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1 millió lépés Magyarországon – 1 millió lépés a 
gondoskodásért kihívás

Mi ez?
Az első globális THSN Challenge keretében megvalósításra kerülő magyarországi kihívás, amit az országos THSN koordinátorok találtak ki. 

Ki vehet részt benne?
A Generali és tagvállalatai valamennyi munkatársa, tanácsadója, illetve alkuszok, partnerek, beszállítók.

Hogyan működik?
A kihívásban való részvétellel a jelentkező célja, hogy az általa vállalt teljesítményen keresztül felhívja a figyelmet a Generali The Human Safety Net 
programjára, a magyarországi koraszülött-ellátás fejlesztésének szükségességére, és támogatókat keres a Melletted a helyem Egyesület számára, 
amely THSN az Újszülöttekért program megvalósítását segítő civil szervezetek egyike.

Mi a teendőd?
Ha szeretnél részt venni a kihívásban és ezen keresztül az adománygyűjtésben, válassz az országos kihívások közül, vagy találj ki saját 
kezdeményezést! 
Gondold végig, hány lépést tennél hozzá az 1millióhoz! Tűzz ki egy célt magad elé!
Hozd létre saját adománygyűjtő oldaladat!
Adj hírt ismerőseidnek az adománygyűjtő akciódról, és kérd meg őket, hogy támogassák megtett lépteidet!
Az oldaladon lévő számlálón látszódni fog az adománygyűjtésed eredménye. Az általad gyűjtött összeg pedig hozzáadódik az országos számlálóhoz.

Mikortól lehet adományt gyűjteni?
Amint elkészíted az adománygyűjtő oldaladat, már indulhat is a gyűjtés! 2021. június 13-ig gyűlhetnek az adományok.
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1 millió lépés Magyarországon – 1 millió lépés a 
gondoskodásért kihívás

Hogyan tudsz lépni?
Sétálással, gyaloglássa, futással, szökdécseléssel, de focizással, teniszezéssel stb. is akár.

Mikor kell teljesítened a kihívásodat?
2021. június 4. és 6. között.

Hogyan tudom mérni a lépéseim számát?
Okostelefonokra letölthető lépésszámláló appikáció segítségével, sportórával, lépésszámláló kütyüvel stb.

Hol és meddig tudod regisztrálni a megtett lépéseid számát?
Ezen a linken: https://form.jotform.com/211033469590353
Lépésszám-regisztráció határideje: 2021. június 8. 16 óra

Ki kapja az adományt és hogy jut el hozzájuk?
A támogatók által átutalt összeg a THSN központi számlaszámára kerül. Az akció lezárultával a Magyarországról befolyt támogatási összeg teljes 
egészében átutalásra került a Generali a Biztonságért Alapítvány THSN alszámlájára, ahonnét pedig a Melletted a helyem Egyesület számlájára 
kerül. 

https://form.jotform.com/211033469590353
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#190 születésnap kihívás

Mi ez?
Az első globális THSN Challenge keretében megvalósításra kerülő magyarországi kihívás, amit az országos THSN koordinátorok találtak ki. A 
Generali 190. születésnapja alkalmából a torta árát felajánljuk a vállalat által fontosnak tartott cél érdekében.

Ki vehet részt benne?
A Generali és tagvállalatai valamennyi munkatársa, tanácsadója, illetve alkuszok, partnerek, beszállítók.

Hogyan működik?
A kihívásban való részvétellel a jelentkező célja, hogy felhívja a figyelmet a Generali The Human Safety Net programjára, a magyarországi 
koraszülött-ellátás fejlesztésének szükségességére, és támogatókat keres a Melletted a helyem Egyesület számára, amely THSN az Újszülöttekért 
program megvalósítását segítő civil szervezetek egyike.

Mi a teendőd?
Ha szeretnél részt venni a kihívásban és ezen keresztül az adománygyűjtésben, hozd létre saját adománygyűjtő oldaladat!
Adj hírt ismerőseidnek az adománygyűjtő akciódról, és kérd meg őket, hogy támogassák célodat!
Az oldaladon lévő számlálón látszódni fog az adománygyűjtésed eredménye. Az általad gyűjtött összeg pedig hozzáadódik az országos számlálóhoz.

Mikortól lehet adományt gyűjteni?
Amint elkészíted az adománygyűjtő oldaladat, már indulhat is a gyűjtés! 2021. június 30-ig aktív marad az adománygyűjtő felület.

Ki kapja az adományt és hogy jut el hozzájuk?
A támogatók által átutalt összeg a THSN központi számlaszámára kerül. Az akció lezárultával a Magyarországról befolyt támogatási összeg teljes 
egészében átutalásra került a Generali a Biztonságért Alapítvány THSN alszámlájára, ahonnét pedig a Melletted a helyem Egyesület számlájára 
kerül. 
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#190 születésnap kihívás

Mi ez?
Az első globális THSN Challenge keretében megvalósításra kerülő magyarországi kihívás, amit az országos THSN koordinátorok találtak ki. A 
Generali 190. születésnapja alkalmából a torta árát felajánljuk a vállalat által fontosnak tartott cél érdekében.

Ki vehet részt benne?
A Generali és tagvállalatai valamennyi munkatársa, tanácsadója, illetve alkuszok, partnerek, beszállítók.

Hogyan működik?
A kihívásban való részvétellel a jelentkező célja, hogy felhívja a figyelmet a Generali The Human Safety Net programjára, a magyarországi 
koraszülött-ellátás fejlesztésének szükségességére, és támogatókat keres a Melletted a helyem Egyesület számára, amely THSN az Újszülöttekért 
program megvalósítását segítő civil szervezetek egyike.

Mi a teendőd?
Ha szeretnél részt venni a kihívásban és ezen keresztül az adománygyűjtésben, hozd létre saját adománygyűjtő oldaladat!
Adj hírt ismerőseidnek az adománygyűjtő akciódról, és kérd meg őket, hogy támogassák célodat!
Az oldaladon lévő számlálón látszódni fog az adománygyűjtésed eredménye. Az általad gyűjtött összeg pedig hozzáadódik az országos számlálóhoz.

Mikortól lehet adományt gyűjteni?
Amint elkészíted az adománygyűjtő oldaladat, már indulhat is a gyűjtés! 2021. június 13-ig gyűlhetnek az adományok.   
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Adománygyűjtő

oldal felépítése

Globális nyitóoldal

Országos nyitóoldal 

Résztvevő saját 
adománygyűjtő oldala
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Résztvevő saját 
adománygyűjtő oldala

Résztvevő adománygyűjtő 
kampánya social media felületeken 
keresztül

Adományozó felület 

A kihívás aloldala (résztvevők, 
adománygyűjtés státusza)

Részvétel az országos kihívásban
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A résztvevők saját kihívásainak 
összefoglaló oldala (aloldala (résztvevők, 
adománygyűjtés státusza)

Saját kihívás létrehozása

Résztvevő saját 
adománygyűjtő oldala fotóval, 
leírással

Résztvevő adománygyűjtő 
kampánya social media felületeken 
keresztül


