#GIVINGTUESDAY I #SOCDONASOLIDARIA

Solidaritat en l’esport femení
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EL PAPER DE LA

LA DONA A #GivingTuesday
#GivingTuesday2020 inicia aquest any una estratègia d’implicació i
desenvolupament comunicatiu centrada en el lideratge actual que ocupa la
dona com a impulsora d’una societat més justa, empàtica i participativa,
reconeixent el seu compromís com a donant i el seu lideratge professional a
les fundacions i associacions, en tots els seus àmbits.
Des de #GivingTuesday, com a moviment global de la generositat i la solidaritat,
volem donar les gràcies i donar veu al lideratge femení i el seu treball
constant a les entitats no lucratives.
PER AQUEST MOTIU NEIX #SOCDONASOLIDARIA
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EL VALOR DEL LIDERATGE FEMENÍ
Orientació a les persones: Sociables, expressives i properes, amb potencial
d’aconseguir els objectius de la organització o d’un projecte en particular.
Tendència a la cooperació: Actives en la inclusió i recolzament a les persones.
Capacitat d’actuar en diferents direccions: Capacitat innata de pensar i actuar en
diverses direccions al mateix temps, un avantatge a l’hora de prendre decisions.
Conducció horitzontal: Lideratge inclusiu que promou la participació i comparteix el
poder i la informació amb l’equip per fer-lo més fort.
Predomini de la part emocional: Capacitades per tenir en compte la part més
“humana” de les persones i generar alts nivells d’empatia.
Major predisposició al canvi: Estil innovador amb sentit de la qualitat, centrat en la
persona, flexible, comunicatiu i persuasiu.
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La dona com a donant
OBJECTIU

Donar veu a la dona com a donant al moviment solidari de
#GivingTuesday

Més del 62% de les donacions fan dones

62%

Dones

Entre 30 i 45 anys
Entre 45 i 65 anys

givingtuesday.cat
givingtuesday.cat

Del perfil dels donants
de #GivingTuesday

El lideratge de la dona a les fundacions
OBJECTIU

Posar en valor el nivell de responsabilitat assumida por dones líders a
fundacions i associacions, comparat amb l’empresa.

La dona com a directiva a fundacions, especialment en atenció a persones

Dones

54,1%

Lideren equips directius o de gestió al
sector no lucratiu
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Informe “El Tercer Sector de Acción Social en 2019” (TSAS)

La dona en les fundacions i associacions
OBJECTIU

Donar veu a la dona com a promotora del moviment solidari de
#GivingTuesday

El paper de la dona treballadora en fundacions

Mujeres

67,5%

Ocupa puestos de trabajo remunerado en
entidades del tercer sector (2018)
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Informe “El Tercer Sector de Acción Social en 2019” (TSAS)

La dona voluntària
OBJECTIU

Donar veu a la dona com a voluntària que participa amb organitzacions
solidàries

El paper de la dona voluntària a organitzacions solidàries

37%
63%
Dones

63%

Percentatge representat entre els
voluntaris a Espanya en organitzacions
(2018)
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2018 (n=800)

Dones

Homes

Informe “Informe Plataforma del Voluntariado 2018”
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L’ESPORT FEMENÍ
El paper que ocupa la dona en la cultura
solidària és un pilar per a la societat al
nostre país. #GivingTuesday fa una aposta
pel lideratge femení i treballen fer arribar
aquest missatge a les noves generacions
de dones més joves.

La aposta de #GivingTuesday és impulsar
l’esport femení, un sector que agafa
impuls en els últims anys i està guanyant el
reconeixement que es mereix, molt vinculat
als valors de col·laboració, compromís i
solidaritat.

#GivingTuesday i
#SocDonaSolidaria
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Maria Losada, lleona de la Selecció
Espanyola de Rugby 7s & XVs

#GivingTuesday i

ESPORT FEMENÍ

L’objectiu és donar valor a la unió d’equip esportivament, els valores amb els que
s’identifiquen i la xarxa dels clubs femenins, per fer arribar #GivingTuesday.
Aquesta cooperació ens permet crear aliances i sumar esforços que expandeixen el
moviment entre els més joves.
Per totes elles #SocDonaSolidaria
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Què pots fer tu

ESPORT FEMENÍ I #GIVINGTUESDAY
El primer pas és escollir un projecte solidari amb els que participar. Ara, actua!

• Juga un partit solidari amb el teu rival més fort, equip i solidaritat; èxit
assegurat. Dona els beneficis de l’entrada a la teva organització preferida.
• Ven merchandaising del teu club per donar els beneficis al projecte solidari
escollit.
• Participa com a voluntària en jornades esportives de centres infantils.
• Comparteix les teves millors tècniques esportives a una sessió online.
• Fes difusió de la teva solidaritat a xarxes socials a través de #GivingTuesday i
#SocDonaSolidadria

¡Expandeix la solidaritat!
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QUÈ POTS FER
DIFÒN EL HASHTAG
#GIVINGTUESDAY I #SOCDONASOLIDARIA

DIFÒN EL MISSATGE
DE LA CAMPANYA
EN LES
ORGANITZACIONS
DE DONDES DE LES
QUE EN FORMES PART
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ESCULL LA XARXA
SOCIAL PER
COMUNICAR
#GIVINGTUESDAY I
#SOCDONASOLIDARIA

DIFÒN E EL
MISSATGE
#GIVINGTUESDAY I
#SOCDONASOLIDARIA
A XARXES SOCIALS

L’1 DE
DESEMBRE ÉS
#GIVINGTUESDAY

DONA VEU AL
MOVIMENT!
DONA AL TEU
PROJECTO PREFERIT!
CONVIDA A LES TEVES
AMIGUES A DONAR!

CALENDARI D’ACCIONS #GIVINGTUESDAY
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

2

3

4

9

10

11

23

17

DIFÒN EL MISSATGE
EN ORGANITZACIONS
DE DONES DE LES
QUE EN FORMES PART

24
COMUNICA
#GIVINGTUESDAY I
#SOCDONASOLIDARIA

30
COMUNICA
”DEMÀ ÉS
#GIVINGTUESDAY” I
#SOCDONASOLIDARIA
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Dissabte

1 DICIEMBRE
DONA VEU AL
MOVIMENT!
DONA AL TEU
PROJECTO
DIA
PREFERIT!
#GIVINGTUESDAY

18

Diumenge

5

6

7

8

12

13

14

15

20

21

22

28

29

COMUNICA
#GIVINGTUESDAY I
#SOCDONASOLIDARIA

CONVIDA A LES
TEVES AMIGUES
A SUMAR-S’HI!

16

Divendres

19

CONVIDA A LES
TEVES AMIGUES
A SUMAR-S’HI!

25

26

DIFÒN EL MISSATGE
EN ORGANITZACIONS
DE DONES DE LES
QUE EN FORMES PART

27

CONVIDA A LES TEVES
AMIGUES A ESCOLLIR A
QUI DONEN!

ENTRA A GIVINGTUESDAY.CAT I DESCARREGA

RECURSOS PER COMUNICAR
#GivingTuesday i #SocDonaSolidaria

Logotips

Cartells
Material per xarxes socials
Imatges
Vídeo
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#SocDonaSolidaria
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#SocDonaSolidaria
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LA FORÇA COMUNICATIVA DE

LA DONA A #GIVINGTUESDAT I ELS ODS
La força comunicativa de les dones té la capacitat de posicionar #GivingTuesday
com agent de canvi social en un moviment mundial.
Donar resposta als ODS en els seus objectius 5, 10 i 17 d’igualtat de gènere, reducció
de la desigualtat i aliances per fomentar la col·laboració, respectivament.
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Els orígens de #GivingTuesday

• El principal objectiu és fomentar la solidaritat

• El moviment va arribar a España al 2015 i aquest
any 2020 celebrem la 6a edició.
• Al 2019, les organitzacions van recaptar 726.301€,
incrementant un 73% des del primer any.
• L’any 2018, 22 ONGs es van unir per ser
organitzacions promotores.
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Què és Giving Tuesday
#GivingTuesday és un moviment global, sense fi de lucre,
que va néixer als Estats Units l’any 2012 de la mà de la ONG
92Y Street de Nova York i de la Fundació de les Nacions
Unides.

2020

1
desembre

El seu objectiu és promoure la solidaritat entre les persones, organitzacions
institucions i empreses durant el primer dimarts després Black Friday i el Cyber
Monday, aquest any, el 1 de desembre.

27 novembre
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30 novembre

1 desembre

Països Giving Tuesday
#GivingTuesday és un moviment global
Més de 70 països ja han participat
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Promotores 2020
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¡Moltes gràcies!

T’esperem l’1 de desembre
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