TELEFONOS
ADOMÁNYGYŰJTÉS
Nézd meg a feltételeket!

ADJUKÖSSZE.HU
VELED. EGYÜTT.
Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és fenntartója a
NIOK Alapítvány.

MIRE VALÓ A
SZOLGÁLTATÁS?
DÖNTS OKOSAN!
A telefonos adománygyűjtés az egyik
legegyszerűbb módja az adományok
gyűjtésének: a támogatók a megfelelő
telefonszám és mellék felhívásával, vagy egy
SMS küldésével fix, 500 forintos adományt
küldhetnek a szervezet számára.
Elsősorban azoknak a szervezeteknek
érdemes adományvonal indítására pályázni,
amelyek havi szinten meg tudnak szólítani
100–150 adományozót, vagy évente egy-két
alkalommal tudnak aktívan kampányolni, és
éves szinten legalább 1000–1200 embert
adományozásra késztetni.

Tehát kifejezetten tapasztalt, nagy
támogatói bázissal, vagy kiemelkedő
kommunikációs lehetőségekkel bíró
szervezeteknek ajánljuk.

Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és
fenntartója a NIOK Alapítvány.

KI VEHETI
IGÉNYBE?
ADOMÁNYVONAL INDÍTÁSA
Az adományvonal indítása pályázathoz kötött,
melynek alapfeltételei:
a szervezet közhasznú jogállással
rendelkezik,
a szervezet friss, részletes adatlappal
rendelkezik az Adjukössze.hu
adatbázisban,
átláthatóság szempontjából is
megfelelnek az előírásoknak.
A fenti szempontoknak megfelelés nem jelent
automatikus jogosultságot! A beérkezett
pályázatokból a NIOK Alapítvány és a
távközlési szolgáltatók által felkért testület
választja ki azokat a szervezeteket, amelyek
használhatják a 13600 hívószámot. Egy
szervezet határozatlan időre nyeri el a mellék
használatának jogát.

A pályázatnál előnyt élveznek azok a szervezetek, akik:
korábbi eredményes adománygyűjtési tapasztalattal
rendelkeznek és a széles körben gyűjtenek adományokat;
részletes, reális és minél nagyobb területi lefedettségű
kommunikációs tervvel, továbbá jelentősebb média- és
közösségi kapcsolatokkal rendelkeznek;
tagjai az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó
Testületének (részletek: atlathatosag.eu);
az átláthatóságot kiemelten kezelik és kezelték.

DÍJSZABÁS
A NIOK Alapítvány havi szinten összegyűjti és egyezteti az adományozási
adatokat a távközlési szolgáltatókkal, elszámolásokat készít.
A szolgáltatók a NIOK Alapítvány felé számolnak el az adományokkal, majd a
NIOK Alapítvány mint adománygyűjtést közvetítő szervezet a szolgáltatóktól
kapott elszámolás alapján utalja tovább az adományokat a támogatott szervezet
felé.
A szolgáltatók a telefonhívások után hívásvégződtetési díjat számolnak fel,
melynek mértéke szolgáltatónként változó, de maximum a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelete által rögzített összeg, mely jelenleg 15 Ft +
Áfa.
A NIOK Alapítvány az elszámolt adományokból kezelési költséget nem von le,
ugyanakkor a rendszer működtetésének érdekében a szervezetek havi
adományközvetítői díjat fizetnek az előző havi hívások darabszáma alapján,
melynek mértéke a mindenkori Adjukössze.hu ÁSZF-ben megtalálható
(Telefonos szolgáltatás alatt).

Mik a szolgáltatás
feltételei?
Sikeres pályázatot követően
szerződéskötés és
kampányindítás az
adjukossze.hu-n.
Havidíj fizetése - az NMHH
Rendelet szerint.
Az adománygyűjtő szervezet
köteles honlapján beszámolót
közzétenni.

A telefonos
adományozás
partnerei.

A SZOLGÁLTATÁS
ELŐNYEI ÉS
HASZNA
Ma már telefonja mindenkinek van, és 500
forintot sokan tudnak nélkülözni, könnyű ezen
a módon adományozni, technikailag az
adományozó számára ez a legegyszerűbb
eszköz.
CSAK AKKOR ÉRDEMES használni, ha
a célcsoportunknak ez a legkönnyebben
elérhető eszköz, nem tudjuk/akarjuk
behúzni az adományozót más felületre;
kevesebb embert, de rendszeresen, vagy
nagyon sok embert esetenként el tudunk
érni;
olyan felületünk van, ahol nincs más
kapcsolat az adományozóval, de elérünk
sok embert, pl. TV, rádió, instagram,
tömegközlekedési reklámfelület;
rendezvényen is jól használható, de akkor,
ha releváns a rendezvény témájához az
adománygyűjtés, és megfelelő érzelmi
állapotban vannak a jelenlévők (pl.
kifejezetten a szimpátia miatt jöttek a
rendezvényre, vagy egy
sportrendezvényen sport témájú gyűjtést
hirdetünk, stb.);
vannak megfelelő kommunikációs,
marketing eszközeink, hogy sok helyen,
vizuálisan megjelenhessen az
adományvonal.
Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és
fenntartója a NIOK Alapítvány.

Kérdésed van?
Lépj velünk kapcsolatba!

adjukossze.hu
facebook.com/adjukossze.hu
kapcsolat@niok.hu

