
Az #AdakozóKedd - nemzetközi
nevén GivingTuesday - egy
globálisan terjedő mozgalom,
amelynek célja, hogy legyen egy
nap, amikor minden az
adományozásról, a jótékony
cselekedetekről és ezek
ünnepléséről szól. Az
#AdakozóKedd napja mindig a
Black Friday utáni első kedd,
ami idén december 1-re esik. 

8 tipp civil szervezeteknek

A koronavírus okozta krízishelyzet nem csak a
vállalatokat, de a civil szervezeteket is komoly
kihívás elé állította idén, a legtöbben azonban
példamutatóan tudtak reagálni a nehézségekre.
A szervezetek közül sokan sikeresen átálltak a
távmunkára, bizonyos programjaikat áthelyezték
az online térbe, többen ráadásul új
tevékenységbe is kezdtek, például
adománygyűjtő kampányt indítottak. A vírus
sajnos azóta is itt van közöttünk, a szervezetek
pedig kitartóan végzik  munkájukat, amelyre
most kiemelkedően nagy szükség van. Az
#AdakozóKedd kiváló alkalmat kínál arra, hogy
felhívjuk az emberek figyelmét szervezetünk
küldetésére, és adományozásra, önkéntes
munkára bíztassuk a körülöttünk lévőket!
Csatlakozzatok ti is a mozgalomhoz, hogy minél
többen adakozzanak december 1-jén! 



Ne feledjétek, hogy a karácsonyi
időszak szinte minden szervezet
életében a legjobb apropó az
adománygyűjtésre! Gyűjthettek
eszközöket, használati cikkeket,
tárgyakat, de indíthattok online
adománygyűjtést is az adjukossze.hu
oldalon. Időzítsetek úgy, hogy az
#AdakozóKedd egy plusz
kommunikációs erőforrás legyen a
kampány során!

KÖZELEG A KARÁCSONY,
GYŰJTSETEK ADOMÁNYT!

Régóta tervezitek már, hogy időt
szántok egy nagyobb felújításra,
kitelepülésre, egy nagyobb
megmozdulás szervezésére? Itt a
lehetőség, az #AdakozóKedd kiváló
alkalom arra, hogy az embereket
önkéntességre buzdítsátok. Akár
vállalati partnereiteket is
bevonhatjátok, a vírushelyzetet
azonban mindenképpen vegyétek
figyelembe, igyekezzetek szabadtéren
lenni és viseljetek maszkot! 

TOBOROZZATOK
ÖNKÉNTESEKET!

HASZNÁLJÁTOK KI A BLACK
FRIDAY/ CYBER MONDAY
KÖRÜLI ZAJT!

Az #AdakozóKedd mozgalom célja
többek között felhívni az emberek
figyelmét a túlfogyasztás veszélyére,
és biztatni őket arra, hogy miután
maguknak bevásároltak, másoknak is
adjanak. Kérjétek  meg a körülöttetek
levőket, hogy a megtakarításaik egy
részével támogassák a 
 szervezeteteket, és a nagy
bevásárlások időszakában ne
feledkezzenek meg a rászorulókról
sem!



Keressetek egy céget, vállalatot,
vagy kérjétek meg valamelyik üzleti
partneretek, hogy támogassa
szervezeteteket #AdakozóKedd
alkalmából! Az adjukossze.hu
oldalon, ha duplázó adománygyűjtő
kampányt indítotok,
megkétszerezhetitek
adományaitokat az online gyűjtés
során!

DUPLÁZZÁTOK MEG AZ
ADOMÁNYOKAT!

Az #AdakozóKedd akcióknak,
kampányoknak csak a képzelet szab
határt! Ötleteljetek a szervezet
tagjaival, önkénteseivel, hogy milyen
színes, kreatív kampánnyal, poszttal,
videóval, képekkel rukkolhatnátok
elő ezen a napon, hogy minél
többen megismerjenek titeket!
Posztjaitokhoz használjátok az
#AdakozóKedd hashtaget! 

LEGYETEK KREATÍVAK!

Rengeteg ember nyitott a
jócselekedetekre, és alig várják
azokat az izgalmas lehetőségeket,
amikbe ők is bekapcsolódhatnak.
Tegyetek róla, hogy a ti
szervezetetekkel cselekedjenek
valami igazán jót az
#AdakozóKedd-en!

VONJÁTOK BE AZ
EMBEREKET! 



adakozokedd.hu

adakozokedd@niok.hu

facebook/niokalapitvany

+36703335411

Ne feledkezzetek meg a saját
csapatotokról, önkénteseitekről,
követőitökről, támogatóitokról,
partnereitekről! Mondjatok
köszönetet mindenkinek, aki az év
során segítette munkátokat, és
céljaitok elérését!

MONDJATOK KÖSZÖNETET! 

Amint eldöntöttétek, hogy milyen
kampánnyal készültök
#AdakozóKedd-en, ne felejtsétek 
 el regisztrálni azt az
adakozokedd.hu oldalra, hogy minél
többen adományozzanak és
jótékonykodjanak!

REGISZTRÁLJÁTOK
KAMPÁNYOTOKAT
AZ ADAKOZOKEDD.HU
OLDALRA!

Vegyétek  fel velünk a kapcsolatot, hogy az #AdakozóKedd
csatornáin is szerepeljen a kezdeményezésetek, és töltsétek le a
hivatalos #AdakozóKedd logót honlapunkról!


