
A NEVETÉS GYÓGYÍT!                                  25 éve Magyarországon

Ismerd meg a Piros Orr nagykövet programját! Legyél te is jótékonysági nagykövet! 
Válasz akár     

sportkihívást,     
születésnapi adománygyűjtést, esetleg       

nászajándékként bohócvizit támogatást, 
ez az összefoglaló segít neked abban, hogy adománygyűjtésed sikeres legyen! Ezúton is köszönjük, hogy a Nevetés-bevetés

csapatát erősíted! 



A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány küldetése, hogy bohócdoktoraival nevetést és 

humort vigyen az arra rászorulók életébe. 

A magyarországi Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványt 1996-ban alapította az osztrák Rote Nasen szervezet. 

A bohócdoktorok az elmúlt 25 év alatt több mint 400 ezer gyermekhez és idős emberhez vitték el a gyógyító nevetést.

Ma 16 budapesti és vidéki gyermekkórházban és 3 idősotthonban 34 bohócdoktor vizitel rendszeresen.

A rendszeres vizitek mellett számos új projektet dolgoztunk ki az évek során.

A bohócdoktorok vidámságot és gondtalanságot visznek a kórházakba és a barátságos légkör által segítik a gyógyulást.

Egy betegség, kórházban tartózkodás vagy egy fájdalmas beavatkozás gyakran próbára teszi a gyerekek, de még a 
felnőttek lelki erejét is.

A humor és a nevetés éppen ezekben a helyzetekben tud segíteni. Lehetővé teszi, hogy egy nehéz élethelyzetre más 
szemszögből tekintsünk és a nevetés segítségével a félelmet, fájdalmat és szomorúságot enyhítsük.

Orvosi megfigyelések megállapították, hogy  azok a betegek, akik találkoznak bohócdoktorral, gyorsabban épülnek fel a 
műtétek után is. 



Programjaink:
Gyermekkórházi vizitek

Intenzív Mosoly – Bohócdoktorral a műtőbe

ZeneKaraván

Cirkusz Pacientusz

Idősotthonok látogatása

https://www.youtube.com/watch?v=nW4hVWSOqms

https://www.youtube.com/watch?v=tNh75SqW2h4

https://www.youtube.com/watch?v=nW4hVWSOqms
https://www.youtube.com/watch?v=tNh75SqW2h4


Mire fordítjuk támogatásod?

A következő programokat tudjuk például megvalósítani az általad gyűjtött összegből:

50.000 Ft-ból 1 bohócdoktori vizitet tudunk megvalósítani, ahol kb. 40 gyermek arcára varázsolunk mosolyt. (Az 
általunk látogatott kórházak valamelyikében.)

250.000 Ft állami gondozásban élő gyereknek szóló, több alkalmas speciális programra elegendő (Egy általunk 
látogatott gyermekotthonban.)

500.000 Ft -ból 1 hónapon keresztül tudjuk finanszírozni Intenzív Mosoly programunkat, amelyben kb. 120 
műtétre váró gyermekkel foglalkoznak a bohócdoktorok. (Az általunk látogatott gyermekkórházak valamelyikében)

1.000.000 Ft-ból a Napfény Hotel (10 alkalmas élő szappanopera) programot visszük el az időseknek. (Egy általunk 
látogatott idősek otthonába.)



Hogyan tudod létrehozni adománygyűjtő oldalad:

Adománygyűjtő oldaladat itt hozhatod létre: https://adomany.pirosorr.hu/kampany-inditasa/

A legnépszerűbb adománygyűjtési cél általában valamilyen sportkihíváshoz kapcsolódik de adománygyűjtést 
indíthatsz születésnapod alkalmából vagy ballagási illetve esküvői ajándékként kérheted kampányod támogatását 
rokonaidtól, barátaidtól. Fontos, hogy tudd, adománygyűjtésed sikere abban áll, mennyi időt és energiát fordítasz 
rá. Az adományokat barátaid, ismerőseid, kollégáid, családtagjaid adják össze, így fontos, hogy a kampány ideje 
alatt folyamatosan fenn tudd tartani a figyelmet. Fontos: adománygyűjtést a kitűzött cél előtt max. 4-6 héttel 
indíts. Ennyi idő kell és bőven elég is arra, hogy a kitűzött cél összegyűljön. Ennél hosszabb idő már inkább 
gyengíti a kampány sikerét, mint erősítené. 

Mire figyelj:

Az oldalra szánt szöveged ne legyen se túl hosszú, se túl rövid. Fogalmazd meg mihez 

kapcsolódik (sportesemény, születésnap stb.) és miért a Piros Orr Bohócdoktorok misszióját 

támogatod. Fotónak olyan képet válassz, ami igazán te vagy, amivel azonosulni tudsz.

Célkitűzésed a minimum vállalható összegen túl bármilyen összeg lehet. 

A programok költségei segítséget nyújtanak abban, hogy lásd mit tudunk megvalósítani 

a támogatásokból. 

Az adományokat a támogatóknak néhány napon belül e-mailben megköszönjük, de te is tedd meg ugyanezt.

https://adomany.pirosorr.hu/kampany-inditasa/


Milyen egy jó adománygyűjtő kampány

Használd a közösségi média erejét. Írj néhány sort, amibe helyezd el az adománygyűjtő 
oldal linkjét. 

Hetente több alkalommal posztolj, írj arról, miért fontos neked ez a kampány, posztolj képeket magadról, hívd fel a 
figyelmet kampányodra.

Rokonaidat, barátaidat érdemes külön is megszólítani, privát üzenetben, e-mailen és felhívni a figyelmüket 
kampányodra. Sőt! Érdemes ezzel kezdeni, hogy mire megosztásra kerül közösségi oldaladon a kampány, már 
legyenek támogatásaid!

Megosztásaidban mindig egyértelműsítsd, hogy adományt gyűjtesz! Kérj bátran! Akár konkretizálhatod is, pl.: „ 
kérlek támogasd adománygyűjtő kampányomat akár egy mozijegy vagy egy kávé árával.”

Kérj jó időben! A hét eleji hajtás nem a legjobb választás, de a hétvége 
közeledtével, a délutáni, kora esti órákban már nagyobb figyelmet 
kaphat adománygyűjtő felhívásod.

Ne csüggedj, ha úgy érzed, nem abban az ütemben halad kampányod, 
ahogy elképzelted. 

Keress minket bátran és igyekszünk további ötletekkel segíteni téged.



Amit mi adunk adománygyűjtő kampányodért cserébe!

50.000 Ft kampánycél esetén megajándékozunk egy szivacsból készült piros orral és 
egy oklevéllel.

100.000 Ft kampánycél esetén, amennyiben sportaktivitást választottál, 
megajándékozunk egy technikai pólóval, egyéb kampánycél esetén egy piros orr 
pamutpólóval, egy szivacsból készült piros orral és egy oklevéllel.

250.000 Ft kampánycél esetén, attól függően milyen kampányt / eseményt választottál, 
megajándékozunk egy technikai pólóval, egyéb kampánycél esetén egy piros orr 
pamutpólóval, egy szivacsból készült piros orral, oklevéllel és plusz meglepetéssel.

500.000 Ft kampánycél esetén, attól függően milyen kampányt / eseményt választottál, 
megajándékozunk egy technikai pólóval, egyéb kampánycél esetén egy piros orr 
pamutpólóval, egy szivacsból készült piros orral, oklevéllel és plusz meglepetéssel.

1.000.000 Ft kampánycél esetén, attól függően milyen kampányt / eseményt választottál, 
megajándékozunk egy technikai pólóval, egyéb kampánycél esetén egy piros orr 
pamutpólóval, egy szivacsból készült piros orral, oklevéllel és plusz meglepetéssel.



Köszönjük, hogy támogatod a Piros Orr Bohócdoktorok misszióját!

Kampányod során nem engedjük el a kezed! 

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány részéről, Kállay Rita munkatársunk segít majd 
neked! Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, keresd bátran a

rita.kallay@pirosorr.hu e-mail címen vagy a 06-30-717-7914

mailto:rita.kallay@pirosorr.hu

