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   Álomként indult, és ok valóra váltották...
Az Adományháló (www.adomanyhalo.hu) bemutatja:

˝

CSERITI-kultúra mintaprojekt, a hétköznapi jótékonyság szolgálatában

Vadonatúj szociális és társadalmi márka, Magyarország legfiatalosabb jótékonysági brand-je!

Innovatív társadalmi vállalkozás a szociális gazdaság éledezo világában ̋világában ̋világában

A CSERITI központi eleme az adománybolt,                       , ami (az angolszász charity shophoz hasonlóan) tárgyadományokat  központi eleme az adománybolt,                       , ami (az angolszász charity shophoz hasonlóan) tárgyadományokat 
nonprofi t modellben árusító üzlet, illetve -hálózat: az Adományháló Budapesten három, Pilisvörösváron egy adomány-nonprofi t modellben árusító üzlet, illetve -hálózat: az Adományháló Budapesten három, Pilisvörösváron egy adomány-
boltot működtet tesztjelleggel, hamarosan fenntarthatóbb, szociális szövetkezeti keretek között,  CSERITI PONT néven.boltot működtet tesztjelleggel, hamarosan fenntarthatóbb, szociális szövetkezeti keretek között,  CSERITI PONT néven.

Ma egyetlen kereskedelmi üzlet sem jótékonysági intézmény... Az adománybolt igen!

A CSERITI ÉLETFORMA IS. Követői itt korlátlanul hódolhatnak „CSERITIZŐ” szenvedélyüknek. Az adománybolt támo- Követői itt korlátlanul hódolhatnak „CSERITIZŐ” szenvedélyüknek. Az adománybolt támo-
gatásával a munkaerőpiacról kirekesztett emberek számára teremtenek munkalehetőséget, csökkentik a környezetük-gatásával a munkaerőpiacról kirekesztett emberek számára teremtenek munkalehetőséget, csökkentik a környezetük-gatásával a munkaerőpiacról kirekesztett emberek számára teremtenek munkalehetőséget, csökkentik a környezetük-
ben felhalmozódó, használatból kivont tárgyak mennyiségét, illetve a CSERITI-küldetés működését is támogatják. Így ben felhalmozódó, használatból kivont tárgyak mennyiségét, illetve a CSERITI-küldetés működését is támogatják. Így ben felhalmozódó, használatból kivont tárgyak mennyiségét, illetve a CSERITI-küldetés működését is támogatják. Így 
nemcsak a rászorulókon segítenek, hanem a társadalmi felelősségvállalás jegyében hozzájárulnak a környezeti fenntart-nemcsak a rászorulókon segítenek, hanem a társadalmi felelősségvállalás jegyében hozzájárulnak a környezeti fenntart-nemcsak a rászorulókon segítenek, hanem a társadalmi felelősségvállalás jegyében hozzájárulnak a környezeti fenntart-
hatóság, a tudatosabb fogyasztás szempontjainak elterjedéséhez is. Az adományozó nem halmoz fel feleslegessé vált hatóság, a tudatosabb fogyasztás szempontjainak elterjedéséhez is. Az adományozó nem halmoz fel feleslegessé vált hatóság, a tudatosabb fogyasztás szempontjainak elterjedéséhez is. Az adományozó nem halmoz fel feleslegessé vált 
tárgyakat, a vevő pedig olcsón juthat jó minőségű használati eszközökhöz.tárgyakat, a vevő pedig olcsón juthat jó minőségű használati eszközökhöz.

CSERITI = CSR? A CSERITI-nek már a nevében is benne él a CSR, annak minden értékét jól tükrözi. A CSERITI-nek már a nevében is benne él a CSR, annak minden értékét jól tükrözi. A CSERITI-nek már a nevében is benne él a CSR, annak minden értékét jól tükrözi.
Ez fordítva is igaz: minden CSR egy kicsit CSERITI is! A CSERITI egyetemes hívószó lesz a CSR világában.Ez fordítva is igaz: minden CSR egy kicsit CSERITI is! A CSERITI egyetemes hívószó lesz a CSR világában.Ez fordítva is igaz: minden CSR egy kicsit CSERITI is! A CSERITI egyetemes hívószó lesz a CSR világában.Ez fordítva is igaz: minden CSR egy kicsit CSERITI is! A CSERITI egyetemes hívószó lesz a CSR világában.

MIT KÍNÁL A CSERITI? Közvetlen, valódi CSERITI-élményt! Adományozóként vagy vásárlóként itt egyszerre több ügyet ! Adományozóként vagy vásárlóként itt egyszerre több ügyet ! Adományozóként vagy vásárlóként itt egyszerre több ügyet 
is támogathat: innovatív munkahelyteremtés, szociális foglalkoztatás, aktív környezetvédelem, jótékony társadalmi célok.is támogathat: innovatív munkahelyteremtés, szociális foglalkoztatás, aktív környezetvédelem, jótékony társadalmi célok.is támogathat: innovatív munkahelyteremtés, szociális foglalkoztatás, aktív környezetvédelem, jótékony társadalmi célok.
A CSERITI nem klasszikus adományozói és vevőkört épít maga köré, hanem erős, támogató társadalmi bázist, segítő A CSERITI nem klasszikus adományozói és vevőkört épít maga köré, hanem erős, támogató társadalmi bázist, segítő A CSERITI nem klasszikus adományozói és vevőkört épít maga köré, hanem erős, támogató társadalmi bázist, segítő 
közösséget, melynek folyamatosan szolgáltat is.

CSERITI & HBLF A CSERITI márka első nyilvános bemutatkozása a HBLF XII. Pénzügyi Csúcstalálkozó résztvevőinek  A CSERITI márka első nyilvános bemutatkozása a HBLF XII. Pénzügyi Csúcstalálkozó résztvevőinek  A CSERITI márka első nyilvános bemutatkozása a HBLF XII. Pénzügyi Csúcstalálkozó résztvevőinek 
szól. A jeles eseményhez kapcsolódva szeretnénk kérni a csúcsvezetők segítő közreműködését ahhoz, hogy cégüknél, szól. A jeles eseményhez kapcsolódva szeretnénk kérni a csúcsvezetők segítő közreműködését ahhoz, hogy cégüknél, szól. A jeles eseményhez kapcsolódva szeretnénk kérni a csúcsvezetők segítő közreműködését ahhoz, hogy cégüknél, 
szervezetüknél ajtót nyithassunk a CSERITI gondolatiságának. Világossá és elérhetővé tegyük üzenetét a multi- és ál-szervezetüknél ajtót nyithassunk a CSERITI gondolatiságának. Világossá és elérhetővé tegyük üzenetét a multi- és ál-szervezetüknél ajtót nyithassunk a CSERITI gondolatiságának. Világossá és elérhetővé tegyük üzenetét a multi- és ál-
lami környezetben dolgozó fi atal generáció számára.lami környezetben dolgozó fi atal generáció számára.

FOGJUNK ÖSSZE! A CSERITI márkaépítésének fontos szakaszában vagyunk. A CSERITI-küldetés teljesíthetővé tételé- A CSERITI márkaépítésének fontos szakaszában vagyunk. A CSERITI-küldetés teljesíthetővé tételé- A CSERITI márkaépítésének fontos szakaszában vagyunk. A CSERITI-küldetés teljesíthetővé tételé-
nek záloga az összefogás a társadalmi felelősség vállalás legnagyobbjaival. Mutassuk meg együtt a CSR valódi erejét, nek záloga az összefogás a társadalmi felelősség vállalás legnagyobbjaival. Mutassuk meg együtt a CSR valódi erejét, 
fogjunk össze egy tudatosító kampánnyal, hogy a multinacionális cégek fi atal munkatársai követendő példaértékkel fogjunk össze egy tudatosító kampánnyal, hogy a multinacionális cégek fi atal munkatársai követendő példaértékkel 
válhassanak a CSERITI-életforma és gondolatiság fő fáklyavivőivé! válhassanak a CSERITI-életforma és gondolatiság fő fáklyavivőivé! Képviselt szervezetük közvetlen megkeresését 
követően ebben kérjük együttműködő támogatásukat. Mondjuk el együtt a világnak: Mondjuk el együtt a világnak:

CSERITI = EGY MEGVALÓSULT ÁLOM

„Az álom, amit egyedül álmodsz, álom csupán. Az álom amit együtt álmodunk, az valóság.”     John Lennon

www.adomanyhalo.hu és hamarosan: www.cseriti.hu           Támogatóink:
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good bee HBLF



The most important element of CSERITI is the charity shop                  and network (parallel with the Anglo-Saxon charity  is the charity shop                  and network (parallel with the Anglo-Saxon charity 
shop system) that sells granted articles in a nonprofi t model. Adományháló operates three charity shops in Budapest shop system) that sells granted articles in a nonprofi t model. Adományháló operates three charity shops in Budapest 
and one in Pilisvörösvár as a test, soon in a social co-operative form, under brand name.and one in Pilisvörösvár as a test, soon in a social co-operative form, under brand name.

Today none of the shops are charity institutions... But charity shops are!

CSERITI IS ALSO A WAY OF LIVING. Followers may fulfi ll their passion for indefi nite „CSERITIING”. With supporting  Followers may fulfi ll their passion for indefi nite „CSERITIING”. With supporting  Followers may fulfi ll their passion for indefi nite „CSERITIING”. With supporting 
charity shop they create working places for people excluded from the labor market, reduce the quantity of unused charity shop they create working places for people excluded from the labor market, reduce the quantity of unused charity shop they create working places for people excluded from the labor market, reduce the quantity of unused 
articles and also they bolster CSERITI-mission mechanisms. Consequently, they are not only helping people in need, but articles and also they bolster CSERITI-mission mechanisms. Consequently, they are not only helping people in need, but articles and also they bolster CSERITI-mission mechanisms. Consequently, they are not only helping people in need, but 
in terms of social responsibility they contribute to spreading the mission of sustainability and conscious consumption. in terms of social responsibility they contribute to spreading the mission of sustainability and conscious consumption. in terms of social responsibility they contribute to spreading the mission of sustainability and conscious consumption. 
Givers do not store unnecessary objects and buyers get good quality products at a reduced price.Givers do not store unnecessary objects and buyers get good quality products at a reduced price.Givers do not store unnecessary objects and buyers get good quality products at a reduced price.

CSERITI = CSR? Even in the name CSERITI, CSR is included; also it refl ects all of its values and vice versa: all CSR is a  Even in the name CSERITI, CSR is included; also it refl ects all of its values and vice versa: all CSR is a  Even in the name CSERITI, CSR is included; also it refl ects all of its values and vice versa: all CSR is a 
bit of CSERITI. CSERITI will be a universal keyword in the CSR world.bit of CSERITI. CSERITI will be a universal keyword in the CSR world.

WHAT DOES CSERITI OFFER? First of all, indirect, real First of all, indirect, real CSERITI-experience! As a donor or as a buyer you support As a donor or as a buyer you support As a donor or as a buyer you support 
several matters: innovative creation of workplaces, social employment, active environment protection, and social charityseveral matters: innovative creation of workplaces, social employment, active environment protection, and social charityseveral matters: innovative creation of workplaces, social employment, active environment protection, and social charity
programs. CSERITI does not only create a classic donating and buying target group, but a strong supportive social programs. CSERITI does not only create a classic donating and buying target group, but a strong supportive social programs. CSERITI does not only create a classic donating and buying target group, but a strong supportive social 
society, for whom it also provides continuous services.society, for whom it also provides continuous services.

CSERITI & HBLF The fi rst public introduction of the CSERITI brand is targeting participants of the HBLF 12th Financial  The fi rst public introduction of the CSERITI brand is targeting participants of the HBLF 12th Financial  The fi rst public introduction of the CSERITI brand is targeting participants of the HBLF 12th Financial 
Summit. In connection with this great event we ask you to do us a favor: help us open the door for the CSERITI concept Summit. In connection with this great event we ask you to do us a favor: help us open the door for the CSERITI concept Summit. In connection with this great event we ask you to do us a favor: help us open the door for the CSERITI concept 
at your company or organization, make the message clear and available for a new generation employees at the multi at your company or organization, make the message clear and available for a new generation employees at the multi at your company or organization, make the message clear and available for a new generation employees at the multi 
and state environment.and state environment.

JOIN US! We are in an important phase in the CSERITI brand building process. The pledge of the implementation of  We are in an important phase in the CSERITI brand building process. The pledge of the implementation of  We are in an important phase in the CSERITI brand building process. The pledge of the implementation of 
our mission is collaboration with the greatest CSR representatives. Let’s show together the real force of CSR, do an our mission is collaboration with the greatest CSR representatives. Let’s show together the real force of CSR, do an 
educational campaign for young employees at multinational companies to let them be torch-bearers of the CSERITI educational campaign for young employees at multinational companies to let them be torch-bearers of the CSERITI 
concept and lifestyle. After seeing your companies about the mission we kindly ask you to collaborate.
Let’s communicate to the world:

CSERITI = A DREAM COME TRUE

„A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.”       John Lennon

www.adomanyhalo.hu and soon: www.cseriti.hu     Our supporters include:
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It started as a dream and they made it come true...
Adományháló (www.adomanyhalo.hu) presents:

A model charity culture project to serve everyday benefaction

A brand new social brand, the most youthful charity brand of Hungary

An innovative social undertaking in the awakening social economy
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