
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. 

A  tavaszi nehézségek után a legtöbb
sportszervezet szerencsére újult erővel
vágott bele a 2020/2021-es szezonba, a
szurkolók pedig talán még soha nem
várták ennyire kedvenc csapatuk
mérkőzéseit.  Az #AdakozóKedd kiváló
alkalom arra, hogy a hosszú szünet után
még jobban összekovácsolódjon a klub
körüli közösség, ráadásul egy jó célt
segítve ezzel. Csatlakozzatok ti is, hogy a
játékosok, edzők, klubvezetők és a
szurkolók közösen jótékonykodhassanak!
Találjatok ki valamilyen programot vagy
válogassatok az alábbi ötletek közül!  

3 offline és 3 online is kivitelezhető ötlettel készültünk,
hogy minél több sportoló és sportszerető ember tudjon
jót tenni #AdakozóKedden!

3+3 ötlet sportszervezeteknek



Ajánljátok fel egy hazai mérkőzés
jegybevételének egy részét!

November utolsó vagy december első hétvégéjén
hazai pályán játszotok? Ajánljátok fel a
belépőjegyek árának egy részét egy jó cél
érdekében! Válasszatok egy helyi nonprofit
szervezetet, és mutassátok meg szurkolóitoknak
is, hogy felelősséget vállaltok a közösség
életében. Az akciót hirdessétek meg a közösségi
médiában, használjátok az #AdakozóKedd
hashtaget, így akár új szurkolókat is szerezhettek,
és telt ház előtt játszhattok.

Adományozzatok! Sportfelszerelést,
meccsjegyet, élményt!

Ne csak a szurkolóktól várjátok a
felajánlásokat - álljon ki az egész klub
valamilyen nemes ügyért! Mutassátok
meg, hogy az egyesület több annál, mint
egy hely, ahol emberek együtt
sportolnak. Gyűjtsetek adományt,
sportfelszerelést, élelmiszert vagy
pénzt, és támogassatok vele egy olyan
nonprofit szervezetet, amelyik a klub
számára is fontos ügyért dolgozik! 

Szervezzetek jótékonysági licitet online!

Ajánljatok fel egy, az egész csapat által aláírt
mezt, labdát vagy valamilyen különleges
élményt, például bejutást a csapat
öltözőjébe, és kezdődjön a licit! Hirdessétek
meg a különböző közösségi média
felületeken, hogy a nyeremény azé, aki a
legnagyobb összeget hajlandó az általatok
kiválasztott szervezetnek vagy kampánynak
adományozni. A licitet kezdjétek december
elsején, és használjátok az #AdakozóKedd
hashtaget!



Készítsetek különleges, #AdakozóKedd
relikviákat a  szurkolóknak!

Nagyobb csapatoknál nem ritka, hogy egy-egy
különleges győzelem, bajnoki cím alkalmára
egyedi mezt, kiegészítőt készíttet a klub.
Tegyetek így #AdakozóKedden is, és
válasszatok ki egy szervezetet, amelynek
felajánljátok az #AdakozóKedd-es felszerelések
eladásából befolyt összeg egy részét, így a
szurkolói közösségetek a csapaton keresztül
támogathat majd egy nemes célt!

A szurkolóknak mindig sokat jelent, ha  
beleshetnek a kulisszák mögé, és
megismerhetik kedvenceik véleményét.
December első napjaiban mutassatok be
egy-egy játékost a közösségi médiában, de
ahelyett, hogy a kedvenc ételeiről
mesélne, most beszéljen arról, ő melyik
szervezetet támogatja az adakozás
ünnepén, és miért őket választotta! A
posztokhoz használjátok az
#AdakozóKedd hashtaget, ha pedig
szimpatikus szervezetet, vagy gyűjtést
kerestek, az adjukössze.hu-n számos
kampányt találtok! 

Mutassátok be a közösségi
csatornáitokon, játékosaitok milyen jó
ügyeket támogatnak!

Szervezzetek jótékonysági tombolát!

Az #AdakozóKedd napjához legközelebb eső
hazai mérkőzés előtt áruljatok jótékonysági
tombola jegyeket: a tombolák árával a
szurkolók egy nonprofit szervezetet
támogatnak. A mérkőzés szünetében pedig
indulhat a sorsolás! A szerencsések
nyerhetnek belépőt a következői hazai
meccsre, szurkolói relikviát, belépést a VIP
szektorba, vagy egy #AdakozóKedd-es pólót.



adakozokedd.hu

adakozokedd@niok.hu

facebook/niokalapitvany

+36703335411

Az adakozásnak bármilyen formáját is
választjátok, akciótokat ne felejtsétek el
meghirdetni közösségi média
csatornáitokon és  a sajtóban, hiszen így
tudnak majd a legtöbben részt venni a
kampányotokban. Posztjaitokban
használjátok az #AdakozóKedd
hashtaget és buzdítsátok erre a
követőiteket is! 

Posztoljatok! 

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

Példa a nemzetközi sportvilágból
2018-ban az NFL (amerikaifutball
szövetség) legnagyobb csapatai álltak
össze egy hatalmas kampányra a Giving
Tuesday apropóján. A My Cause My
Cleats nevű akció keretében rengeteg
sztárjátékos választott ki egy-egy
szervezetet, amelynek nevét szerepeltette
a sportcipőjén. A játékosok mind videón
mutatták meg cipőjüket, majd elmesélték,
miért az adott szervezetet választották.
Ezek a cipők végül aukcióra kerültek, az
értük kapott összeget pedig a rájuk írt
szervezet kapta meg.


