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A kiadvány újrapapírra készült.
Ha elolvasta, ne dobja ki, adja tovább!

Hogyan légy jó adományfogadó 
(szervezet)?

• Légy jól szervezett, megbízható partner! Ha látják 
 rajtad, hogy aktív partnere vagy az adományozásnak, 
 tartod magad a megállapodásokhoz, minden tôled 
 telhetôt megteszel, hogy fogadni tudd a felajánlást, 
 akkor örömmel fognak veled együttmûködni. Sajnos 
 a segítô szektorban gyakori kapacitáshiány, túlhajszoltság,  
 kiégés miatt elôfordul, hogy az adományozók csalódnak 
 a kommunikáció és a lelkesedés hiánya miatt. 
 A felajánlók nem fogják és nem is dolguk megérteni,  
 hogy mennyi egyéb probléma van az adományfogadói  
 oldalon, ôk így is segíteni próbálnak. Ne szegjük a kedvüket!
• Írj kívánságlistát! Vonulj végig egy papírral és tollal 
 az intézmény összes helyiségén, és tüzetesen vizsgáld 
 meg, hogy mi az, ami könnyebbé, kényelmesebbé 
 teheti a rászorulók, dolgozók mindennapjait. Írd össze 
 a hiányzó holmikat az ágytakarótól a padlószônyegig 
 és az új kilincsig! Legyél aprólékos!
• Kommunikálj világosan és széles körben! A kívánság-
 listában szereplô tételek legyenek egyértelmûek 
 (méret, darabszám, szín, anyag stb.) és csoportosítsd 
 ôket, hogy könnyebben áttekinthetô legyen a lista 
 (pl. konyhai vagy háló felszerelések). Tedd fel a honlapodra, 
 küldd ki a hírleveledben, a szervezet holdudvarában 
 lévô magánszemélyeknek, a szakmai partnereknek, 
 a környékbeli sajtónak, az önkénteseknek és a hozzátok 
 betérôknek! Töltsd fel a listádat a www.tulsokcucc.hu 
 oldalra, mert a Humusz tárgyiadomány-portálja az 
 egyedi igényeket igyekszik kielégíteni.
• A szállítást ne várd el! Ha nem tudsz errôl gondoskodni, 
 azt jó elôre közöld a kommunikációs anyagokon, felületeken, 
 így nem lesz csalódás. Gondold végig, hogy van-e 
 olyan önkéntes, aki nyitott lenne a szállításra és van 
 gépjármûve. Ha nem tudod másként megoldani, fordulj 
 partnerünkhöz, az Oszkár telekocsi rendszerhez 
 a www.oszkar.com oldalon. Itt lehetôség van 
 az adományok szállítását is megoldani telekocsi rendszerben.
• Köszönd meg! Bizony van, aki elfelejti, persze az 
 olvasó mindig kivétel… Ha teheted, küldj fényképet 
 arról, hogy használatba vettétek az eszközöket, és 
 ne felejtsd megemlíteni a honlapon a jótékony 
 adományozó hozzájárulását (persze, ha ehhez hozzájárul).  
 Hívd meg késôbb is a rendezvényekre, mert ez lehet 
 a kezdete egy csodálatos barátságnak!

Javítómûhelyek

Újrahasználat

Kukaügyi
   ismere

tek

A kiadvány megjelenését a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Zöld Forrás programja támogatta.

TÚL
SOK
CUCC

A

 

TÁRGYAK

 

SZABAD

 

ÁRAMLÁSÁÉRT

 
 
 
 
  

www
.t
ul
so
kc
uc
c.
hu



• Tájékozódj az interneten! Keresd fel segítô szervezetek 
 honlapjait (szociális szervezetek – hajléktalanszállók, 
 idôsotthonok, bentlakásos otthonok –; szegény környékeken 
 található iskolák, óvodák; állatmenhelyek stb.), illetve 
 menj fel a www.tulsokcucc.hu oldalra, amely a Humusz 
 tárgyiadomány-portálja. Itt gyûjtjük a segítôk és a rászorulók 
 egyedi igényeit és a felajánlásokat.
• Épen, tisztán! Nem gyôzzük eleget hangsúlyozni, hogy 
 az adományozás nem egyenlô a hulladéktól való meg-
 szabadulással. Ha koszos, nem mûködô holmit ajánlasz 
 fel – vagy olyat, amit nem kértek -, akkor az visszafelé fog 
 elsülni.
• A szállításról se feledkezz meg! Ez az adományozás egyik 
 sarkalatos pontja. Eleve gondolkozz olyan körben, amely 
 számára biztosítani tudod a tárgy odajuttatását. A fogadói 
 oldalon igen ritka, hogy erre legyen erôforrás, kapacitás. 

 A www.tulsokcucc.hu oldal partnere az Oszkár 
 – A magyar telekocsi-rendszer. A www.oszkar.com 
 oldalon lehetôség van adományok szállítását is intézni.TÚL
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Adományozhatunk pénzt, szakértelmet és idôt, esetleg 
tárgyakat. A pénzadomány kétségkívül hasznos, ugyan-
akkor jóval személytelenebb formája a jótékonyságnak, 
mint az utóbbi kettô. Ha tudást, vagy más személyes szol-
gáltatást adományozunk, akkor valójában az önkéntes-
ségrôl vagy szívességrôl beszélünk. Sokan felejtik el, 
hogy az adakozáshoz nem vagyon kell, hanem néha ele-
gendô egy baráti szó, egy kis segítség a családtagok-
nak, rászorulóknak. A tárgyi adományozás egyelôre a 
legkevésbé elterjedt forma hazánkban. A Tárki kutatása 
szerint a lakosság mindössze 15%-a adakozik természe-
tben, és ez a képzettséggel egyenesen arányosan csök-
ken, pedig a magasabb végzettségûek többet tehet-
nének. Magyarán ez a fajta adományozási kultúra most 
formálódik társadalmunkban.

Ahhoz, hogy ne tévesszünk célt, és az adományokból 
ne legyen rövid úton hulladék, néhány alapvetéssel tisz-
tában kell lennünk. A segítô szándék nagyra becsülése 
mellett ne menjünk el szó nélkül a tárgyi adományozás 
környezetre gyakorolt hatása mellett sem. A környezettu-
datos, hulladékszegény életmódnak szerves részét ké-
pezi a tárgyi adományozás: a már feleslegessé, haszon-
talanná vált holmik továbbadása a rászorulók számára. 
Gondoljunk csak bele: az új gazdához kerülô, ép tárgy 
nem fogja – méltánytalan módon – a kukában végezni, 
helyette még jó ideig szolgálja a rászorulókat. A jótét 
mellett nem pazaroljuk azokat a természeti erôforrásokat 
sem, amelyek a tárgy elôállításához kellettek.

A tárgyi adományozás kicsit több utánajárást, gon-
dolkodást igényel az adó és a fogadó részérôl is, mint 
egy egyszerû pénzügyi tranzakció, ugyanakkor lehetô-
séget teremt a személyes kapcsolatra a két fél között. 
A jó adományozó elôször tájékozódik!

Az adományfogadók számára a legfontosabb feladat 
saját igényeik pontos felmérése és annak megosztása a 
széles közönséggel. Nagyon gyakori jelenség, hogy az 
adományfogadók csak azokban a tárgykategóriákban 
gondolkodnak, amelyekrôl tudják, hogy gyûjteni szokták 
(pl. irodabútor, számítógép), ám célszerû tovább lépni, és 
a különleges igényekkel is foglalkozni. Merjünk álmodni! 

Hogyan légy jó adományozó?

• Lomtalanítás másként! Tavasszal és ôsszel nézz körbe  
 a lakásban: amit egy évig nem használtál, azt már nem  
 is fogod. Az ilyen holmikat ne az utcára hordd ki, hanem 
 keress nekik új gazdát!
• Ne csak abban gondolkodj, amiben mindenki más! 
 Van néhány adománytípus, amit nagy tételben, kialakult 
 rendszerekben gyûjtenek segítô szervezetek (pl. ruházat, 
 tartós élelmiszer). Ezek a hálózatok létfontosságúak, a 
 legtöbben azonban itt leragadnak, pedig ezer más tárgy 
 van még, ami új gazdára lelhet (pl. esernyô, fregoli, vázák stb.)
• Indulj ki a tárgyból és a leendô gazdájából! Mi a kapocs? 
 Hol tudnád elképzelni, hol férne el, kinek tetszene, kinek 
 lenne kifejezetten hasznos (pl. sámli kis növésûeknek, 
 hogy elérjenek mindent a környezetükben; fülhallgató 
 nyelvet tanuló hátrányos helyzetû diákoknak a szövegértési 
 feladatokhoz stb.) Csak kreatívan!
• Mérlegeld, hogy kinek adod! Törekedj arra, hogy a tárgy 
 a leginkább rászorulókhoz jusson el. Vedd a fáradságot, 
 és kerülj közvetlen kapcsolatba az adományfogadóval, 
 így megismerheted a pontos igényeket.
• Kezdd a közvetlen környezetedben! A környezeti hatást 
 tekintve jó, ha minél kevesebbet szállítod a holmit, ezért 
 elôször kérdezd körbe a családot, barátokat, szomszédokat, 
 munkatársakat és a gyerek iskoláját. Ha nem kél el, sebaj, 
 itt a következô lépés…


