
SVJETSKI DAN ČINJENJA DOBRIH 
DJELA 03.04.2022.



Što je to svjetski dan činjenja dobrih djela?
To je dan kada milijuni ljudi iz tisuća poduzeća, neprofitnih 
organizacija, škola, vrtića, gradova, obitelji diljem svijeta čine 
dobra djela pomažući na taj način drugim ljudima, 
životinjama, okolini, zajednici kreirajući jedan bolji i zdraviji 
svijet.

3,900,000 
volontera

108 zemalja
7,800,000 sati 

volonterskog rada

U 2019 



Dan dobrih djela je globalni pokret činjenja dobrih djela.

• Ljudi svih kultura i podrijetla ujedinjuju se u jednom 
danu kako bi zajedno činili dobro.

• Temelji se na jednostavnoj ideji da svatko može učiniti 
nešto dobro, bilo veliko ili malo, kako bi poboljšao 
svoje živote drugih i pozitivno promijeniti svijet.

• U njemu sudjeluje više od 100 zemalja diljem svijeta.

• Dan dobih djela širi krugove dobra diljem svijeta, to 
je i odskočna daska za činiti dobro tijekom cijele 
godine..
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Evolucija razvoja dana dobrih djela?
Shari Arison filantropist i poslovna žena pokrenula je prvi Good Deeds Day koji je započeo sa 7.000 volontera u 
Izraelu.

Dan dobrih djela obilježava se u više od 10 međunarodnih gradova.

Stigli smo do Europe i udružili se s MTV Globalom, dosegnuvši preko 24 milijuna gledatelja.

Volonteri iz 50 zemalja sudjelovali su u stotinama projekata, uključujući početak s ABC Networkom u New Yorku.

Pokrenuli smo cijeli svijet. Surađivali smo s vodećim volonterskim organizacijama kako bi širili što više dobrih 
djela, a sudjelovalo je preko 500.000 ljudi! Od tad, naš tim, naši partneri i naša dobra djela narasli su na milijune.

Održali smo naš najveći Dan dobrih djela do sada, s preko 3.900.000 volonteri iz 108 zemalja s ukupno oko 8 
milijuna volonterskih sati!

Iako nismo mogli održati službeni događaj, pojavilo se  stotine tisuća virtualnih volontera

Mi smo globalni pokret ljudi i organizacija koji čini dobra djela svakodnevno. Svake godine na Dan dobrih djela, 
organiziramo masovne projekti dobrih djela u cijelom svijetu.
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Tko smo mi?
Mi smo mreža volontera diljem svijeta koja želi 
unaprjediti život unutar svoje zajednice, 
društva ali onda i cijele planete.

Spremni smo žrtvovati sebe kako bi pomogli 
drugima i kako bi pokrenuli pozitivne 
promjene,   

Naša velika vizija je stvoriti svijet u kojem vlada 
dobro. 

Djelite li i vi s nama našu viziju?



Kreiranje svijeta gdje prevladava dobro
“Vjerujem da ako ljudi misle dobro, govore dobro i 
čine dobro, dobrota i dobra djela će rasti u svijetu.” 
Shari Arison

Svaka osoba ima moć stvoriti pozitivnu promjenu kod 
sebe, stvarajući na taj način pozitivnu promjenu u 
svojoj obitelji i u svojoj zajednici. I od toga sve 
počinje.

Potrebno je prepoznati i podržati kreatore pozitivnih 
globalnih promjena koji žele živjeti u boljem svijetu, 
koji žele dobro svima i koji su spremi poduzeti 
učinkovite akcije. 



Naša usmjerenost na UN-ove ciljeve 
održivog razvoja
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Usmjereni smo  na UN-ovim ciljeve održivog razvoja: 17 ciljeva 
koje su Ujedinjeni narodi postavili 2015. godine, a koji će se 
postići do 2030. kako bi naš svijet učinili boljim – okončati 
siromaštvo, zaštititi planet i osigurati prosperitet za sve. 

Svjesni smo da su akcije potrebne za unapređenje globalnih 
ciljeva i slažemo se da će odabrani ciljevi poboljšati naše 
društvo i naš planet ako se ostvare.



Potičemo sudionike Dana dobrih djela da usvoje jedan ili 
više ciljeva održivog razvoja a i rade na tome u svom 
projektu Dana dobrih djela i cjelogodišnjim naporima. 
Nudimo razne ideje za projekte Dana dobrih djela.

Kao dio naše predanosti ciljevima održivog razvoja, 
svaka od predloženih ideja osmišljena je tako da koristi 
barem jednom od ciljeva održivog razvoja.

Naša usmjerenost na UN-ove ciljeve 
održivog razvoja



Pridružite se svjetskom pokretu

Rezervirajte si datum i 
pridružite se 03.04.2022.


