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93 imista on merkinnit tyamon paikakseen tavuyatelaton iixeisergaatioNait kaikkisivun lapiniviviasFeisfauque nutta titoya, joyden avull ymm'rr'sivun tarkoitusta viitsi. Katso, puolelta toiminnan siskoni sivua hallinnoivat ja sis'lt julkaisevat henkilöiden tekev't. Vuosien varrella ihmisiä autttava Nate Kaikki on jatkanut
intohimoaan perustaja Ricky Smithiä kohtaan. Varttuessaan Clevelandin esikaupungissa Warrensville Heightsissa, Ohiossa, Rickyllä oli tarve innistää maailmaa älykkyyksineen ja halullaan auttaa apua tarvitsevia millään tavalla. Tavanomaisten hyväntekeväisyys tekojensa ansiosta Rickyllä oli sattuma. Ricky halusi luoda
kokemuksen ihmisille, jotka antavat pois, aina satunnaisten sateenvarjojen tarjoamisesta sateisena päivänä prime-time-urheilulippujen tarjoamiseen absoluuttisille muukalaisille. Hänen johdonmukainen rento antaen kiinnitti ystävien huomion kotikaupungissaan Clevelandissa, Ohiossa, ja ricky tiesi lyhyen aikaa, että
hänen tekojensa oli oltava malli, joka inspiroi muita haluamaan suorittaa satunnaisia ystävällisyyden tekoja kaikkialla. Sitten R.A.C.E. syntyi antamalla näkökulman, joka ei vain saanut Rickyä haluamaan luoda kokemuksia, vaan hän halusi osoittaa, että antaminen menee pitkälle. R.A.K.E. on anteliaiden kannattajien
yhteinen ponnistus, joka antaa monetaareille ja vapaaehtoisille, jotka jakavat aikansa vaikuttaakseen asioihin. Ruokimme ja vaatetamme kodittomia, keräämme varoja ja keräämme kirjoja lahjoittaakseen apua tarvitseville kouluille ja lastenohjelmille ja teemme valtavan vaikutuksen maksamalla heille eteenpäin.
Kannustamme sinua liittymään meihin ja tekemään samoin. Muutoksen saaminen vaatii vain yhden satunnaisen ystävällisyyden teon. Sukat, takit, takit, paidat, kylpytuotteet, astiat, naamiot ja paljon muuta rannikolta rannikolle, kiertämällä ja houkuttelemalla resursseja sitä tarvitseville. RAKE-retkistä R.A.K.E.
#HashtagLunchbag aktiivisesti yhteisöjä joka päivä. R.A.K.E.-päivän lisäksi luomme ja tuemme erilaisia ponnisteluja eri yhteisöissä. Liittykää seuraamme! Tänä välttämättömyyden aikana #RAKE näyttää edelleen maailmalle esimerkkejä ystävällisyydestä, päivittäisistä aterioista apua tarvitseville lapsille ja perheille,
naamioiden tuotannosta tuntemattomille sankareille etulinjassa, vanhusten ruoan ja lääkkeiden käyttöönotosta lääketieteen ammattilaisten piristämiseksi. Jokainen pieni kreivi, auta meitä jatkamaan others.to yli tuhannen apua tarvitsevan ihmisen kanssa joka kuukausi Clevelandissa, Ohiossa. VALTAKUNNALLINEN
KIRJA DRIVEto hyödyttää erilaisia lastensairaaloita ympäri country.to keräävät ja jakavat tuhansia sukkia kaupunkien läpi kodittomille kylmässä ilmastossa valmistautuessaan talvilämpötiloihin. rake halu tuoda hieman valoa ja iloa erityiselle arvoiselle ehdokkaalle. Kumppanimme tukevat pyrkimyksiämme tuoda tilanne
takaisin ja parempaan suuntaan. Arvostamme heidän jatkuvaa Tehtävämme ympäri maata. Tällä hetkellä #RAKE edelleen maailmalle esimerkkejä ystävällisyydestä. Olemme tehneet kovasti töitä tarjotaksemme ruokaa joka päivä lapsille ja perheille, jotka tarvitsevat naamioita tuntemattomille sankareille etulinjassa, alkoi
ruokkia ja toimittaa lääkkeitä vanhuksille ja käytti huumoria ja ystävällisyyttä piristääkseen lääketieteen ammattilaisia. Jokaisella on väliä, ja haluaisimme sinun auttavan meitä auttamaan muita. Ricky Smith ja kestävyyshenkilökunta levittivät takkeja apua tarvitseville yhteisön jäsenille.Koomikko ja sosiaalisen median tähti
Ricky Smith muuttui kodittomasta pääosaan McDonald'sin mainoksessa ja uuteen pilottiin Travel Channelilla, ja voisi sanoa, että se on hyvän karman ansiota. R.A.K.E.: n perustajana, Satunnaisia ystävällisyyden tekoja kaikkialla, Smith auttaa usein niitä, jotka kamppailevat kuten hän kerran. Kaikki alkoi, kun Smith oli
alimmillaan, eronnut ja koditon Los Angelesissa 20 dollaria jäljellä nimissään. Viimeisenä ojana, keskisormesta universumiin, hän käytti rahat ostaakseen pizzaa kodittomille, jakaen viipaleita ventovieraille. Sitten tapahtui jotain siistiä. Sosiaalisen median kautta ihmiset muissa kaupungeissa näkivät, mitä hän teki, ja
seurasivat hänen esimerkkiään, ja hänen koditon Pizza Party -ideansa lähti lentoon. Vaikka Smithillä on perhe, jota on ehkä lähestytty tukea varten, hän sanoo: Joskus se on selvitettävä. Hän selvitti sen suunnittelemalla R.A.K.E.-retkiä, vaeltamalla karun maan halki vain kännykällä ja henkilöllisyystodistuksella,
pysähtymällä kaupungeissa tekemään hyvää muille. Hän on saanut sosiaalisen median tilaajilta tarjouksia lainata kalliita autoja sekä ilmaisia lentolippuja matkansa aloittamiseksi. Matkan aikana hän luotti lahjoituksiin bensarahalla, ja hyvät ihmiset lainasivat sohvan nukkumaan tai suihkuun käytettäväksi. Smith oli juuri
päättänyt seitsemännen R.A.K.E.-kiertueensa, joka alkoi ja päättyi hänen kotikaupunkiinsa Clevelandiin. Nyt hän matkustaa matkailuautoon, mutta aloittaa silti matkan vain näillä kahdella ratkaisevalla omaisuudella. Tämän vuoden kiertueen järjesti Endurance International Group, web-hosting-yritys, joka sisältää muun
muassa Bluehost- ja HostGator-tuotemerkit. Smith kävi bostonilaisessa toimistossaan, joka järjesti takkiajon, ja yhdessä hän ja kestävyyshenkilökunta kävelivät kaupungin kaduilla ja ojentamassa takkeja. Hän on myös baarimikko SinglePlatform-tiiminsä kanssa O'Haren ravintolassa New Yorkissa, lahjoittaen kaikki vinkit
ja palkat New Yorkin palolaitossäätiölle. Ricky ja SinglePlatform-tiimi New Yorkissa valmistautuvat toivottamaan vierailijat tervetulleiksi ja palvelemaan vierailijoita O'Haren ravintolassa ja pubissa FDNY-säätiön hyväksi.Smith nauttii kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta, ja se on helppoa, kuten hän on leikkisällä luonnollaan
ja leveällä, ystävällisellä hymyllään. Hän kiertää kahdesti vuodessa, eikä aio lopettaa. Hän tietää, että se on sen arvoista, kun hän ajattelee phoenixilaisnuorena tavannutta erityistä ihmistä, joka ei puhu ja jonka kanssa hän vietti tunnin nauraen ja ystävystyen. Tai Sacramentossa hän osti 8 dollarin lounaan, joka osoitti,
että hänen poikansa kuoli vuosi sitten samana päivänä; Tästä tapaamisesta Smith jakaa: He alkavat itkeä, sitten minä itken, me me Itkien, oudon näköisenä keskellä Taco Belliä tai ravintolaa. Siinä kaikki päivän päätteeksi. Hän käyttää antamuksiani motivoidakseen ja inspiroidakseen ihmisiä. Smith puhui Paradelle
kiertueen parhaista ja huonoimmista osista, uudesta TV-ohjelmastaan ja yksinkertaisista tavoista osoittaa ystävällisyyttä. Miten teit kamppailustasi jotain positiivista? Asuin autossani, kun muutin L.A:iin, ja autoni palautettiin. Minulla on pyörä. Ystäväni vakuutti minut asumaan sohvallaan ja sitten pyöräni varastettiin. Olin
30-vuotias ja yritin yhä selvittää, mitä haluan tehdä elämälläni. Eräänä päivänä heräsin, erosin, yksin, ilman lapsia, tietämättä missä aion asua, ja tavallaan käänsin sen ympäri, ja pystyin matkustamaan ja auttamaan ihmisiä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa tarinaa uudelleen. Kun päätit tehdä R.A.K.E.-retkiä, miten
yksesi alkoi? Halusin sääntöjä, kuten TV-ohjelman version alasti ja peloissaan. En halua pyytää mitään, koska haluan näyttää ihmisille, että voit tehdä jotain, jos haluat tehdä jotain. Osa 2, en voi sanoa, etteikö olisi mitään tekemistä. Antaisin ihmisten sanella, mitä teemme. Ensimmäinen pysähdys Clevelandissa, kaveri
antoi minulle 100 sinkkua ja käski minun antaa jollekin ylävisan, joka näytti siltä, että heillä oli huono päivä, ja kertoa heille, että se oli Clevelandista. Joku newyorkilainen - menin kuppikakkukauppaan - sanoi, että voisin työskennellä kuppikakkukaupassa, antaa ilmaisia vuokaleivoksia, ja hän maksaisi minulle bensasta.
He olivat seuraajiani ja ihmisiä, joita en ole koskaan tavannut. Joku ehdotti, että luon PayPal-tilin, jotta ihmiset voisivat tehdä lahjoituksia ja ehdotuksia. Ensimmäinen kierros oli noin 17 päivää. Siitä on kolme ja puoli vuotta. Tänään R.A.K.E. on 501 (c) (3). Mitkä ovat tämän vuoden kiertueen unohtumattomat kokemukset?
Yksi suosikeistani oli Phoenixissa. Oli Pii-päivä, joten veimme pizzaa opettajille Weights Technology Academy -koulussa Tempessä, Arizonassa. Kun opettajat söivät pizzaa, leikimme kolmen ystäväni kanssa lasten kanssa välitupilla. Suosikkini tähän mennessä, en haluaisi korostaa sitä, mutta pidämme
päättäjäistansseja kerran vuodessa. Menemme eläkekeskukseen; Luomme tanssiaiset uudelleen. Haemme DJ:n, tarkistamme sen ovelta, pukeudumme ja he pukeutuvat. Aina kun se menee hyvin tunteelliseksi, koska ihmiset selittävät, että he eivät saa vierailijoita, he eivät koskaan pääse pukeutumaan. Se on hauska
näky, koska he menivät vain vanhainkotiin (tai) hoitokotiin, että he menevät alas. Endurance HostGator -tiimi Austinissa, Texasissa, on valmistanut tarpeellisia sarjoja, kuten sukkia, hammasharjoja ja granola-baareja jaeltavaksi apua tarvitseville paikallisille. Mikä oli kiertueen vaikein osuus? Oliko se autossa 26 tuntia
putkeen? Hyvin kaukana. Siinä on kolme tonttia. Yksi phoenixista Dallasiin. Tiedä, että hän on tulossa. Tiedän, että saan hermoromahduksen. Olen, olen. Tiedän miksi teen sen, lennän sinne, en tee tätä kiertuetta enää, olen sen yli. Tiedän, että se tapahtuu ja tapahtuu yhä. Utahista Vegasiin on toinenkin pätkä, mikä on
todella huono juttu. Menetät palvelun noin 150 kilometrin päässä. Siinä on kyltti, jossa lukee: Viimeinen kaasupysäkki, viimeinen kännykän vastaanotto. Hae bensaa ja siinä kaikki. Lopetit noin puolitoista tuntia. Halusitko luovuttaa? Olen aika rehellinen ja avoin. Joinakin päivinä herään ja lähden. Mutta vaikka olen
maassa, kerron ihmisille joskus itsekkäistä syistä, - jos teet jotain hyvää, lupaan, että tunnet olosi jopa paremmaksi kuin se, jonka teit hyvin. Mitä et ole tehnyt kiertueella, jonka haluaisit? Olen sydämeltäni iso poika. Haluaisin tehdä jotain lasten ja vanhusten kanssa yhdessä. Se olisi siistiä. Minkä viestin yrität lähettää
näillä kierroksilla? Sinun ei tarvitse olla rikas, sinun ei tarvitse olla kuuluisa. Tee se vieressäsi olevan miehen puolesta. Meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä jonkun päivä. Minä en näytä kodittomalta. En ollut tyypillinen mies eteläkadulla, eivät eivät eivätkö ihmiset tienneet, mitä käyn läpi. Nämä olivat pienimmät eleet, jotka
kertoivat minulle, että se on ok, voin käydä sen läpi. Me kaikki käymme läpi jotain. Kaikki tässä maailmassa ovat kokeneet jotain. Miten voimme osoittaa ystävällisyyttä? Pidä se yksinkertaisena. Soita jollekulle. He luulevat, että kuolet tai haluat jotain. Seuraavaksi olet puhelimessa 40 minuuttia. Koskaan ei tiedä, mitä
ihmiset ovat kokeneet. Tämä puhelu voi tarkistaa jonkun oikeaan aikaan. Hassua, koska olemme kaikki yhteydessä näihin puhelimiin, - mutta olemme niin irrallaan jokapäiväisistä asioista. Sosiaalinen media on iso osa sitä, mikä tekee R.A.K.E.:stä menestyksekkään. Olen 570-vuotias. Kasvoin, kun teet hyvää, teet vain
hyvää etkä puhu siitä. Mutta miksi et julkaise sitä, hyviä tekojasi, jos se tarkoittaa muiden ihmisten innostamista ja motivoimista? Entä jos 20 selfien sijaan otat 19 ja näytät pärjääsi hyvin? Mitä voit kertoa uudesta pilotistasi Matkakanavalla? En voi kieltäytyä. He ottivat sen osan matkastani. Jos näen sinut kadulla, minne
ikinä menetkin, minun on mentävä. Sopimuksessani on vain se, etten aja vuoristoradalla. Teen parhaani, mutta en vuoristorataa. Kerroin ihmisille Matkakanavalla, mikä tekee TV-ohjelmasta siistimmän kuin mikään, se on kaikille, jotka ovat koskaan tukeneet minua tai seisoneet vieressäni. Se on ohjelma, jossa he ovat
kuin se tyyppi tekisi XY:llä, ja katso sitä nyt. Hän ei luovuttanut. Mitä muuta työstät? Saimme juuri ensimmäisen sormenjäljen lastenkirjasta, jonka kanssa tulen ulos. Minulla on kaksi muuta. Kirjoittamani ohjelmat ovat kuin esituotannossa. Haluaisin pari rekkaa ruuan kanssa. Menimme viileään paikkaan Denverissä. Sen
nimi on. Kahvila, josta maksat, on mitä voit. Tarjoilin siellä ollessani 50 000 ruokaa. Se on eräänlainen sekalainen väkijoukko; Se voi olla koditon, se voi olla lääkäreitä, koska se on erittäin, erittäin hyvää ruokaa. Jos et pysty maksamaan, voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Voit maksaa dollarin. Voit maksaa 50 dollaria.
Tekisin jotain vastaavaa R.A.K.E.R.A.K.E:n kanssa.
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