
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. 

3 offline és 3 online is kivitelezhető ötlettel készültünk,
hogy #AdakozóKedden mindenhol találjanak
lehetőséget adakozásra az ott élők!

Magyarországon szerencsére jelenleg
sehol sincsenek kijárási korlátozások, a
hosszú, elszigetelten töltött idő után
azonban érdemes minden lehetőséget
megragadni arra, hogy újra
összekovácsolódjon a környék közössége.
Az #AdakozóKedd kiváló alkalom lehet 
erre, hiszen a globális kezdeményezéshez
való csatlakozással egy jó ügyet segítve
találhatnak újra egymásra a környékbeliek,
ráadásul egy világszintű mozgalom
részesévé válnak. Vegye ki részét az Önök
települése is az #AdakozóKedd-ből!
Találjanak ki valamilyen jótékonysági akciót
vagy válasszanak az alábbi, egyszerűen
megvalósítható ötletek közül ! 

3+3 ötlet önkormányzatoknak



Gyűjtsenek adományt!

Válasszanak ki olyan helyi
szervezeteket, amelyek szívesen
fogadnának tárgyi adományt, és
szervezzenek a részükre
adománygyűjtést! Hirdessék meg a
lehetőséget a helyi újságban,
plakátokon és a közösségi médiában,
biztassák a lakosokat arra, hogy
adományukkal ők is tegyenek a helyi
célokért! Az esemény leírásában ne
felejtsék kiemelni, hogy az akció a
település #AdakozóKedd
kampányának része, és használják a
honlapunkról letölthető hivatalos
logót!

Szervezzenek önkéntes napot!

Toborozzanak önkénteseket, és
tartsanak jó hangulatú közösségépítő
önkéntes napot december elsején! A
közös cél bármi lehet, amiből a település
profitál. Ültethetnek fát, rendbe
hozhatnak egy közösségi teret vagy
parkot, de akár szedhetnek szemetet is.
Amellett, hogy a helyi közösség
mindenképpen jól jár a munkájukkal, az
önkéntesek is megtapasztalják, hogy ők
is tehetnek a lakhelyükért!

Az #AdakozóKedd nem csak a konkrét
adakozásról, hanem mások segítéséről, a
jótékonyságról is szól. Idén december elsején
hívják fel a figyelmet azokra a szervezetekre,
amelyek sokat tesznek a környékért és az ott
élőkért! Írjanak róluk az önkormányzat online
és offline csatornáin is, és buzdítsák a
helyieket arra, hogy támogassák őket akár
rendszeres adománnyal akár önkéntes
munkával.

Hívják fel a figyelmet a helyi
civil szervezetekre!



Kérjenek fel egy helyi zenekart,
színjátszókört vagy akár
gyermekkórust, és szervezzenek egy jó
hangulatú jótékonysági rendezvényt
december elsejére! A fellépők mellett
meghívhatnak árusokat is, akik
bevételük egy részével különböző helyi
szervezeteket támogathatnak, illetve
gyűjthettek pénzbeli vagy tárgyi
adományt az esemény alatt. Az
eseményt, mint #AdakozóKedd
hirdessék meg online és offline is!

Szervezzenek jótékonysági
koncertet, rendezvényt!

#AdakozóKedden nem csak a
magánszemélyek, de a cégek is
megmutathatják, hogy fontos nekik a
közösség, amelyben léteznek. Vegyenek
részt ők is a település #AdakozóKedd
kampányában! Álljanak ki egy helyi
szervezet gyűjtése mellett,
adományozzanak terméket, szolgáltatást,
támogassák az önkormányzat által
szervezett jótékonysági rendezvényt, vagy
vegyenek részt csapatépítésként az
önkéntes napon!

Álljanak össze helyi cégekkel 
egy jó ügyért!

Posztoljanak!

Bármilyen akcióba is vágnak bele
#AdakozóKedden, a legnagyobb hatást
akkor tudják elérni, ha a kezdeményezést
megfelelően hirdetik újságban,
plakátokon, helyi TV adón és a közösségi
médiában, illetve utána is beszámolnak a
sikerekről. Így egyrészről több emberhez
jut el a mozgalom, másrészről a
résztvevők, adományozók is érzik,
valamilyen különleges, szuper dolog
történik a környéken, aminek részesei
lehetnek. Éppen ezért posztoljanak,
használják az #AdakozóKedd hashtaget,
és biztassák a résztvevőket is erre!



adakozokedd.hu

adakozokedd@niok.hu

facebook/niokalapitvany

+36703335411

Példa a nagyvilágból 
A 2018-as #AdakozóKedden az angliai
Bedford városának főterén Bedford Leves
Fesztivált rendeztek. Az esemény célja az
volt, hogy a helyi lakosok a szintén helyi
séfekkel és a vendéglők képviselőivel együtt,
sokféle különleges levest készítsenek. A
leveseket önkéntesek szolgálták fel és a
város pékségei biztosítottak hozzá
kenyeret. A jó hangulatú esemény
keretében a helyiek összesen több mint 2
millió forintnak megfelelő fontot
gyűjtöttek össze, amit hajléktalanokat segítő
szervezeteknek ajánlottak fel. kép: soupfestbeds instagram

Vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az #AdakozóKedd csatornáin is
szerepeljen a kezdeményezésük, és töltsék le a hivatalos
#AdakozóKedd logót honlapunkról!


