Um Embaixador Heartseed é qualquer
pessoa que se comprometa connosco a
desenvolver uma das acções sugeridas
por nós no local onde vive, de forma a
conseguir divulgar o nosso projeto e
recolher uma doação através dessa
mesma acção.
Neste documento encontras 4 acções já
pensadas por nós, para as quais te vamos
dar todo o apoio – desde material digital a
divulgação na nossa rede. Além disso,
estamos disponíveis para esclarecer
qualquer dúvida que te surja no processo.

Escolher qual queres desenvolver;
Organizar um grupo de voluntários para te
apoiarem;
Divulgar junto dos teus amigos; amigos de
amigos; câmara, município, paróquia,
escuteiros, centros sociais ou qualquer outro
local que te pareça oportuno;
As doações recolhidas em qualquer uma das
acções revertem para a Heartseed e esta é a tua
forma de plantar + AMOR a qualquer distância!

Esta acção tem como objetivo recolher doações com a
venda de artigos em segunda mão.

•
•
•

•

•
•

Organiza uma venda de roupa (ou artigos à tua
escolha) doada.
Define o local de entrega para a roupa doada e a
data e local para o evento.
Informa-nos da tua vontade de organizar esta acção
para que possamos enviar-te todo o material digital
adaptado ao nome da acção que escolheste para a
tua comunicação ser fácil e eficaz.
Com o material que te enviamos, partilha com os
teus contactos e redes sociais que és um Embaixador
Heartseed e que estás a organizar este evento e
precisas da ajuda e colaboração de todos!
Organiza um grupo de pessoas para te ajudar a
organizar os artigos por preços e a preparar o evento.
Para facilitar, podes ter artigos por grupos de artigos
que custam 100MZN/1€, 200MZN/2,5€, 500MZN/5€,
750MZN/10€, 1000MZN/15€, 1500MZN/20€, e assim
sucessivamente, consoante te pareça razoável para
cada artigo.

•

•

•

Para ser um dia bem passado podes escolher a
tua playlist favorita, podes convidar aqueles
amigos que têm uma banda de garagem.
Podes pedir à tua tia para fazer uns salgadinhos
ou àquela vizinha que faz um bolo delicioso e
vender à fatia por preços simbólicos. Assim as
pessoas podem ficar mais um pouco, rever
amigos e divertirem-se.
Todas as doações que não forem vendidas nesse
dia vamos doar a uma instituição à tua escolha.

Esta acção tem como objetivo recolher doações através
de uma campanha online numa plataforma de acções
solidárias. Envolve todos os teus amigos e pede que
partilhem e divulguem para conseguires imensas
doações!

•

•
•

Faz uma campanha numa plataforma a tua
escolha: Facebook, GoFundMe, PPL. Informa-nos
da tua vontade de organizar esta acção para que
possamos enviar-te todo o material digital
adaptado ao nome da acção que escolheste para a
tua comunicação ser fácil e eficaz;
Cria a tua campanha com um valor a angariar
como meta;
Partilha com os teus contactos e redes sociais que
és um Embaixador Heartseed com o link da
campanha e que estás e que estás a organizar este
evento e precisas da ajuda e colaboração de todos!

•

Podes organizar a campanha com o
objectivo ou meta até uma data festiva
como teu aniversário, ou Natal.

•

No final faz um agradecimento a todos os
envolvidos e a Heartseed irá enviar um
vídeo com os meninos a agradecer-te a ti
e a todos.

Esta acção tem como objetivo recolher doações através
da venda de uma refeição, à tua escolha, às pessoas que
se juntem ao teu evento. Podes decidir se vais preparar
uma feijoada, um caldo verde, chamuças, bifanas ou
doces, fica ao teu critério. A venda da refeição deve ter
um valor entre os 500MZN/5€ e os 1000MZN/10€.

•

•

•

Escolhe uma data e local para o evento,
procurando um restaurante que esteja interessado
em colaborar e apoiar esta acção, ou na tua
localidade numa data festiva de um feriado ou
santo padroeiro, ou até no teu aniversário juntar
os amigos, família e vizinhos. Informa-nos da tua
vontade de organizar esta acção para que
possamos enviar-te todo o material digital
adaptado ao nome da acção que escolheste para
a tua comunicação ser fácil e eficaz.
Partilha pelos teus contactos e redes sociais que
és um Embaixador Heartseed e que estás a
organizar este evento e precisas da ajuda e
colaboração de todos!
Organiza um grupo de voluntários para te
ajudarem (desde amigos até ao grupo de
escuteiros da tua zona, por exemplo).

•

•

•

•

Depois de saberes quem te vai ajudar e de
delegares funções no grupo, será altura de
recolher a doacção dos ingredientes para a
confecção do prato – Podes selecionar um
local para entrega (no restaurante que te está
a apoiar, na paróquia, na sede dos escuteiros,
ou na tua garagem – fica ao teu critério).
Conseguir toda a logística para o
evento (cozinheira, loiça, som, etc.)

Podes organizar jogos populares para o
publico se divertir e conviver depois da
refeição entre família e amigos;
A comida que sobrar sugerimos doares a
pessoas carenciadas, sem abrigo nesse
mesmo dia.

Esta acção tem como objetivo dar a conhecer a
Heartseed junto de empresas que tenham potencial
para se tornarem nossos parceiros, padrinhos ou
fazerem uma doação pontual. Caso trabalhes numa
empresa que aches que se enquadre, ou conheças
alguém numa empresa dessas, podes organizar esta
reunião junto deles no sentido de nos apresentar.

•
•
•

Solicita uma reunião na empresa em questão
para apresentação da Heartseed
Nós enviamos-te o material
necessário à apresentação.
Marca uma reunião presencial ou virtual. Podes
liderar tu ou podes convidar-nos para
participarmos virtualmente e nós apresentamos
a Heartseed.

•

Se achares que a empresa que escolheste
estará interessada em fazer uma doação
pontual podes apostar numa reunião perto do
final do ano no sentido de aproveitar o Natal
como motivo dessa acção solidária por parte
da empresa.

Escolhe a tua acção, fala connosco
e vamos mudar o mundo a cada
passo, plantando amor de
qualquer parte do mundo!
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