#KOMÓRKOMANIA

DZIEŃ 1

Zbierz grupę minimum
10 osób, które
wspólnie z Tobą będą
promować Waszą
akcję.
Spotkajcie się
w szkolę i ustalcie
plan działania - kto
będzie za co
odpowiedzialny.
Przypiszcie zadania do
konkretnych osób.

DZIEŃ 8

Przeprowadźcie
prezentację na temat
Dawstwa szpiku wśród
uczniów Waszej
szkoły, jeśli
potrzebujecie
materiałów do
prezentacji - zgłoście
się do Waszego
koordynatora z
Fundacji.
Pamiętajcie, że
prezentacja może
odbyć się online! :)

KALENDARZ WIRTUALNEGO
DAWCY SZPIKU
DZIEŃ 2

Na szkolnym profilu na
Facebooku umieśćcie
informacje dotyczące
Waszej akcji lub
stwórzcie funpage o
Waszych działaniach.
Skorzystajcie z porad
zawartych w przesłanym
do Was przewodniku.

DZIEŃ 3

Na Wasz funpage
(szkolny lub ten o
akcji) wrzućcie post
edukacyjny na temat
"Kto może
zarejestrować się jako
potencjalny Dawca?".
Możecie skorzystać
z naszych grafik!

Udostępnijcie wśród
swoich znajomych post
dotyczący Waszych
działań - im więcej osób
o tym usłyszy, tym
będzie większy SUKCES!

DZIEŃ 9

Na naszym kanale na
youtube znajdziecie
także filmiki
pokazujące
rejestracje. Wrzućcie
je na Waszą stronę na
Facebooku i pokażcie
innym jakie to łatwe.

DZIEŃ 4

Za pomocą dziennika
elektronicznego
wyślijcie wiadomość
do rodziców, że
organizujecie
Wirtualny Dzień
Dawcy Szpiku i
zachęćcie ich do
rejestracji.

DZIEŃ 5

Stwórzcie w szkole
tablicę edukacyjną na
temat dawstwa
szpiku, zróbcie z tego
relację na Waszych
profilach na
Instagramie oraz
Facebooku. Nie
zapomnijcie nas
oznaczyć
@komorkomania_dkms

Porozmawiajcie
w domu z rodzicami
i poinformujcie ich
o Waszej akcji.

DNIA

- działania szkoły
- działania wolontariuszy

DZIEŃ 6

Przygotujcie projekty
plakatu zachęcającego
do udziału w Waszym
WDDS i rejestracji
jako potencjalny
Dawca szpiku.

DZIEŃ 7

Wrzućcie na Waszą
stronę historię Dawcy
lub Pacjenta - film
z taką historią
znajdziecie na naszym
kanale na youtube Fundacja DKMS.

Wrzućcie Wasze plakaty
na funpage szkoły
- niech wszyscy się
dowiedzą, co Wasza
szkoła robi wspaniałego!
:)

DZIEŃ 10

DZIEŃ 11

DZIEŃ 12

DZIEŃ 13

DZIEŃ 14

Wirtualny Dzień Dawcy
Szpiku to za mało? Na
Facebooku możecie
stworzyć zbiórkę
pieniężną na rzecz
naszej Fundacji :)

Na Waszą stronę
wrzućcie post
obalający mit na temat
dawstwa. Stwórzcie do
tego własną grafikę
lub wykorzystajcie
jedną z naszych :)
Pokażcie, że nie ma się
czego bać.

Stwórzcie filmik
zachęcający do
rejestracji. Do jego
promocji
wykorzystajcie Wasze
konta na Tiktoku lub
Instagramie.

Wrzućcie na Wasze
profile własne historie,
jak dołączacie do bazy
potencjalnych Dawców
lub zdjęcie z kartą
Dawcy (jeśli już taką
macie :)).

Pochwalcie się
rezultatem Waszych
działań na Waszej
stronie :)

Wasze działania na
pewno zainspirują
innych! :)

Jeśli macie jakieś
zdjęcia podeślijcie je
do nas, chętnie
pokażemy Waszą
szkołę na naszym
profilu na Instagramie!
:)

Przekażcie informację
na temat zbiórki
pieniężnej dalej!

Udostępnijcie filmik na
Waszej stronie i na
profilu na Facebooku
Waszej szkoły :)

Wykonaliście kawał
świetnej roboty!

PAMIĘTAJCIE, ŻEBY PRZY WSZYSTKICH WASZYCH DZIAŁANIACH PODAWAĆ WASZĄ STRONĘ DO REJESTRACJI. KORZYSTAJCIE Z:
TIKTOKA, INSTAGRAMA, FACEBOOKA I INNYCH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, NA KTÓRYCH JESTEŚCIE :)

