Dla organizacji
Celebruj kwiecień jako Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu:
1.
2.
3.

2 kwietnia zaświeć się "Na niebiesko dla autyzmu"
przez cały kwiecień poszerzaj swoją wiedzę na temat autyzmu i dziel się nią
wspieraj organizacje pozarządowe niosące pomoc osobom z autyzmem

Inspiracje dla organizacji i instytucji:
Iluminacja
a.

skontaktuj się z osobą od spraw administracyjnych i zaproponuj zmianę
oświetlenia budynku lub biura na kolor niebieski
b.
zachęć współpracowników, aby ubrali się 2 kwietnia na niebiesko
c.
zapytaj zarządzających stronami internetowymi lub social media o możliwość
umieszczenia informacji o akcji
Wiedza
a.
b.

pobierz, wydrukuj i dystrybuuj przygotowane przez nas materiały
dowiedz się, co możesz zrobić, aby twoja organizacja lub instytucja stała się
miejscem przyjaznym osobom z autyzmem

Wsparcie
a.

sprawdź, czy twoja organizacja lub instytucja może świadczyć nieodpłatne lub
niekomercyjne usługi na rzecz organizacji pozarządowych pomagających osobom z
autyzmem (np. zorganizować zwiedzanie)
b.
podziel się tym co umiesz najlepiej zorganizuj akcję wolontariatu
kompetencyjnego na rzecz organizacji pomagającej osobom z autyzmem

Dla osób indywidualnych
Celebruj kwiecień jako Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu:
1.
2.
3.

drugiego kwietnia zaświeć się "Na niebiesko dla autyzmu"
przez cały kwiecień poszerzaj swoją wiedzę na temat autyzmu i dziel się nią
wspieraj organizacje pozarządowe niosące pomoc osobom z autyzmem

Inspiracje dla osób indywidualnych:
Iluminacja
1.

2.
3.

ubierz się tego dnia na niebiesko lub dodaj niebieski element do swojego ubrania
(niebieska może być tasiemka przy rowerze, ozdoba przy obroży Twojego pupila,
kolor paznokci lub czapka)
jeżeli masz talent kulinarny, to przygotuj niebieską potrawę na obiad i podziel się
swoim przepisem
kręć filmy i rób zdjęcia dokumentujące niebieską iluminację i umieszczaj je w
social media

Wiedza
1.
2.
3.

bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera
pobierz i wydrukuj przygotowane przez nas materiały, a potem poproś o ich
publiczne eksponowanie w Twojej szkole, bibliotece lub ulubionej kawiarni
lubisz oglądać filmy - zorganizuj pokaz filmów w których bohaterami są osoby z
autyzmem

Wsparcie
1.
2.
3.

przekaż 1% podatku organizacjom pozarządowym niosącym pomoc osobom z
autyzmem
zostań darczyńcą i wpłać darowiznę finansową
zgłoś się jako wolontariusz

Dla firm
Celebruj kwiecień jako Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu:
1.
2.
3.

drugiego kwietnia zaświeć się "Na niebiesko dla autyzmu"
przez cały kwiecień poszerzaj swoją wiedzę na temat autyzmu i dziel się nią
wspieraj organizacje pozarządowe niosące pomoc osobom z autyzmem

Inspiracje dla firm:
Iluminacja
1.
2.
3.

skontaktuj się z zarządcą nieruchomości lub office managerem i zaproponuj
zmianę oświetlenia budynku lub biura na kolor niebieski,
skontaktuj się z office managerem i zaproponuj organizację blue wednesday
wzorem casual friday,
skontaktuj się z pr managerem lub it managerem i zaproponuj wstawienie
informacji o akcji i zmianę kolorystyki na waszej stronie lub social media,

Wiedza
1.
2.
3.

pobierz, wydrukuj i dystrybuuj przygotowane przez nas materiały
wyszukaj w internecie informacje dot. autyzmu i branży, w której pracujesz i
podziel się nimi ze swoimi współpracownikami,
dowiedz się o specyficznych umiejętnościach osób z autyzmem i zespołem
Aspergera, które czynią je wyjątkowymi pracownikami

Wsparcie
1.
2.
3.

zorganizuj akcję wolontariatu pracowniczego na rzecz organizacji pozarządowej
pomagającej osobom z autyzmem
sprawdź, w jaki sposób Twoja firma wspiera inicjatywy wolontariatu
pracowniczego,
wybierz organizację zajmującą się autyzmem

4.
5.
6.

zapytaj o jej potrzeby i chęć współpracy,
zaproś do współpracy swoich współpracowników
przeprowadźcie akcję

Zrealizowałeś lub uczestniczyłeś w ciekawym wydarzeniu?
Napisz nam o tym na biuro@farma.org.pl lub naniebiesko@synapsis.org.pl,
a my umieścimy je na mapie niebieskich inicjatyw oraz w galerii zdjęć.

