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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 
 
CÉL 

azokhoz 
adminisztrációs feladataik, szakmai tevékenységük ellátásához. 
A konkrét cél internetes információs szolgáltatások biztosítása a civileknek, amelyek révén a 

 
Specifikus célok: 

  
 megjelenési felület biztosítása a civilszervezetek bemutatkozásához, aktuális munkájuk 

és rendezvényeik nyomon követéséhez; 
 kapcsolódási f  
 

 mindazoknak, akik kapcsolatba kívánnak 
lépni civilszervezetekkel; 

 az információk eljuttatatása olyan szervezetekhez is, amelyek nem jutnak hozzá 
folyamatos jelleggel az interneten közzétett információkhoz. 

MUNKATÁRSAK 
Oprics Judit, Porkoláb Anikó, Antal Anna, Kökény Dalma, Gerencsér Balázs 
PARTNEREK 
Fejlesztés: Innowatio Bt., Datalytix Solutions Kft. 
Tartalomszolgáltatás: IMEDIA Kft. 

 
Szakmai tanácsadóink: dr. Tarczay Áron, dr. Orosz Ágnes, Zápor Dreamland Bt. 
Önkéntes, teszt : Hegyes Ferenc 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 

(1,5 millió Ft) 
 

 
 
Szolgáltatásaink egyik alapját a nonprofit.hu jelenti, amely fontos eszköze az alapítványi 

Tudástár, Állások, Pályázatok, Civil Kalendárium. 
 
A nonprofit.hu oldalon a látogatottsági adatokra, igényekre reagálva csak apróbb 
fejlesztéseket, módosításokat terveztünk 2016-ban

it is. A potenciális adományozókat  
- 

 
 Az IMEDIA kérésére a nonprofit.hu oldalra összefésült RSS-t fejleszttettünk, így már a 

portálunk anyagai is megjelennek a sajtófigyelésben. 
 A Tudástárat folyamatosan frissítettük és további útmutatókkal egészítettük ki. 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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 Saját szolgáltatásaink ajánlóit néhá
Tudástár bizonyos bejegyzéseinél kiajánljuk a CivilTech és az Adjukössze 
honlapjainkat. Az adhat.hu és a nonprofit.hu tudástára hivatkozik egymásra. Minden 
hírlevelünkben reklámozunk egy kezdeményezést az Adjukössze oldalról.) 

  
 A Nonprofit.hu hírlevelet NIOK hírlevélre neveztük át, és logócserét is végrehajtottunk. 
 Hónapokra lebontott PR tevékenységet folytattunk (különösen a Civil Kalendárium 

rovat 
személyes kapcsolatok kialakítására olyan portálokkal, sajtótermékekkel, ahol ezek az 
információk szintén tartalmat jelentenek. 

 
 
Eredmények és hatások 
 
A nonprofit.hu látogatottsága 937 426 oldalletöltésre Az oldalmegtekintések 41,46%-a 
(388 660) a Tudástár, 16,06%-a (150 645) a Pályázatok, 15,26%-a (143 050) az Állások, 7,56%-
a (70 -a (53 972) a Hírek oldalakon volt. 
Az oldal Facobook oldalán rendszeresen posztoltunk, ugyanakkor döntés 

, azokat áttereltük a 
NIOK Alapítvány Facebook oldalára. 
A hírlevél feliratkozóinak száma 2016-ban folyamatosan és egyenletes 
végén átlépte a 9600-as határt. 

az elmúlt i -19% körül alakul. 
 
 
ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

(VÁLTOZÁS 2015-HÖZ KÉPEST) 
9600 NIOK hírlevél 45 hírlevél 2016-ban 

(1459-  
937 426 oldalletöltés nonprofit.hu oldal 48 827-tel több oldalletöltés 

 álláshirdetések 225 (100-zal több) 
 pályázatok 265 (51-gyel több) 
 civil témájú hírek 195 (71-gyel kevesebb) 
 Civil Kalendárium 230 bejegyzés (27-tel több) 

(68  

130 esemény, 32 képzés) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kedves Ferenc! Köszönöm szépen válaszát. 
Sok embert megkérdeztem ez ügyben, de engedje meg, hogy eláruljam, az Ön válasza volt 

legbiztatóbb is! 
Honlapjukat is megnéztem, ott is rengeteg jó és rendszerezett útmutató van. 
Önök nagyon emberközeliek! 
Még egyszer köszönöm. 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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SZEMÉLYES CIVIL INFORMÁCIÓS-, TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKTATÁS, 
KÖNYVTÁR 
 
CÉL 

aktuális ügyekben információszolgáltatás civilszervezeteknek, a szektor 
 

MUNKATÁRSAK 
A szolgáltatások megvalósításában minden NIOK munkatárs részt vesz. 
PARTNEREK 
dr. Orosz Ágnes, dr. Tarczay Áron, Hegyes Ferenc önkéntes 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
Könyvtár fejlesztése 

 
 
 

tartottuk fent, illetve fejlesztettük: 
 Számos kérdés érkezik hozzánk, melyekre telefonon és e-mailen keresztül válaszolunk. 
 

okumentumokat továbbra is 
lehet helyben olvasni a NIOK irodájában. 

 Képzéseket, kisebb fórumokat tartunk. 
 Az év során civilszervezettel osztottuk meg az irodát. 
 

hazai és nem
könyvtárunkban.  

 
 
Eredmények és hatások 
 
Ügyfélszolgálat (telefon, e- átlag napi két 
telefonhívás és egy e-mailes megkeresés). 
Olyan hiánypótló szolgáltatást nyújtunk, mely a szerén
civilszervezetek egy bizonyos körének közvetlen segítséget nyújt, és nagyobb programok 
elindításához visszajelzést biztosít a NIOK dolgozók számára. 
 
ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

250 e-mailes tanácsadás, telefon  
 rendezvények, események (más 

 
 

 
 
 
 
 
  

Kedves Judit, köszönöm szépen az anyagokat, megnyugtató, hogy végre biztos 
információm van a reklámadó kérdésében. Hála Neked! 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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A ÁLTATÁSOK 
 

kiemelt terület lett az 
rn 

mentori szerepünkben ehhez kapcsolódóan segítjük a szervezetek kommunikációját, 
adományszervezési stratégiájuk kidolgozását, ezzel növeljük a szervezetek és programjaik 

 
 
A program célja az adományozás kultúrájának fejlesztése, a magán- és vállalati adományozás 
arányának és volumenének növelése a civil szektor bevételeiben. Az adomá

felvehetik a kapcsolatot jelenlegi vagy lehetséges adományozóikkal. 
 
 

A SADÁS 
 
CÉL 

nyújtása szolgáltatás keretében. 
MUNKATÁRSAK 
Oprics Judit, Gerencsér Balázs, Kocsis Dóra, Kökény Dalma, Szegedi Andrea, Happ Anna, 
Szilágyi-Kovács Kata, Antal Anna 
PARTNEREK 
Répássy Balázs (Off Road Communication Bt.), dr. Stahl Zsófia, Kebiche Nabila, Sziller Olivér 
(My Concept Kft.) 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
NIOK Alapítvány  OSIFE Hungary Projekt (4 millió Ft) 
Szolgáltatási bevételek (270 ezer Ft) 
Konferencia, rendezvények saját bevétele (640 ezer Ft) 
 
 

amelynek 

tanácsadó 
szolgáltatást. 
 

eszközeinket hatékonyan használják, valamint új ügyfeleink számára olyan komplex szolgáltatás 
nyújtása, mellyel akár több év távlatában a NIOK Alapítvánnyal közösen megszervezik 

lják stratégiájukat. 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://www.niok.hu/civileknek/
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A 2016. október 12-én meg-
rendezett egész napos konfe-
renciánkkal1 
magunk elé. A NIOK szakmai 
elismertségének növelése és 

mellett 
-

súlyozni, felhívni a civilszervezek 
figyelmét a lakossági adomá-

A 
jelentkezett, végeredményben 

velünk maradtak. Izgalmas ado -

 
 

 
zolgáltatásunk 

formái: egyszeri tanácsadás, rendszeres 
tanácsadás, kampány-mentorálás, tréning, 
workshop, stratégiai tanác
bevonása/ajánlása, tematikus konferencia. 
 
Az  4 senior és 
2 junior tanácsadó volt

ki. 
 
A ProHáló által szervezett rendezvénysorozat keretében négy helyszínen, Békéscsabán, 

ég szerint helyi jó példákat is minél nagyobb 
számban bemutatva. A délután során a szervezetek egyedi igényeire, kérdéseire, problémáira 

Közösen, az adott csapat aktivitására alapozva, tudására, helyi sajátosságokra és 

szervezésében, a NIOK-
tt változott. 

 
  

                                                      
1 https://www.facebook.com/events/1382238551790621/ 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
https://www.facebook.com/events/1382238551790621/
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Eredmények és hatások 
 

meghatároztuk a szolgáltatás célpiacát és célcsoportját, kifejlesztettük a fent leírt modulokból 
 termékünket, majd ezek alapján áraztuk be 

szolgáltatásunkat. 
 

naprakész tudásból kiindulva nyújtsunk szolgáltatást a civilszervezetek számára. 

szolgáltatásunkat. 
 

tvány ilyen 

-  
 
 
ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

7   
60 Képzések, workshopok 4 képzés 
84 Konferencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nagyon készültem a mai konferenciára, mert az 1% problémája különösen érdekel.  Kérem, 

Alapítvány szervez, az mindig nagyon hasznos és érdekes is. 

Köszönöm a tréning anyagot, illetve a szervezést is. Hasznos nap volt! 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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KÖZÖSSÉGI  
 
CÉL 
Az adjukössze.hu kifejezetten civilszervezetek és közösségi kezdeményezések számára kínál 

és a vállalati támogatók 

általuk választott civilszervezet egy adott kezdeményezését támogassák, és ne csak általános 
követhetik egy projekt megvalósulását és 

elkötelezettebbé válhatnak az adott szervezet felé. 
MUNKATÁRSAK 
Antal Anna, Gerencsér Balázs, Happ Anna, Kocsis Dóra, Kökény Dalma, Oprics Judit, Szegedi 
Andrea 
PARTNEREK 
OTP Bank, Expertweb Kft., Innowatio Bt., Intren Kft., Répássy Balázs (Off Road 
Communication Bt.), Napp Holding Kft., Szirmai Márton és stábja, Zápor Dreamland Bt., 
Kovács Barbara, Marie-Claire, Szabó Simon és stábja, dr. Stahl Zsófia, Tanító Zsófia, Porkoláb 
Anikó, ERSTE Bank 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
Program saját szolgáltatási bevétele (2,1 millió Ft) 
Vodafone támogatás az oldal üzemeltetésére (280 ezer Ft) 
Norvég Civil Támogatási Alap (2,5 millió Ft) 
Erste Stiftung támogatása (708 ezer Ft) 
 
 
Az adjukössze.hu 
civilszervezetek és nonprofit gazdasági társaságok közösségi adományozásra alapuló 

 A kezdeményezések önálló projektoldalon hirdetik, hogy mi a céljuk és 
mekkora támogatás szükséges a megvalósítás

 
 

k kezdeményezését 

beszámolóját a kezdeményezés adatlapján. A szolgáltatás különlegessége, hogy csak olyan 
kezdeményezés kerülhet fel rá, ami valamilyen formában a közjót szolgálja és 
tevékenységének társadalmi haszna van. 
 
Az adjukössze.hu mind a támogatói oldalon, mind a szervezetek számára az adminisztrátori 
kampányoldalon is átlátható és megbízható online felület. Bankkártyával azonnali 

ehhez kapcsolt támogatói üzenet is) rögtön megjelenik a támogatott kezdeményezés oldalán. 
 

 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://www.adjukossze.hu/
http://www.adjukossze.hu/
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2016-
domináltak az oldalon. Ebben az évben az 
új adjukössze.hu tervezése kötötte le az 
üzemeltetés melletti szabad kapa-
citásunkat, de így is sikerült növelnünk a 
befolyt adományok összegét. Az új 

elvet fogja követni, így egyesíti majd a 
mostani adjukössze.hu, adhat.hu és 
adhatvonal.hu oldalainkat, és az azon 
található szolgáltatásokat. Az új oldal 

várhatóan 2017 augusztusában élesedik 

ódó kommunikációs 
 

 
A 
része - néhány más kommunikációs 
kampány mellett - az adjukössze.hu 
oldalon folyt kampányokra irányult, így 

Google Ads segítségével nyár óta 
havonta közel 30 000 dollárnyi 
hirdetéssel tudjuk ösztönözni a 
kampányokra való adományozást. 
Központi kommunikáció keretében 
küldtünk ki az év során több 
adományozóknak szóló hírlevelet, illetve folyamatosan támogatjuk az oldalon futó 
kampányokat Facebook posztokkal is: az adhat.hu Facebook oldal elérte a 14 000 rajongót, 
az adományozói hírlevélre feliratkozottak száma pedig meghaladta a 3 500-at. 
 
Emellett a szervezetek továbbra is folyamatos mentorálást igényelnek
adjukössze.hu kampány
rendelkezésre bocsátunk és személyre szabott javaslatokat is megfogalmazunk a szervezetek 

így 
ebben a programban sokszor az üzleti szemlélet adhat új lendületet egy-egy kampánynak. 
 
2016-ba  az OSIFE 

része a közösségi adományozásról szólt, hiszen ebben egyedülálló tapasztalatunk van az 
országban. Az adjukössze.hu továbbra is az egyetlen sikeres crowdfunding típusú oldal az 
országban. 
 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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2016 utolsó negyedévében indult el az ERSTE Stiftung által támogatott második program, 
amelynek keretében 10 szervezet kezdett kampányt az oldalon
Keddre, azaz Giving Tuesday-  

növelve az adományozási kedvet. A kampány során az Adjukössze megjelent az Origón,2 a 
Marie Claire-en3 és az Index-en4 
Cafén5 is. A Facebook-
folytatódott a tavaly útjára i
keretében feliratos pólót sorsoltunk ki azok között, akik a Giving Tuesday hetében 
adományoztak az adjukössze.hu 
meg, és hihetetlenül jó eredményeket produkált: november 29. és december 2. között 

 
 
2016-  ebben az évben a kezdeményezések több 
mint 87%- , az 
adományozók majdnem 3500 alkalommal támogattak kezdeményezéseket. 2016-ban több 

                                                      
2 http://www.origo.hu/itthon/20161128-segitsen-a-raszoruloknak-az-adakozo-kedden.html 
3 http://marieclaire.hu/Riporter/2016/11/28/Jobb-mint-a-Fekete-Pentek-Adakozo-Kedd 
4  
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-
en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/ 
5 http://www.nlcafe.hu/ezvan/20161129/aram-szegenyseg-magyar-falvak-napkollektor/ 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://www.origo.hu/itthon/20161128-segitsen-a-raszoruloknak-az-adakozo-kedden.html
http://marieclaire.hu/Riporter/2016/11/28/Jobb-mint-a-Fekete-Pentek-Adakozo-Kedd
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20161129/aram-szegenyseg-magyar-falvak-napkollektor/
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szervezet már a harmadik, illetve negyedik sikeres gy
van példa, hogy egy szervezet már eleve sorozatot tervez a kampányokból. A média 
megjelenéseink száma, ideértve a spontán, nem általunk szervezett megjelenéseket is, 

oldalt nyilvánosan. 
 
Ebben az évben is t

használata. A kampány során szerzett ismertség és támogatók adh
 

 
 
ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

63 Kampányt indító 
szervezetek száma 

69 kampány 

ELÉRT MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMA   
3467 adományozás  

385 269 oldalmegtekintés 2015-höz képest 100 ezer 
 

262 745 munkamenetek száma  
 
 

Közösségi adományok száma havi bontásban évenként 
2013-2016 
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Közösségi adományok összege havi bontásban 

2013-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2013

2014

2015

2016

Köszönettel a többiek nevében is a sok hasznos ötletért, segítségért és támogatásért:-))) 

Hálásan köszönünk minden segítséget, nagy öröm számunkra, hogy kampányunk sikerrel 
zárult. :) 

Nem térek magamhoz, nem is tudtam, hogy van nyereményjáték, és egyáltalán: életemben 
soha semmit nem nyertem még. Végtelenül boldog vagyok, nagyon köszönöm, várom a 
megkeresésüket. 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
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BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYOZÁS 
 
CÉL 

civilszervezeteknek bankkártya használatával. 
MUNKATÁRSAK 
Happ Anna, Oprics Judit, Szegedi Andrea 
PARTNEREK 
WorkPoint Informatikai Szolgáltató Bt. 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 

 OTP Bank biztosítja a háttér banki szolgáltatásokat 
 Szolgáltatás saját bevétele (460 ezer Ft) 

 
 
2016-

meg, a rendszeres adományok levonása is lefut minden hónap 11-én gond nélkül. Az 
adományok túlnyomó többsége (93%) továbbra is egyszeri felajánlásból származik 
(32 162 510 
adományok aránya 2%-ról 7%-ra (2 486 174 
rendszeres adományokat fogadó szervezetek száma 18-ról 24-re, valamint egyre több a 
rendszeres felajánlást beállítók száma is. Van olyan szervezet, akinek közel 100 havi rendszeres 
támogatója  837 Ft bevétele van, a szervezetek nagyobb hányadának 
átlagosan 3-4 rendszeres adományozója van. 
 
2016-ra terveztük egy új weboldal kialakítását, melyen egyesít
eszközeinket. Az új oldal bevezetéséhez kötöttük mind a tervezett adományozói folyamat 

visszalépése miatt nem készült el az oldal, így a szolgáltatás továbbra is az adhat.hu felületén 
ését pedig átütemeztük 

2017-re. 
 
A 2015-ben kialakított fenntarthatósági modell, mely során szolgáltatási díjakat vezettünk be, 

a tagdíj, 
szervezetek számára a második éves tagdíjat valamint az adományszervezési díjat. 

 
mert az eszköz használatán keresztül nem térül meg számára, kisebb a bevétele. Így tervezzük, 
hogy ezeket a szervezeteket megkeressük és személyes tanácsadás keretében támogatjuk 

ket, valamint készítünk számukra egy online útmutatót is. 
 
ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

163   
ELÉRT MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMA   

7566 adományozás összes tranzakció száma 
6060 sikeres adományozás  
1028 rendszeres adományozás 2 486 174 Ft értékben 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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Bankkártyás adományok értéke 

2011-2016 
 

 
 
 

Bankkártyás adományok összege havi bontásban évenként 
(2011-2016) 
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adományösszegek szerint 
(%, 2016) 

 

 
 
 

TELEFONOS ADOMÁNYOZÁS 
 
CÉL 

 
MUNKATÁRSAK 
Tóth Balázs, Sticklné Fodor Aranka, Kökény Dalma 
PARTNEREK 
Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel 
Távközlési Zrt., Telekom New Media Ltd., WWWind Informatika Kft., Zápor Dreamland Bt. 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
Program saját szolgáltatási bevétele: 5,2 millió Ft. 
A Vodafone Magyarország Alapítvány 1 millió forinttal járult hozzá a program fenntartásához. 
 
 
A négy nagy országos távközlési szolgáltató és a NIOK Alapítvány közös rendszert épített fel, 

18% 

37% 

11% 

11% 

7% 

6% 

10% 

0 Ft 1-50 000 Ft 50 001-100 000 Ft 100 001 - 300 000 Ft

300 001 - 500 000 Ft 500 001 - 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft felett
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az adományozó a 13600-as közös telefonszám felhívása után a 
szervezet kódjának megadásával vagy SMS küldésével 250 Ft-os támogatást ad a 
civilszervezeteknek. Az Adhat Vonal az Invitel, a Telekom, a Telenor és a Vodafone hálózatából 

 keresztül 
pályázhatnak a civilszervezetek. 
 
A 2016-os év folyamán két pályázatot írtunk ki, melyek keretében 11 szervezet csatlakozott a 

 
 
2016-ban egy Adhat Vonal workshop-

elszámolás részleteivel ismerkedhettek meg, sikertörténeteket hallhattak, és kommunikációs 
tanácsokat kaptak. A workshop-
részt, melynek keretében szervezetüket több szempontból megvizsgálva célzott tanácsokat 
kaptak. A második pályázati kör nyerteseinél földrajzi akadályok miatt csak egyéni 
tanácsadásra került sor. 
 
Tervben volt további szolgáltatók bevonása a programba, de nem sikerült érdemi eredményt 
elérni ezen a területen. 
Az év folyamán felmérést végeztünk a partnerszervezetek körében egy esetleges 
adományösszeg- álaszadók száma nem sokkal haladta meg az 50%-ot, és így is 
elég megoszló eredmények, illetve vélemények születtek. Mintegy 56%-uk szeretné az 
adományok összegét 500 forintra emelni, míg 32%-uk, szeretné, hogy maradjon a jelenlegi 
250 forint. A 750 és 1000 forintos összegek között oszlott meg a maradék 12%. Az 

yamán tovább 
folytatjuk az egyeztetéseket. 
 

ely 
sikeres kampányokat tud folytatni, vagy legalább 2 000 hívást tudjon generálni az év 

 
 
 
Eredmények és hatások 
 
A korábbi tendenciáknak ellentmondva 2016- sorban a zöld programokkal 
(környezetvédelem, állatvédelem) foglalkozó szervezetek tudták hatékonyan használni az 
eszközt (47%), míg az egészségüggyel foglalkozó szervezetek visszaszorultak a második 

(táboroztató alapítványok májusban). A szociális és egyéb tevékenységgel foglalkozó 
szervezetek továbbra is nehezen tudják megszólítani az adományozókat, de kisebb sikereket 

 több mint 600 sms és 
hívás). 
 
Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa révén rendszeresen megjelentünk a Fornetti 
csomagolóanyagain országszerte. 
 
Azzal, hogy a 2016-os Jónak Lenni Jó országos kampányban egy az év folyamán az Adhat 
Vonalból kilépett szervezetet támogatott a közmédia, némileg visszaesett az adományok 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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egyrészt a korábban indult öntisztulási folyamatnak, másrészt pedig a 2016-ban bevezetett 
egyéni kommunikációs tanácsadásnak és a szigorúbb belépési feltételeknek. 
 
 

Hívások és SMS-sek száma havi bontásban 
2016.01.01.-2016.12.31. közötti hívás és SMS analitika alapján: 

 
 HÍVÁS SMS 
január 4 182 8 542 
február 2 390 5 696 
március 1 924 4 675 
április 2 095 3 331 
május 14 668 16 276 
június 1 848 3 061 
július 1 703 2 462 
augusztus 1 639 3 792 
szeptember 2 337 5 442 
október 2 326 5 956 
november 1 680 5 260 
december 8 690 19 103 
Összesen 45 482 83 596 

 
 

Hívások és SMS-sek száma havi bontásban évenként 
2013-2016 

 

 
 
  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2016

2015

2014

2013

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/


 

 www.nonprofit.hu, www.adhat.hu, www.adjukössze.hu, www.adhatvonal.hu, www.civiltech.hu 

www.niok.hu  

18 

 
Adományok értéke havi bontásban évenként 

2013-2016 
 

 
 
 

Adományok értéke 
2013-2016 
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ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

63   
ELÉRT MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMA   

45 482 Hívás szám (adományok száma)  
83 596 SMS szám (adományok száma)  

 
 

1%-OS KAMPÁNYOK TÁMOGATÁSA 
 
CÉL 
1%- mentorálása, támogatása. 
MUNKATÁRSAK 
Kökény Dalma, Oprics Judit, Szilágyi-Kovács Kata 
PARTNEREK 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
Tanácsadás szolgáltatás 
 
 
Tanácsadási programunk részeként segítjük civilszervezeti 1%-os kampányok kidolgozását. 
Tanácsadási programunkban 2016-ban két ügyfél is megrendelte ezt a szolgáltatást. 
2016-ban meghatároztuk az önálló terméket, szolgáltatásunkban 1% kampánystratégia 
tervkidolgozást vál

szolgáltatásainak bemutatása. A kampány tervezésének része kommunikációs tanácsadás, a 
kampány üzenet  A tanácsadás 

-8 órát vesz igénybe. Csomagunk részeként Google AdWords 
hirdetés beállításában segíthetjük a szervezetet, melynek díja kb. 2 tanácsadói munkaóra díja. 
Ezért cserébe kétszeres hirdetési le  000 Ft, illetve 40 000 Ft értékben). 
 
 

ADHAT ADATBÁZIS 
 
CÉL 

kampányfelületet biztosítani. 
MUNKATÁRSAK 
Oprics Judit, Happ Anna, Tóth Balázs 
PARTNEREK 
Work Point Informatikai Bt., Hegyes Ferenc (önkéntes), Országos Bírósági Hivatal 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
A Köztársasági Elnöki Hivatal 1 millió Ft-os támogatását az adatbázis üzemeltetésére és 
fejlesztésének megtervezésére használtuk fel. 
Az adhat.hu honlap üzemeltetéséhez a Global Nrg Zrt. támogatása is hozzájárult (100 ezer Ft 
értékben). 
 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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Az Adhat Adatbázisban egységes civilszervezeti adatlapokon mutatkoznak be a 

hogy a szervezet -e 1%- -e, illetve, hogy csatlakozott-e a 
MACI kezdeményezéshez. 
 
Az adatbázisunkat az év elején frissítettük az 1%-os felajánlásokra regisztrált, azt fogadó 
szervezetek megjelenítése érdekében, így a NAV mellett az adhat.hu o

-os logót 
helyeztünk el, valamint 1+1%-

felajánlás on, hírleveleinkben 
 

 
 

ADOMÁNYOZÁSI KULTÚRA FEJLESZTÉSE 
 

adományozási eszközökhöz kapcsolódó kommunikációs kampánnyal egyben azt is szolgáljuk, 

kapcsolódó tudatosság növekedjen. 
 

 adhat.hu Facebook közösségét (több mint 14 000 

érdekességeket adományozásról, jótékonyságról. 
 
Harmadik éve szervezzük meg minden évben a Giving Tuesday - Adakozó Kedd 

hogy az adományozás, a jótékonykodás társadalomba -

kampányunkat szerveztük meg. 
 
Hasonló célból indítottuk adjukössze+ kampányunkat is, melynek keretében 1-1 híresség 1-1 
A ellé áll, s az adományozók egy, a hírességgel kapcsolatos közös élményt 
nyerhetnek meg. Ezzel a módszerrel olyan adományozókat is elérünk, akik máskor nem 
adományoznak, vagy nincs olyan adományozói tudatosságuk, hogy rendszeresen 
civilszervezetet keressenek maguknak, hogy támogassák azokat. 
 
  

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
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TÁRSADALMI BÁZIS NÖVELÉSÉT TÁMOGATÓ SZAKÉ  
 
CÉL 

képzések, workshop-ok segítségével. 
MUNKATÁRSAK 
Oprics Judit, Happ Anna, Gerencsér Balázs, Kocsis Dóra, Kökény Dalma, Szegedi Andrea 
PARTNEREK 
Inspi-Ráció Egyesület és a Drive Online Marketing szakemberei mellett Benedek Gabriella, 

, Kovács Barbara, Kovács Edit, Nun András, Pethe 
Zsolt, Répássy Balázs, Scsaurszki Tamás, dr. Stahl Zsófia, Udvarhelyi Tessza 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
OSIFE Hungary projekt Társadalmi bázis növelése programja  
(7,4 millió Ft) 

 
 
Ez a program egy speciális szolgáltatása a NIOK Alapítványnak, mely szorosan kapcsolódik az 

 
 

több szakmailag elismert szakemberrel dolgoztunk együtt. Fejlesztési koncepciónk szerint 

i, és 
támogatják egymással rendszeresen 

egyeztetve 
koordinátor és egy közös online munkafelület segíti. 
 

 
 
Egy civilszervezet társadalmi beágyazottságán a szervezet kapcsolatainak intenzitását, 

ág (a közvélemény), a 

hitelessége által növekedhet. 
Egy szervezet társadalmi bázisa azokból áll, akik a szervezetet nem feltétlenül ismerik, de az 
általa képviselt célokat, értékeket elfogadják, támogatják. Nagysága, tagjainak anyagi ereje, 

it, ezáltal 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
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fenntarthatóságát. A három fogalom szorosan összefügg. A szervezetek beágyazottságának, 
társadalmi bázisának és fenntarthatóságának növelése csak egy komplex rendszerben 
történhet, amely áthatja a szervezet egészét, és az esetek többségében tapasztalatunk szerint 
szemléletváltást igényel. 
 
 
Eredmények és hatások 
 

támogatást nyújtunk az OSIFE Magyar Program Bázisépítésre, támogatói kör és a társadalmi 
támogatottság növelését célzó pályázatához kapcsolódóan. Jelenleg 9 szervezet társadalmi 

ózati találkozók biztosításával. 
 szerveztünk le a programban, továbbá 7 

tréninget tar  
 

gárdával és a szervezetekkel való 

kapcsolatokat, felkéréseket 

Tanácsadási szolgáltatásunkba 
bevontuk azokat a szervezeteket is, amelyekkel a program pályázati szakaszában dolgoztunk 
együtt, több képzésünkön részt vettek, szolgáltatásunkba jelentkeztek az elmúlt fél évben. 
 
 
ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

14 Társadalmi bázis növelését támogató 
szakértés, kísérés és tréningek 

 

 
 
 
 
 
 
  

Köszönöm, számomra nagyon hasznos gondolatokat szült a tréning. Nagyon élveztem az 
ilyen típusú együtt gondolkodást. 
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CIVILTECH 
 
CÉL 
A TechSoup Global és annak részeként a CivilTech Program is azon munkálkodik, hogy az arra 
jogosult nonprofit szervezetek rendelkezzenek a feladataik hatékony ellátásához szükséges 

tudjanak felelni az információs társadalom által támasztott folyamatos kihívásoknak, és hogy 
munkájukat minél hatékonyabban tudják végezni. 

szoftvereinek számát növeljük, és hogy más országokhoz hasonlóan számukra is 
- és hardvergyártó cégek adományai a piaci 

ár töredékéért. 
MUNKATÁRSAK 
Tóth Balázs 
PARTNEREK 
Techsoup Global, Microsoft Magyarország Kft., Cisco Systems Magyarország Kft., Symantec, 
O&O Software, Adobe, Google, Tableau, Bitdefender, Autodesk 
Rendszergazda: Kereszturi Zoltán 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
A www.civiltech.hu ból 
12  millió Ft bevételt generáltunk. 

 
 

 
Magyarországon a CivilTech Szoftver- 
technológiagyártó vállalatok szoftver- és hardveradományait juttatja el az arra jogosult 
szervezeteknek a www.civiltech.hu online a
gyártók által adományozott szoftvereket és hardvereket egy, a piaci ár töredékét (5%-10%) 

adományozó partnerek által meghatár
program 2016-ban a Microsoft, a Cisco, a Google, az O&O Software, az Adobe, a Tableau, a 
Bitdefender, az Autodesk és a Symantec által felajánlott adományokat közvetítette. 
 
 
Eredmények és hatások 
 

Microsofttal, illetve a Google-
rendezvényeknek, valamint eredményes direkt marketing és Facebook kampányainknak. 2016 

Programot, valamint júniusban a Google-lal közösen szervezett eseményen szintén sok 
ér  
 
A könyvtárak bevonása után a program 

http://www.nonprofit.hu/
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jogosultak körét. A módosítási kérelem pozitív elbírálásban részesült, ennek következtében 
2017  programban részvételre jogosultak köre. 
 

osoft termékek; az alapítványok és egyesületek 

rendelkeznek, gyakrabban igényelnek szervertermékeket. A Microsoftot a né
rangsorban a Symantec követi

 -utóbb 
jobban megismerik e dományozó Program 

 biztosítanák a 
szervezeteknek. Továbbra is törekszünk arra, hogy új adományozó partnereket vonjunk be 
globális adományozó partnerként a TechSoup Programba. 
 
A 2016-os évben összesen bruttó értéken 268 millió (a Google Nonprofit szervezeteknek  
program és az Office 365 Nonprofitoknak szolgáltatás értékét is beleszámítva becsült értéken 
768 millió) forintot meghaladó piaci értéket képvisel a NIOK és partnerei által biztosított 
hardver- és szoftver  

 
 
 
ELÉRT CIVILSZERVEZETEK SZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGJEGYZÉS 

1 621 CivilTechben regisztrált  
289 CivilTechben (2016-ban) regisztrált  
160 Rendezvényeken részt vett  
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RÉSZVÉTEL- ÉS DEMOKRÁCIAFEJLESZTÉS 
 
CÉL 

megismerjék és hatékonyabban használják a demokratikus 
 

környezeti változás során nyújtunk információt és alkotunk véleményt. A szektoron belüli, 
szakmai üg

 
MUNKATÁRSAK 
Oprics Judit, Szegedi Andrea, Kocsis Dóra, Kökény Dalma 
PARTNEREK 
Holland program partnerei (Holland Nagykövetség, TASZ, Magyar Helsinki Bizottság, 
Transparency International, EKINT, Átlátszó.hu) 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
Tudatos állampolgárság projekt - Holland Nagykövetség támogatása (2,4 millió Ft) 
 
 

programunk súlypontja a civil szektor szervezetei iránti figyelem növelése, és konkrét 
ügyekben megnyilvánuló részvétel, és demokrácia fejlesztése lett. 
A programban  a szektor érd  és összefogásokban 
való r  kampányban voltunk aktívak, de minden más civil 
szektort befolyásoló esetnél is a NIOK szerepet vállalt valamilyen módon. (Civilszervezetek 
elleni akciók: pl.: Alapítványok feketén fehéren, pályázati csalások, politikai támadások, stb.) 
 
 
A Holland Nagykövetség támogatásával 2015-ben indult egy projekt, melynek célja két olyan 

ktatási segédanyag kidolgozása, amely egyrészt 
segítséget ad a tanárok számára az Iskolai Közösségi Szolgálat bevezetésére, másrészt abban 
segíti a diákokat, hogy találjanak egy számukra hasznos ügyet, így kilépve az IKSZ kizárólag 

-ban elkészített és próbatanításokban bemutatott másik 
anyag 
munkájának, szerepének és fontosságának interaktív feldolgozására irányul. 
 
 
Eredmények és hatások 
 
Kapcsolatot alakítottunk ki középiskolákkal, tanárokkal, több próbatanítás és szakmai 
konzultáció után a két tananyag elkészült és felkerült egy közös honlapra, hogy a tanárok 
szabadon letölthessék. Két workshop-on is részt vettünk, ahol bemutattuk a szakmának az 
elkészült segédanyagainkat. Reményeink szerint a középiskolai tanárok számára hiánypótló 
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NIOK presztízsét is növeli, ha eljutunk olyan célcsoporthoz, akikhez ritkán van módunk a többi 

 Úgy érezzük a két kiválasztott anyag és 
annak általunk kifejlesztett kidolgozása egyrészt befogadható az oktatási rendszer számára, 
másrészt meg is szólítja a középiskolai célcsoportot. 
 
 

 
 
 
  

pontján o Örülök, hogy együtt dolgozhattunk ezen a programon 
mindannyiótokkal, hatékony kis csapat voltunk.  
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CIVIL SZEKTOR ÜGYEINEK KÉPVISELETE,  
 
CÉL 

az átláthatóság, bizalom témakörében fellépés, összefogások és kezdeményezések 
támogatása. 
MUNKATÁRSAK 
Oprics Judit, Kökény Dalma, Szegedi Andrea, Kocsis Dóra 
PARTNEREK 

6 ProHáló hálózat tagjai7 
MACI hálózat tagjai8 

 
Zápor Dreamland Bt. 
Nemzetközi partnereink: ECAS  European Citizen Action Service (Belgium), ENNA European 
(Network of National Civil Society Associations) hálózat tagjai, 1SCN (Szlovákia), Forum 2000 
Alapítvány (Csehország) 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 

nk, 
lobbiztunk, szervezkedtünk - 
sikerrel. 

-ben vált kiemelt feladatunkká) minden szervezet 
Civil Szervezetek kampányai) 

néven. (Forrás: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány 552 ezer Ft) 

Szervezetét saját lábra állítani, részt veszünk munkájában. 
Kutatások a szektor fo e 
érdekében. 
Reflektorfényben a civilek konferencia (Társadalmi bázis növelése program részeként) 
Civil Díj program 
 
  

                                                      
6 http://www.atlathatosag.eu/munkacsoport  
7 www.prohalo.hu 
8 www.sziamaci.hu 
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CIVIL DÍJ 
 
CÉL 

szervezése 
MUNKATÁRSAK 
Kökény Dalma 
PARTNEREK 

 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
Magnet Bank támogatás (2 millió Ft) 
 
 
A NIOK Alapítvány 1995-ben alapított díjakat (Év Adományozója, Év Vállalati Adományozója, Év 
Civilszervezete) azzal a céllal, hogy elismerje azokat a gazdasági szervezeteket és 

járnak, 
valamint díjazza azokat a civil  E díjakat a 
NIOK 2008-
között elvesztette eredeti funkcióját, célját. 
 
2015-ben merült fel újra az igény egy olyan programra, mely elismeri a civilszervezetek és 

felismerésben kezdte meg a program kialakítását a NIOK és szakmai partnere a 
Alapítvány, valamint a program támogatója a MagNet Bank. 
 
Figyelembe véve a szektor adottságait és jelenlegi helyzetét, 7 kategóriát fogalmaztunk meg, 
melyben díjazni kívánt

-
-1 nyertesét, valamint kiadott 1 különdíjat. 

bemutatkozásra, és a helyszíni szavazás keretében talált gazdára a Közönségdíj, így összesen 
9 díj került kiosztásra. 
 
A nyertesek: 

 Bátor Tábor Alapítvány  ülönítmény   
 

 Bike Maffia Egyesület   (Legígéretesebb startup/új szervezet 
kategória) 

 A Város Mindenkié Csoport   (Egy ügy legjobb  
 Polgár Alapítvány   (Legnagyobb hatású projekt kategória) 
   

 (Legjobb kommunikációs kampány kategória) 
 BAGázs Közhasznú Egyesület   

 
 Rehab Critical Mass Alapítvány   (Legjobb civil akció kategória) 
 Nem Adom Fel Alapítvány  közönségdíj 
 - különdíj 
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nonprofit.hu az alábbiak szerint jelenítette meg a 
programot: 

 óriás bannerhirdeté  920 alkalommal 
  rovatokban) 
 hírlevélben (8500 feliratkozó) 7 alkalommal  
 célcsoportok szerint targetálva 5 alkalommal jelenítettünk meg Facebook Ads típusú 

posztot a pályázati felhívásra, melyek átlagosan 26 631 embert értek el. 
 célcsoportok szerint targetálva 2 alkalommal jelenítettünk meg Facebook Ads típusú 

posztot a díjátadóról és a díjakról, elérve ezzel 32 634 ill. 10 679 látogatót.  
 2 alkalommal adtunk ki sajtóanyagot: pályázat meghirdetésekor, valamint a díjak 

kiosztása után közvetlenül.  
 
A díjazottak a Díjátadó Gálán Oklevelet, ajándékcsomagot kaptak, valamint a Civil Díj 2016 
személyre szabott logó használatának a jogát. A szervezetek számára a logókon felül egy 
komplex kommunikációs csomagot juttatunk el, melyben egy rövid szakmai anyagot is 
rendelkezésükre bocsájtottunk annak érdekében, hogy minél jobban ki tudják használni a díj 

bízhatunk abban is, hogy ezzel az eseménnyel a szektor egyik fontos találkozási pontját is 
sikerült létrehozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEKTORFÉNYBEN A CIVILEK 
 
Rés

amely a magyar civil szektor aktualitásairól kívánt tájékoztatni és tapasztalatokat megosztani, 
 

 
A rendezvényt a Civil Díj elé szerveztük 2016. május 3-
szakmai párbeszéd, illetve a szektor helyzetének bemutatása. Több mint 100-an jelentkeztek 

panel beszélgetések alatt. 
 

 
A civil szektor trendjei, változásai - Fél évtized az új civil törvénnyel. 

Kik lettek a vesztesek és kik a nyertesek? Közhasznúság, NEA, 1% - kell-e még ez 
nekünk? Bemutatjuk a kutatók segítségével hogyan hatottak a szektorra a 
változások 

Alapítványok feketén-fehéren? -  

elhivatott szervezeteket. A mi, 

között versenyben lenni hatalmas megtiszteltetés volt - 
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Mit tanulhatunk az AFF botrányból? Átláthatóság és bizalom: fontos ez ma? Miért 
olyan nehéz elérni a bizalmat? Megmutatjuk, hogyan legyünk transzparensek civil -, 
kommunikációs szakemberek és újságírók segítségével 

Civil-e vagy?  Új típusú civil kezdeményezések a láthatáron 
Kik azok és honnan jönnek - a többek közt - 
csapatok, önkéntesek, akik megváltják a világot? Mit csinálnak másképp, és 
szükségük van-e arra, hogy bejegyzett szervezetek legyenek? Civil startup-ok 

 
Iskolás civilek   

Hogyan egészíthetik ki a civilek munkájukkal a közoktatást? Ki tud jobban válaszolni 
a rendszer hiányosságaira? Milyen programokat valósítanak meg a civilek? Valóban 
szükség van ezekre? Mi a civil siker kulcsa a közoktatásban, milyen jó megoldások 
vannak a siker mögött? 

 
A kapott visszajelzések alapján hiányzott a szektornak egy ilyen találkozási pont  sikerült a 
kiválasztott témák ne

A visszajelzések többsége arról szólt, hogy szívesen hallottak volna még részletesebben is a 
felmerült témákról. 
 
 

HAZAI SZEKTOR NEMZETKÖZI BEMUTATÁSA, KÉPVISELETE 
 
ENNA tagság 
 

ljünk 
kiemelten a közép-kelet-európai civilszervezetek bevonásával. További célunk, hogy a NIOK 

 
European Network of National Associations for Civil Society (ENNA) munkájában továbbra is 
részt veszünk. 
 
 
ECS  
 
Az adjukossze.hu oldal révén a NIOK Alapítvány bekerült az Európai Bizottság European 

közösségi finanszírozás ösztönzésével és szabályozásával hivatott foglalkozni. A csoportba 25 

szférát. 
 
 
Hazai tapasztalatok nemzetközi terjesztése 
 
Moldáviában a tavalyi évben fogadták el a magyar 1%-hoz hasonló törvényt. Az ECNL 
szervezet felkérésére a moldáviai civilszervezetek számára a magyar tapasztalatokat 

it. 
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Nemzetközi példák hazai ismertetése 
 
A hazai civil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁTLÁTHATÓSÁG FEJLESZTÉSE 
 
2016-
Alapítvány. Támogatások megszerzéséhez, pályázatok 
készítéséhez hosszabb távon is aktív segítséget nyújtunk a Civil 

tagjaival a program céljainak megv
konkrét programjaink megvalósítására vállalati támogatókat keresünk és pályázatokat adunk 
be. Emellett megbízások, megkeresések, partnerségek mentén valósítjuk meg a kisebb 
tevékenységeket, melyeknek forrása költségtérítés vagy számlázott tevékenység. 

-ban a Civil Díj program megvalósítása, továbbá a Civil 

megvalósított kisebb kampányok (pl. Adventi kampány9) szakmai támogatása volt. 
 
Az átláthatóságot minden programunk kapcsán kiemelten fontosnak tartjuk, beépítjük 

nyújtásába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 https://tuerchen.com/2f7C7193 

We strongly believe that transparency among non-profit organizations is crucial. As in 
Hungary non-profits are not as transparent as they should be, we (IFUA Nonprofit Partner, 
management consultants for non-profits) were glad to work with NIOK to help its vital effort 
set up an evaluation system for the whole sector. NIOK's deep knowledge and experience 
in the sector combined with our controlling expertise have resulted in a well-established 
concept - a concept worth implementing in the near future. 

 
Moldáv 

 

vagyunk benne, hogy a tanultakat otthon is használni és implementálni fogják! 
ményében köszönettel” 
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PROHÁLÓ 
 
A Hálózat10 létrehozását 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, a nonprofit 

a
információk és tapasztalatok megosztására. 2016-ban részt vettünk a hálózat által szervezett 
hálózati találkozókon, a februári találkozónak helyszínt is biztosítottunk. Az év második felében 

konferenciasorozat lebonyolításában. 
 
 

MACI 
 
2015-ben, már az indulásánál csatlakoztunk a Magyar Civilszervezetek (MACI) kampányához, 

ért hívtak életre, hogy legyen egy 
kommunikációs kampány, mely azt hivatott bemutatni, hogy a 
magyar civilszervezetek mennyire hasznosak a társadalom számára, 
milyen sok különféle problémára tudnak és akarnak választ adni. A 
MACI mára a legnagyobb civil összefogássá vált, tagjainak száma 
467 volt decemberben. Kisfilmjeinek n
50-180 ezren tekintették meg a 2016-ban elkészült filmeket.11 A 
Facebook oldal like-olóinak száma is emelkedett, elérte a 6500-at. 
 
A NIOK  Gerencsér Ba
alapító tagja, egész évben részt vett az üléseken és szakmai 

adhat.hu oldal nyújtja a MACI adatbázisának hátterét, a csatlakozás 
az adhat.hu adatbázisán keresztül történik. Kezdeményezésünkre 
NEA szavazásra felhívó rendezvény és magyarázó grafika is készült, illetve 2015-höz képest 
szerényebb mértékben, de 2016-ban is volt 1%-os MACI kampány, melyben az adatok 

 és a tájékoztató anyagaink frissítésével vettünk részt. 
 
  

                                                      
10 www.prohalo.hu 
11 https://www.facebook.com/pg/sziamaci/videos/?ref=page_internal 
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CSOS ONLINE  CIVILSZERVEZETEK A NETEN 
 
CÉL 
A CSOs online t célja, hogy fejlessze a civilszervezetek 
munkatársainak digitális tudását, különösen az online kommunikáció és adomány
A program során négy országban (Románia, Csehország, Lengyelország, Németország) 

, a NIOK-
, hogy mi 

magunk tanulunk, a civilszervezetek számára megosztható tudásanyagot állítunk össze. 
MUNKATÁRSAK 
Szegedi Andrea, Porkoláb Anikó 
PARTNEREK 
ARC Romania, Good Network Foundation (Lengyelország), Ikosom u.g. (Németország), Czech 
Fundraising Center 
PROGRAMHOZ TARTOZÓ PROJEKTEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK, ATÓK 
CSOs online Erasmus+Stratégiai partnerségek pályázat (12,3 millió Ft) 
 
 
A projekt 2016. szeptember 1-én indult, és várhatóan 2018. augusztus 31-ig tart. 2016-ban a 

dokumentációját és értékelését alátámasztó dokumentumtervek, sablonok. 
 
Október 10-11-
amelye

projekt adminisztrációs alapjait. 
-én re

 
 

 

 
 
 
Eredmények és hatások 
 
A projekt várt eredményei és hatásai a követ
partnertalálkozón 5 külföldi partnerünk vett részt. 
 
 
 
 
 
 
  

-profits. It 
was - I hope - useful and a good use of our time to do tha  
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NIOK ÁLTALÁNOS,  
 

a 
volt részben forrásunk. Továbbra is segítik a 

-ban megvizsgáltuk, hogy az új 
stratégia mellett van- ítására
vágtunk bele a feladatba. 
Szolgáltatásaink többségét saját bevételeire alapozva, a kapcsolódó kiadásokat részben 
azokból fedezve nyújtjuk. Ezen túl vállalkozási tevékenység keretében hirdetéseket 
jelentetünk meg honlapjainkon, illetve megbízásokat vállaltunk a megkereséseknek 

 
 
Az év során többször szerveztünk fejlesztési, tervezési alkalmakat. A csapatépítésen túl ezen 

értékelések, sz
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRAND MEGÚJÍTÁS 
 
Az új NIOK brand kialakításának igénye azzal a változással együtt merült 
fel, hogy a NIOK alapítvány, küldetéséne  

NIOK, mint szolgáltató, tanácsadó szervezet (új) brand kialakításának 
 

 megtalálni egy oly
beazonosíthatóvá teszi a nonprofit szektorban szervezeteket 

 
 

oldalát is. 
 

fejezni a NIOK brand-jével kapcsolatos elvárásainkat, 

ki, s további 5 szervezettel vettünk fel interjút. Arra voltunk kíváncsiak mennyire ismertek és 
 NIOK Alapítvány szolgáltatásai és márkái, s ezen eredmények fényében kezdtünk 

neki az új brand kialakításának. 
 

é

A tegnapi kuratóriumi üléshez, illetve az ott elmondottakhoz szeretnék gratulálni. A NIOK 

csapat. A bevételi szerkezete is megváltozott. S még sorolhatnám. Gratulálok! 
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vázoltuk fel azt a briefet, melynek segítségével egy tenderen választottuk ki a nyertes grafikai 
stúdiót, aki az új arculat kialakítására tett javaslatot. 

tottuk meg (3,4 millió Ft 
támogatásból). 
 
Mindezek eredményeképpen: 

 megszületett a NIOK Alapítvány új logója, és színvilága, s ebben az univerzumban 
létrejöttek a NIOK egyéb eszközeinek, szolgáltatásainak logói is, 

 
 felépítettük az új niok.hu weboldalt is, mely immáron szolgáltatás fókuszú, modern, és 

www.niok.hu, 
 elkészítettük az új kiadványainkat, szóróanyagainkat (NIOK brosúra, névjegyek, roll-

upok, stb.) 
 kialakítottuk új szolgáltatás csomagjainkat, és tanácsadási szolgáltatásunkat, 
 

 
  adjukössze.hu technikai fejlesztését, 

specifikációját. 
 
Mindezeken túl, az arculatváltással egy 
is szervezetünk (Adjukössze 2016  
Konferencia), melynek keretében nem csupán az új arculatot 
mutattuk be a részt  szervezeteknek, de egyben a NIOK, 

s 
 A konferencián (a részvételért 

díjat szedtünk) 84-en vettek részt, s több mint 50 szervezet 
regisztrált, ami a szektorban nagyon sikeresnek számít, s mi is 
nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

szolgáltatási portfóliót, amit a NIOK nyújt. Modern, jó ránézni, szép arculat! 

Régóta ez volt az egyik legjobb NIOK rendezvény. Nagyon jók a NIOK szolgáltatásai, 
különösen az adjukössze nagyon izgalmas. Jó, hogy van valaki, aki foglalkozik az online 

 

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://www.niok.hu/
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FONTOSABB SAJTÓMEGJELENÉSEINK 
 

 
Reggeli beszélgetés a TV2 stúdiójában 
Kökény Dalmával, a NIOK Alapítvány 

http://tv2.hu/musoraink/mokka/225458_
gajer-balint-sosem-mond-nemet-a-

jotekonysagi-felkeresekre.html  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gyermekklinika javára az Index.hu 
Mindeközben rovatában >>> 
http://index.hu/mindekozben/poszt/20
16/07/15/adakozhat_mikozben_szuper_l
eventevel_vagy_steinmetz_adammal_sar
kanyhajozhat/  
 
 
 
 
 
 

 
Beszélgetés adományozásról és 

 1-1 

igazgatóval >>> 
http://nava.hu/id/3095152/  
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://tv2.hu/musoraink/mokka/225458_gajer-balint-sosem-mond-nemet-a-jotekonysagi-felkeresekre.html
http://tv2.hu/musoraink/mokka/225458_gajer-balint-sosem-mond-nemet-a-jotekonysagi-felkeresekre.html
http://tv2.hu/musoraink/mokka/225458_gajer-balint-sosem-mond-nemet-a-jotekonysagi-felkeresekre.html
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/07/15/adakozhat_mikozben_szuper_leventevel_vagy_steinmetz_adammal_sarkanyhajozhat/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/07/15/adakozhat_mikozben_szuper_leventevel_vagy_steinmetz_adammal_sarkanyhajozhat/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/07/15/adakozhat_mikozben_szuper_leventevel_vagy_steinmetz_adammal_sarkanyhajozhat/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/07/15/adakozhat_mikozben_szuper_leventevel_vagy_steinmetz_adammal_sarkanyhajozhat/
http://nava.hu/id/3095152/
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program bemutatása a Kreatív online 
oldalán >>> 
http://www.kreativ.hu/cikk/megvannak_
az_elso_civil_dij_nyertesei 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giving Tuesday 2016  Adakozó Kedd 
kampány az Index.hu Mindeközben 
rovatában >>> 
http://index.hu/mindekozben/poszt/
2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_bl

ack_friday-
en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_

a_gyogyszer_a_problemajara/ 
 
 
 

 
  

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://www.kreativ.hu/cikk/megvannak_az_elso_civil_dij_nyertesei
http://www.kreativ.hu/cikk/megvannak_az_elso_civil_dij_nyertesei
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/
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Program Mikor? Hol? Mi? Link 

adjukössze 2016.01.21 Marie-Claire Riporter -  http://marieclaire.hu/Riporter/2016/01/21/Huzat-Kommando-kepzes-szigeteles-egeszseg-Segitesz 

adjukössze 2016.01.23 epiteszforum.hu Rendezvények - KÉK -  http://epiteszforum.hu/budapest100-adjuk-ossze-kampany  

adjukössze 2016.02.28 RTL Klub Híradó riport - Down Alapítvány -  http://rtl.hu/rtlklub/hirek/butorokra-gyujt-a-down-alapitvany  

adjukössze 2016.03.28 Pécsi Újság 
Helyi Híreink - Az emberség erejével Alapítvány (Élmény Tár Tanoda) - 

 
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/mi-lesz-a-gyerekekkel-segitseget-ker-a-nehez-sorsu-lurkokkal-foglalkozo-pecsi-tanoda  

adjukössze 2016.03.29 Népszabadság Jótett oldal - Van Esély Alapítvány -  http://nol.hu/belfold/szeles-tavlatokat-nyit-a-kozossegi-adomanygyujtes-1608541  

adjukössze 2016.04.20 C36 Adjuk Össze! Rehab Critial Mass http://c36.hu/2016/04/adjuk-ossze/  

Egyszázalék 
1%, 
adományozás 

2016.05.03 Kossuth Rádió Interjú Kökény Dalmával 
 

adjukössze 2016.05.10 Nlcafe.hu - Magyar Rett Szindróma Alapítvány -  http://www.nlcafe.hu/szabadido/20160510/ne-habozz-rehabozz-adomany-gyujtes-nyeremeny/  

adjukössze 2016.05.11 Marie-Claire Riporter - Rehab Critical Mass -  http://marieclaire.hu/Riporter/2016/05/10/Rehab-Critical-Mass-Egy-kulonleges-vacsora-tortenete  

Civil Díj 2016.05.13 Népszava online  http://nepszava.hu/cikk/1093854-megvannak-az-elso-civil-dij-nyertesei/  

Konferencia 2016.05.03 Civil Hírügynökség Reflektorfényben a civilek http://civilhirugynokseg.hu/event/reflektorfenyben-civilek-hova-jutottunk-merre-tovabb/  

Civil Díj 2016.05.06 Kreatív  http://www.kreativ.hu/cikk/megvannak_az_elso_civil_dij_nyertesei  

Civil Díj 2016.05.04 C36  http://c36.hu/2016/05/elso-civil-dij/  

Civil Díj 2016.05.05 Hugbc  http://www.hugbc.hu/hirek/a-green-walk-az-elso-civil-dij-dontosei-koze-kerult/3408  

Civil Díj 2016.05.04 Boldogságóra  http://boldogsagora.hu/civil-dij-dontose-lett-a-jobb-veled-a-vilag-alapitvany/  

Civil Díj 2016.05.04 Budaörsi Infó  http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2016/05/04/a-civil-dij-palyazatan-dontos-lett-a-bulake/  

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://epiteszforum.hu/budapest100-adjuk-ossze-kampany
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/butorokra-gyujt-a-down-alapitvany
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/mi-lesz-a-gyerekekkel-segitseget-ker-a-nehez-sorsu-lurkokkal-foglalkozo-pecsi-tanoda
http://nol.hu/belfold/szeles-tavlatokat-nyit-a-kozossegi-adomanygyujtes-1608541
http://c36.hu/2016/04/adjuk-ossze/
http://www.nlcafe.hu/szabadido/20160510/ne-habozz-rehabozz-adomany-gyujtes-nyeremeny/
http://marieclaire.hu/Riporter/2016/05/10/Rehab-Critical-Mass-Egy-kulonleges-vacsora-tortenete
http://nepszava.hu/cikk/1093854-megvannak-az-elso-civil-dij-nyertesei/
http://civilhirugynokseg.hu/event/reflektorfenyben-civilek-hova-jutottunk-merre-tovabb/
http://www.kreativ.hu/cikk/megvannak_az_elso_civil_dij_nyertesei
http://c36.hu/2016/05/elso-civil-dij/
http://www.hugbc.hu/hirek/a-green-walk-az-elso-civil-dij-dontosei-koze-kerult/3408
http://boldogsagora.hu/civil-dij-dontose-lett-a-jobb-veled-a-vilag-alapitvany/
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2016/05/04/a-civil-dij-palyazatan-dontos-lett-a-bulake/
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Civil Díj 2016.05.05 Sztárklikk A Rehab Critical Mass nyerte a Civil Díj 2016 Legjobb civil akció díját. http://sztarklikk.hu/musorvezeto/hajos-andras/261989  

adjukössze 2016.05.27 Marie-Claire Csokiprojekttel segíthetünk autista gyerekeknek http://marieclaire.hu/Riporter/2016/05/27/Csokiprojekttel-segithetunk-autista-gyerekeknek  

adjukössze 2016.05.25 index.hu Mindeközben -  http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/05/25/3_ev_alatt_50_tonna_szemetet_gyujtottek_ossze_a_tiszabol._most_az_on_segitseget_kerik/  

adjukössze 2016.06.30 Marie-Claire Riporter -  http://marieclaire.hu/Riporter/2016/06/29/Befogadni-nem-tudsz-de-segitenel-raszorulo-kutyakon  

adjukössze 2016.07.08 We Love Budapest  http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/100.hajlektalan.szemevel.lathatjuk.budapestet.my.budapest.photo.project 

adjukössze 2016.07.12 RTL Klub Hírek riport - My Budapest Photo Project - Budapest Bike Maffia http://rtl.hu/rtlklub/hirek/hogy-latjak-a-hajlektalanok-budapestet  

adjukössze 2016.07.14 Médiapiac Marketing -  My Budapest Photo Project - Budapest Bike Maffia https://www.mediapiac.com/marketing/Jotekonysagi-kezdemenyezest-tamogat-a-Well-PR/21876/ 

adjukössze 2016.07.15 index.hu Mindeközben -  http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/07/15/adakozhat_mikozben_szuper_leventevel_vagy_steinmetz_adammal_sarkanyhajozhat/  

adjukössze 2016.08.29 Marie-Claire Gigászok Harca http://marieclaire.hu/Riporter/2016/07/28/Gigaszok-Harca-amikor-a-beteg-gyerekek-biztosan-gyoznek  

adjukössze 2016.08.08 Magyar Hírlap Szuper módra segíti a Vasas a gyerekklinikát http://magyarhirlap.hu/cikk/62852/Szuper_modra_segiti_a_Vasas_agyerekklinikat  

adjukössze 2016.08.04 atv.hu Start Plusz - My Budapest Photo Project - Budapest Bike Maffia http://www.atv.hu/videok/video-20160804-fotokat-keszitettek-hajlektalanok-budapest-rejtett-arcarol  

adhat vonal 2016.08.16 Esti Újság  http://estiujsag.hu/gazdasag/segitsunk-a-korszeru-szuleszetert-es-nogyogyaszatert-alapitvanynak  

adhat vonal 2016.08.17 Média Infó  http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=42760  

adhat vonal 2016.08.17 Budapest 24 Az egészség a legnagyobb kincs! http://bdpst24.hu/2016/08/16/az-egeszseg-a-legnagyobb-kincs/  

adhat vonal 2016.08.16 DivatIkon Kérjük adományozzon Ön is telefonhívással vagy SMS küldésével http://divatikon.hu/kerjuk-adomanyozzon-telefonhivassal-vagy-sms-kuldesevel/  

adhat vonal 2016.08.16 
Természetgyógyászat 
Magazin 

Az egészség a legnagyobb kincs! http://tgy-magazin.hu/hirek/az-egeszseg-a-legnagyobb-kincs  

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://sztarklikk.hu/musorvezeto/hajos-andras/261989
http://marieclaire.hu/Riporter/2016/05/27/Csokiprojekttel-segithetunk-autista-gyerekeknek
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/05/25/3_ev_alatt_50_tonna_szemetet_gyujtottek_ossze_a_tiszabol._most_az_on_segitseget_kerik/
http://marieclaire.hu/Riporter/2016/06/29/Befogadni-nem-tudsz-de-segitenel-raszorulo-kutyakon
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/hogy-latjak-a-hajlektalanok-budapestet
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/07/15/adakozhat_mikozben_szuper_leventevel_vagy_steinmetz_adammal_sarkanyhajozhat/
http://marieclaire.hu/Riporter/2016/07/28/Gigaszok-Harca-amikor-a-beteg-gyerekek-biztosan-gyoznek
http://magyarhirlap.hu/cikk/62852/Szuper_modra_segiti_a_Vasas_agyerekklinikat
http://www.atv.hu/videok/video-20160804-fotokat-keszitettek-hajlektalanok-budapest-rejtett-arcarol
http://estiujsag.hu/gazdasag/segitsunk-a-korszeru-szuleszetert-es-nogyogyaszatert-alapitvanynak
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=42760
http://bdpst24.hu/2016/08/16/az-egeszseg-a-legnagyobb-kincs/
http://divatikon.hu/kerjuk-adomanyozzon-telefonhivassal-vagy-sms-kuldesevel/
http://tgy-magazin.hu/hirek/az-egeszseg-a-legnagyobb-kincs
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adhat vonal 2016.08.17 Femina 
Évente 500 koraszülöttet segítenek a világra - 

 
http://www.femina.hu/terasz/korszeru-szuleszetert-alapitvany 

adhat vonal 2016.08.17 Inforádió  http://inforadio.hu/belfold/2016/08/17/muveszek_sportolok_a_szuleszeti_adomanygyujtes_tamogatoi/ 

adjukössze 2016.08.25 Marie-Claire Riporter - Hangszerkóstoló -  http://marieclaire.hu/Riporter/2016/08/24/Aki-kiskoraban-klasszikus-zenet-hallgat-sokkal-boldogabb-lesz  

egyszázalék   2016.09.16   http://eloben.hu/gazdasag/2016-09-16/iden-is-a-heim-pal-gyermekkorhaz-gyujtotte-a-legtobbet-az-1-szazalekokbol  

egyszázalék   2016.09.16 Hirado.hu  http://www.hirado.hu/2016/09/16/iden-is-a-heim-pal-gyermekkorhaz-fejleszteseert-alapitvany-gyujtotte-a-legtobbet-az-1-szazalekokbol/#  

egyszázalék   2016.09.16 Hírstart  http://www.hirstart.hu/hk/20160916_meg_regisztralhatnak_a_civil_szervezetek_az₁_szazalekokert 

egyszázalék   2016.09.16 HVG -os felajánlást http://hvg.hu/gazdasag/20160916_a_heim_pal_alapitvanyhoz_folyt_be_a_legtobb_penz 

egyszázalék   2016.09.16 Techinfo Idén is a Heim Pál Gyermekkórház  http://techinfo.myhunet.com/friss-hir/iden-is-a-heim-pal-gyermekkorhaz-t7059981.html 

egyszázalék   2016.09.16 Civilek.hu Melyik alapítvány kapta a legtöbbet? https://www.civilek.hu/hirek-osszes/melyik-alapitvany-kapta-a-legtobbet/ 

egyszázalék   2016.09.16 Weborvos 
A Heim Pál kórház kapta a legtöbb 1 
százalékothttp://www.weborvos.hu/hirek/a_heim_pal_korhaz_kapta/233859/  

adjukössze 2016.09.22 m1 Ma reggel http://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2016-09-22-i-adas-2/# 
 

adjukössze 2016.09.30 Marie-Claire Riporter - Börtönrádió Szabadon - Adj Hangot!  http://marieclaire.hu/Eletmod/2016/09/30/Bortonradio-szabadon-Hogy-mindenki-hallhassa  

adhat vonal 2016.10.03 Arany Napok http://aranynapok.blogspot.hu/2016/10/heit-zsofi-bohocdoktor.html http://aranynapok.blogspot.hu/2016/10/heit-zsofi-bohocdoktor.html  

adjukössze 2016.10.04 KULTer.hu litKULThírek - Kuku és barátai -  http://kulter.hu/2016/10/mese-akadalyok-nelkul/  

http://www.nonprofit.hu/
http://www.adhat.hu/
http://www.adjukössze.hu/
http://www.adhatvonal.hu/
http://www.niok.hu/
http://marieclaire.hu/Riporter/2016/08/24/Aki-kiskoraban-klasszikus-zenet-hallgat-sokkal-boldogabb-lesz
http://eloben.hu/gazdasag/2016-09-16/iden-is-a-heim-pal-gyermekkorhaz-gyujtotte-a-legtobbet-az-1-szazalekokbol
http://www.hirado.hu/2016/09/16/iden-is-a-heim-pal-gyermekkorhaz-fejleszteseert-alapitvany-gyujtotte-a-legtobbet-az-1-szazalekokbol/
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2016-09-22-i-adas-2/#%0A
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2016-09-22-i-adas-2/#%0A
http://marieclaire.hu/Eletmod/2016/09/30/Bortonradio-szabadon-Hogy-mindenki-hallhassa
http://aranynapok.blogspot.hu/2016/10/heit-zsofi-bohocdoktor.html
http://kulter.hu/2016/10/mese-akadalyok-nelkul/
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adjukössze 2016.10.17 24.hu Börtönrádió Adjukössze http://24.hu/media/2016/10/10/orszagosan-szabadlabra-helyezik-a-bortonradiot/ 

adjukössze 2016.11.29  isznek fényt a magyar falvakba http://www.nlcafe.hu/ezvan/20161129/aram-szegenyseg-magyar-falvak-napkollektor/  

adjukössze 2016.11.28 Marie-Claire Jobb, mint a Fekete Péntek http://marieclaire.hu/Riporter/2016/11/28/Jobb-mint-a-Fekete-Pentek-Adakozo-Kedd  

adjukössze 2016.11.28 Sztárklikk  http://sztarklikk.hu/musorvezeto/hajos-andras/307311  

adjukössze 2016.11.28 Marketing & Média Pár kattintással segíthet http://www.mmonline.hu/cikk/par_kattintassal_segithet  

adjukössze 2016.11.28 Pati Café Black Friday után Giving Tuesday http://www.paticafe.hu/black-friday-utan-giving-tuesday/  

adjukössze 2016.11.28 origo.hu   http://www.origo.hu/itthon/20161128-segitsen-a-raszoruloknak-az-adakozo-kedden.html  

adjukössze 2016.11.28 blans.hu Még jobb, mint a Fekete Péntek http://www.blans.hu/cikkek/a-vilag/kult/meg-jobb-mint-a-fekete-pentek-adakozo-kedd-2016  

adjukössze 2016.11.28 index.hu 
Szétvásárolta a fejét a Black Friday-en és nyomasztja a lelkiismerete? Itt a 
gyógyszer a problémájára!  

http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/29/szetvasarolta_a_fejet_a_black_friday-
en_es_nyomasztja_a_lelkiismerete_itt_a_gyogyszer_a_problemajara/  

adjukössze 2016.11.28 Forbes  https://forbes.hu/penz/orult-ajanlatok-kedd-van-es-meg-nem-adakoztal/  
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