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Избери си кауза! За какво ти пука?
Защо искаш да се предизвикаш с
кауза?
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Свържи се с организация от
сферата, която искаш да
подкрепиш.

3

Избери си предизвикателство и
се подготви!

4

Изпълни предизвикателството и
направи света по-добро място.

За да се предизвикаш с кауза, първо трябва да
осъзнаваш защо го правиш.
Тук ти споделяме 3 въпроса, чиито отговори
могат да ти помогнат да намериш своята кауза.
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Каузата, за която истински ти пука!

Довърши изречението:
Ако зависеше от мен, всички (деца, възрастни,
животни, др.) щяха да (имат, могат) ...........................
Идентифицирай за коя група те е грижа и какво би
искал/а да се подобри за нейните представители .

Какво е изиграло най-важна роля в твоето развитие
или в живота на твои близки?

Идентифицирай какво е помогнало на теб
и би помогнало на други.

Какво те мотивира в трудни ситуации?
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Когато знаеш за какво ти пука
достатъчно, за да се
предизвикаш, намери други
хора, които споделят тази кауза!
Проучи и се свържи с
организации, които работят в
тази сфера и избери тази,
в която се припознаваш
най-силно.

ТУК можеш да откриеш стотици каузи и организации
от целия свят, включително и работещи в България.

Ако вярваш в потенциала на всяко дете и искаш да
подкрепиш работата на "Заедно в час", свържи се с
нас: development@zaednovchas.bg

Вече знаеш ЗАЩО и ЗА КОГО ще
се предизвикаш.
Сега остава да си избереш КАК.

Можеш да се предизвикаш
със спортно участие в
организирани събития като
маратони, 10K runs, триатлони и много
други състезания или да организираш
собствен благотворителен мач,
изложба, турнир или....
да отпразнуваш личен празник с кауза!

КАК да събереш средства:
Лесно можеш за създадеш онлайн
кампания за набиране на средства в
подкрепа на твоята кауза в популярни
платформи като Global Giving или дори
във Facebook.
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Подготви се! Дай си достатъчно време за физическа
подготовка, ако си избрал спортно предизвикателство.
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Споделяй и разказвай активно за каузата,
твоята мотивация да се предизвикаш и
насочвай приятели и познати към онлайн
кампанията ти за набиране на средства.
Поддържай връзка с избраната
организация. Тя със сигурност ще оцени
твоите усилия и ще помогне кампанията
ти да е още по-успешна!

Екипът на "Заедно в час" с радост ще ти
помогне да оформиш кампанията си и
ще те подкрепяме от подготовката до
празнуването на твоето успешно
предизвикателство с кауза!

Ако искаш да се предизвикаш в
подкрепа на "Заедно в час",
свържи се с нас:
development@zaednovchas.bg

