Adományozási
útmutató
Hogyan szervezzünk célzott céges ajándékozást állami
gondoskodásban élő gyermekeknek?

Miért jött létre a Kicsi Pakk?
A Kicsi Pakk egy céges mozgalom, amelynek célja, hogy az állami
gondoskodásban élő gyerekek azt bonthassák ki a fa alatt, amire leginkább
vágynak.
A Kicsi Pakkhoz csatlakozó cégek vállalják, hogy munkavállalóik körében
megszervezik és összefogják a kollégáik egyéni felajánlásait, akik egy listából
kiválasztják és elkészítik egy-egy gyermek ajándékát.
2017-ben 70 vállalkozás csatlakozott a mozgalomhoz, amellyel 1.850
gyermek karácsonyi kívánsága teljesült.

Mikor vágj bele?
Állami gondozott gyermekeknek ígéretet tenni a kívánságaik teljesítésére
nagy felelősség. Csak akkor vágj bele, ha a céges csapatod nyitott rá, és csak
annyi csomagot vállalj, amennyit a kollégáid biztosan összekészítenek.
A kezdeményezés megszervezése kitartó munkát és jó szervezőkészséget
kíván, ha azonban a követed az itt felsorolt lépéseket, biztos lehetsz benne,
hogy nemcsak a gyerekek, de a kollégáid is életre szóló élménnyel
gazdagodnak majd.

Mi vár Rád szervezőként?
1. Meghirdeted a gyűjtést a kollégáid közt, és felméred, hogy hány pakkot
tudtok közösen vállalni;

2. Felveszed a kapcsolatot egy gyermekotthonnal, amely elküldi a
gyermekek névre szóló, részletes kívánságait;

3. Gyűjtöd és nyomon követed az ajándékokat;
4. Ha minden pakk rendben összegyűlt, megszervezed a szállítást;
5. Megszervezed a személyes átadást, közös ünneplést.

1. LÉPÉS – hirdesd meg a gyűjtést
• Küldj egy all@ levelet, tedd ki az intranetre, és vidd hírét személyesen a
kollégáid közt. Letölthető, személyre szabható levélsablon itt.

• Amint képet kapsz arról, hogy hány ajándék tud elkészülni, máris indulhat
a legmegfelelőbb gyermekotthon kiválasztása.

2. LÉPÉS – a gyermekotthon
kiválasztása
• A Kicsi Pakk mozgalom „törzsgárda-tagok” már lefedik a fővárost és Pest
megyét, így kérjük, lehetőleg valamely vidéki otthont válaszd.

• Az otthonok listáját ezen a linken találod.
• A gyermekek elhelyezése mára nagyrészt kisebb (10-15 fős)
lakásotthonokban történik. Figyelj rá, hogy akkora intézményt válassz,
ahol minden gyermek kívánságát teljesíteni tudjátok.

• Ha több lakásotthont választasz, ne felejtsd el egyenként egyeztetni a
létszámot, szállítási időket, átadást.

3. LÉPÉS – kapcsolatfelvétel a
gyermekotthonnal
• A kiválasztott otthon vezetőjét keresd meg telefonon és levélben is. Mesélj a Kicsi
•
•
•
•

Pakkról és az ajándékozási terveidről.
Egyeztessétek, hogy hány gyereknek tudtok ajándékot készíteni, mikorra és hova
tudjátok szállítani a csomagokat, és van-e lehetőség közös ünneplésre.
Kérd meg az intézmény vezetőjét, hogy az itt elérhető mintát használva gyűjtse össze a
gyerekek kívánságait.
Fontos, hogy az otthon tudja: 3.500-5.000 Ft közötti értékű kívánságokat tudtok
teljesíteni.
Ne feledj reális határidőt megadni a lista elkészítésére, hogy a kollégáknak elegendő
ideje maradjon az ajándékok elkészítésére!

4. LÉPÉS – gyűjtés elindítása
• Amint megkapod a gyermekek kívánságát tartalmazó listát, tedd fel Google Drive-ra vagy
•
•
•
•

egy minden kollégád által elérhető közös meghajtóra, ahol szerkesztési joguk is van.
Kérd meg a kollégáid, hogy válasszanak gyermeket: írják a nevüket a táblázatba a
gyermek neve mellé, és kezdjék meg az ajándékok beszerzését.
Adj határozott határidőt az elkészítésre, hogy a csomagok biztosan időben révbe
érjenek.
Jelölj ki egy helyszínt, ahol a csomagokat gyűjtitek, és időről-időre pipáld ki a listán a már
beérkezett ajándékokat.
Küldj emlékeztetőt a kollégáidnak a határidő közeledte előtt. Pár nappal a határidő előtt
hívj fel mindenkit, aki még nem adta le a pakkját.

Mi kerülhet a csomagokba?
• Az ajándékok értéke 3.500-5.000 Ft körül mozogjon (igen, nagy a kísértés egy-egy
értékesebb pakk összeállítására, de gondolj csak bele, hogy érzi majd magát a többi gyerek, ha egy értékesebb
ajándékot kap)

• A pakkokba KIZÁRÓLAG ÚJ tárgy kerülhet (ez alól kivételt képeznek az esetleges
számítástechnikai eszközök)

• Ne kerüljön romlandó a csomagokba (pl. gyümölcs)
• A csomagolás sokat jelent a kicsiknek: legyen minél színesebb, hívogatóbb
• NE kerüljön személyes üzenet, elérhetőség a pakkokba (itt is nagy a kísértés, de
hiú reményt kelthet a gyerekekben, hogy egyszer értük megyünk majd…)

5. LÉPÉS – szállítás, átadás
• Győződj meg róla, hogy minden pakk maradéktalanul összegyűlt-e
• Gondoskodj róla, hogy a csomagokat időre leszállítsátok a kiválasztott
otthon(ok)ba.

• Általában december 15-ig kell megérkeznie a pakkoknak, mert a karácsonyi
ünnepségek is akkortájt zajlanak (vannak gyerekek, akiket hazaengednek az Ünnepekre)

• Egyeztess az otthonnal, hogy van-e lehetőség a személyes átadásra, és ha igen,
szervezd meg a kollégáiddal, hogy közösen vigyétek az ajándékokat.

• Gratulálunk, kész vagy! Jó ünneplést! ☺

Apró, de fontos tudnivalók
• A gyermekek személyiségi jogait mindvégig tartsd tiszteletben (pl. ne
posztolj őket tartalmazó fotókat a közösségi médiában)

• Ez nem PR-, CSR-eszköz, hanem egy emberi gesztus. Kérjük, ne
kommunikáld túl az akciót a világ felé.

• Ha kapcsolatba kerülsz az otthonnal, sok más is kiderülhet, amiben
segíteni tudjátok egymást.

• És végül: Csodás dolgot tettél! Legyél nagyon büszke magadra és a
kollégáidra! ☺

Segítségre van szükséged?
Ha bárhol elakadtál vagy kérdésed van, keress bátran!
Pászka Petra (MagNet Bank – marketingvezető)
paszka.petra@magnetbank.hu

0620/253-2535
KÖSZÖNÖM, HOGY BELEVÁGTÁL!

