Todo dia é dia de doar, apoiar,
colaborar, transformar e inspirar
na Plataforma de Educação Para
a Gentileza e a Generosidade
Dia de Doar Kids: diadedoarkids.org.br.

diadedoarkids.org.br

O objetivo da Plataforma é inspirar e trazer dicas práticas para que as crianças,
as famílias e as escolas possam entender mais sobre o assunto e, assim, apoiar iniciativas
existentes ou planejar e implementar suas próprias iniciativas.
É muito bom começar a fazer a diferença desde cedo!
Para quem não sabe por onde começar, uma boa oportunidade é participando do Dia de Doar,
a data que celebra a importância e o poder da doação no Brasil e no mundo, e que acontece
todos os anos na terça-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças e à Black Friday!

Passo-a-passo para quem quer
participar do Dia de Doar:
Cidadania

Solidariedade

Diversidade

Gentileza

Respeito

Generosidade.

Sustentabilidade

Pense em qual tipo de iniciativa
você quer desenvolver pensando
nos princípios que escolheu.
Ideias:
• Apoie uma organização que já exista, de uma causa em que você acredita.
Vale conferir que tipo de apoio a organização precisa: doações (dinheiro, mantimentos,
medicamentos, roupas...), voluntariado (aulas dos mais variados assuntos, sessões de conversa ...)
ou outras possibilidades. E vale acompanhar a organização para saber como a doação foi recebida
e utilizada.
• Monte o seu projeto próprio, de acordo com o que você quer melhorar no mundo.
Veja os resultados da pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo para se atualizar:
https://www.diadedoarkids.org.br/3-coisas-para-melhorar.
Mais uma dica: conheça os projetos dos jovens Inspiradores do Dia de Doar Kids para se inspirar:
https://www.diadedoarkids.org.br/inspiradores
• Implemente uma campanha de mobilização nas suas redes sociais explicando
o que é a campanha, como você está apoiando e como todas as pessoas podem apoiar.
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Defina 3 objetivos para o seu Dia de Doar,
assim você pode conferir se tudo deu certo
ou não e avaliar o que pode ser melhorado
no próximo Dia de Doar:
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Atenção: Tudo fica muito mais divertido quando você envolve seus amigos,
família e professores para alcançar os seus objetivos com mais facilidade!

Implemente! Acesse diadedoarkids.org.br/ferramentas,
baixe os materiais para fazer sua própria campanha e
compartilhe com @diadedoarkids.org.br

Existem inúmeras maneiras de fazer a diferença, e cada ato, mesmo que pequeno,
significa mais quando todos estão juntos. Participe do #diadedoarkids.
É fácil, é divertido, e é muito, muito transformador!
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