворителни каузи и да напомнят на хората, че дарителството е неотменна част от ежедневието ни 
и начин да използваме парите си, за да променим нечий живот.

От 2014 г. фондация BCause отбелязва #GivingTuesday, а от 2018 г. е официален партньор на световната 
инициатива за Бългaрия.
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И вашата компания може да се включи!

Планирайте и точно в тази седмица направете дарение за избрана кауза! Давайте! Сложете и 
дарителска кутия, за да даряват служители или клиенти и информационни материали за добрата кауза, 
която сте избрали. 

Продавайте продуктите си, обвързани с кауза, в седмицата на #ЩедриятВторник и дарете малък 
процент! Използвайте маркетинг ресурсите си, за да увеличите подкрепата за кауза, пуснете й фейсбук 
реклама, сложете банер на сайта си или плакат на витрината... Изберете някоя от кампаниите в ДМС или 
в Платформата.бг - хем може да се дарява веднага!.

Ако дарявате по ведомост – покажете лицата на служителите, които даряват и на каузите, за които го 
правят – BCause ще ви помогне да поканите представители на вашите каузи.

Ако не дарявате по  ведомост, поканете BCause да ви разкаже за тази възможност. Ще ви покажем как 20 
лева месечно значат много за някого в нужда!

А с някои от следващите идеи вашето дарение освен да подкрепи избраната благотворителна 
организация ще ви донесе още:
- Сплотеност и ангажиране на служителите и открояване на лидерите,
- Може би малко спорт, малко култура, със сигурност – много творчество, смях и забавление.

Ето как: 
Съберете активистите в компанията, тези, които имат винаги готово предложение за добро прекарване 
на времето, и организирайте събитие - на 27 ноември и дните преди това. Събитие, но с кауза!
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Хапване с кауза
Предложете на колегите си да приготвят любима храна.  Поканете останалите служители да си 
купят парче неповторим кекс или невероятна салата и да хапнат заедно, а парите дарете на 
кауза. Нека компанията ви да удвои набраната сума.

Благотворителен базар в офиса
Поканете доброволчески организации и си купете коледен сувенир или друг продукт с кауза. 
И ги черпете един обяд!

Офисно предизвикателство
Например:  „който обядва вредна храна дарява 5 лв. за каузата“.
Или: в сряда всеки, чието име започва с буквата, която изтеглим, дарява всички монети от джоба 
си. Разбира се, хората трябва да са съгласни и да намират предизвикателството за забавно!

Подкрепете колега в неговото предизвикателство! 
Дарете за каузата на колега, който ще тича, ще качи връх, скочи с парашут или просто ще се 
качва всеки ден по стълбите към офиса! Помогнете да разпространи каузата си, разкажете за 
нея в плакати в кафетерията и местата за почивка! Ама той/тя били страшно упорити, като ги 
подкрепиш!
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Спортувайте с кауза заедно с колегите си
Качете връх и съберете толкова пари, колкото е височината му в метри! Играйте мач на 
„вързано“ – кауза срещу кауза! Състезавайте се на карти, на шах, на дартс, на филми, на 
асоциации, на „Не се сърди, човече“ – само залогът е важен!

Представление в офиса
Организирайте офисна пиеса с вход и дарете приходите. Да видите какъв артист е Георгиев от 
счетоводството! Сценарият оставете на HR-арите! Може да поставите пиесата на истинска сцена 
в някое читалище, хем ще им помогнете със сметките през зимата!

Фото или шарж
Направете си смешни офисни снимки и ги продавайте в офиса. Или поканете художник да ви 
направи шаржове! Дарете набраната сума. Нали и компанията ще удвои?!

Направете си #unselfie
Това са ваши ситуации, но в тях най-важният образ е някой друг – на вашата кауза. Може да 
се снимате с талантливо дете, пред вратата на страхотна социална организация. Или просто 
напишете на един лист „Аз подкрепям Фондация Х“ и се снимайте с него! С усмивка, заслужена 
гордост и покана към другите! Снимайте ли казах?! Телефонът ви прави и видео, нали?
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Включете децата! 
Поканете децата на служителите си и заедно измайсторете нещо в подкрепа на избрана 
организация. Доброволци от организацията ще ви дадат идеи и направо заготовки, подходящи 
за малки ръчички! Заведете децата да видят работата на организацията!

Семейни състезания
Отидете с децата на картинг. Всяко дете – кауза, всеки родител и колега – залагащ! The winner 
takes it all и го носи към неговата кауза!

Развихрете въображението за още добри инициативи - BCause ще ви подкрепи и отрази 
усилията ви!

И всичко снимайте и качвайте с хаштаг 
#GivingTuesdayBulgaria и #ЩедриятВторник!
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27 ноември 2018

www.givingtuesday.bcause.bg


