
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. 

Tippek AdakozóKeddre

Csatlakozzatok ti is a
mozgalomhoz, tegyünk

minél többen jót
december 1-én!

Küldj ételt, adj csokit,
vásárolj társadalmi

vállalkozásoknál, vagy
támogass egy

adománygyűjtést
pénzbeli adományoddal!

Ha még nem tudod, milyen
szervezetet támogass, nézz szét itt

és itt! 

http://adakozokedd.hu/
http://adjukossze.hu/


December elsején helyezz ki otthon
egy nagy dobozt, amibe akár csak Te,
vagy az egész családod adományokat
helyeztek az adventi időszakban. 

Mielőtt belevágtok, keressetek egy
szervezetet, akik fogadnak tárgyi

adományt, és érdeklődjetek, mire van
szükségük. A következő hetekben
töltsétek meg a dobozt a szükséges
dolgokkal, majd karácsony előtt pár
nappal adjátok le a szervezetnél.

KÉSZÍTS FORDÍTOTT
 ADVENTI NAPTÁRT!

Ha már régóta támogatsz alkalmanként
egy szervezetet pénzbeli

adományoddal, az #AdakozóKedd egy
jó alkalom arra, hogy rendszeres

adományozóvá válj. 

A szervezetek számára nagyon fontosak
a rendszeres adományozók, így igazán

jót tehetsz azzal, hogy elindítod
rendszeres adományod. Ha még nem

tudod, kinek adományoznál
rendszeresen, az adjukossze.hu-n

minden magyar szervezetet megtalálsz.

LEGYÉL RENDSZERES
ADOMÁNYOZÓ!

CSOMAGOLÁSMENTES
KARÁCSONY

Tegyél a környezetszennyezés ellen! 

Idén karácsonykor próbálj kevesebb
zacskót, csomagolóanyagot

használni, azzal az összeggel pedig,
amit ezekre költenél, támogass egy

környezetvédő szervezetet!

https://www.nonprofit.hu/tudastar/hogyan-es-mit-adomanyozzunk
http://adjukossze.hu/


Idén #AdakozóKedden vásárolj
szeretteidnek társadalmi
vállalkozásoktól vagy

adományboltokban, ahol nem csak
szuper ajándékokat találhatsz a
családod és barátaid számára, de
vásárlásoddal egy jó ügyet is

támogatsz.

A Segítő vásárlás oldalán online is
válogathatsz!

KEZDJ NEKI A KARÁCSONYI
AJÁNDÉK VÁSÁRLÁSNAK, DE
LEHETŐLEG NE PLÁZÁKBAN!

SEGÍTSD A TÁRSADALMI
VÁLLALKOZÁSOKAT! 

Állj ki egy vagy több kezdeményezés
mellett a közösségi csatornáidon,

mondd el, hogy te milyen szervezetet
támogatsz #AdakozóKedd-en, és miért

pont azt választottad! 

Használd az #AdakozóKedd, és az 
 #adnicuki, #adnimenő, #adniszexi
hashtageket és buzdítsd barátaidat is

az adakozásra!

POSZTOLJ! HASZNÁLD JÓ
ÜZENETEK ÁTADÁSÁRA A
KÖZÖSSÉGI CSATORNÁD! 

Dőlj hátra és rendelj egy finom ebédet
a fogyatékossággal élő embereket
foglalkoztató, Civil Díjas Nem Adom

Fel kávézótól vagy az Ízlelő
étteremből! 

Nézz szét a Civil Díj többi döntőse
között is, és támogasd a hozzád
legközelebb állókat a garantáltan

színvonalas kezdeményezések közül! 

https://szuno.com/
http://maacraft.org/uzlet/
https://bolt.segitovasarlas.hu/index.php?route=common/maintenance
https://nemadomfelkavezo.hu/
https://izleloetterem.hu/
https://civildij.hu/dontosok-dijazottak-2020/

