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A Ronald McDonald  
Gyermeksegély Alapítványról 

Az alapítvány a nemzetközi Ronald McDonald House Charities hazai szervezete. A világ több 
pontján is megtalálható Ronald Házakban olyan családok számára biztosít otthoni 

körülményeket térítésmentesen, akiknek beteg gyermeke elhúzódó, az otthontól távol eső 
kórházi kezelésen esik át. 

A hazai RMHC 1994 óta segít magyar családokon, 1999 óta Budapesten, 2004 óta pedig már 
Miskolcon is működtet Ronald Házakat. 2016 januárjában megnyitotta az első Ronald-szobákat 

Pécsett. 2022-ben pedig átadta az első, nappali tartózkodásra alkalmas  
Családközpontot Debrecenben, amely a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Gyermekgyógyászati Klinikájának tetőterében segíti a gyermekeket és kísérőiket az elhúzódó 
kezelések közötti kikapcsolódásban. 

További infók: 
https://www.ronaldhaz.hu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=F41rG4i1PHE

https://www.ronaldhaz.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=F41rG4i1PHE


Missziónk, hogy a gyógyulási folyamat alatt a gyermekek közelében 
tarthassuk a családtagokat, ezzel is segítve felépülésüket. Budapesten és 
Miskolcon is létrehoztunk egy-egy apartman házat, ahol a bentlakó családok 
szinte ugyanúgy élnek, mint odahaza. A beteg gyerekek együtt lehetnek 
családtagjaikkal, a közös nappaliban pedig játszhatnak a többi gyerekkel. Bár 
a kicsik kórházban töltik napjaik nagy részét, családjuk közelsége hozzájárul 
ahhoz, hogy könnyebben viseljék a betegség és a kezelések 
megpróbáltatásait. A debreceni Családközpontban pedig már azt is lehetővé 
tettük, hogy a gyerekek napközben is a szeretteik támogatásával 
pihenhessenek meg.

Otthon, távol otthontól



Mert a családközpontú ellátás széles körű szakmai támogatás ellenére 
jelenleg még nem elég elterjedt a klinikai gyakorlatban. 

Annak ellenére, hogy kutatások igazolják: a család jelenléte az ellátás során 
pozitívabb élményekhez vezet, ami pedig korrelál az eredményes 
gyógyulással.  

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány tehát nem kellemesebbé 
teszi a kórházi kezelések között eltelt időt, hanem abban támogatja a 
gyerekeket, hogy mihamarabb meggyógyuljanak. 

Miért fontos ez?



Többek között: 

- Vállalatok és magánszemélyek adományaiból. 

- A hazai McDonald’s éttermekben elhelyezett pénzgyűjtő perselyekben 
összegyűlt összegekből. Ez egy hosszú távon egyre kevésbé fenntartható 
finanszírozási forma. 

- A magyarországi McDonald’s minden évben szervez egy adománygyűjtő 
kampányt az alapítvány javára. Ez az utóbbi pár évben egy olyan akció volt, 
amelynek keretében az emberek egy csak ebből az alkalomból elérhető 
kiegészítő (pl. Meki márkázott zokni) megvásárlásával támogathatták a 
Házakat.

Miből tartja fent magát az RMHC?



A hazai McDonald’s közel 110 étteremmel van jelen a piacon országszerte, ahol 
emberek milliói fordulnak meg évente, és közülük sokan régóta kötődnek a 
márkához. Gondoljatok csak a legendás nyitásra, amire ünneplőben mentek az 
emberek, vagy arra, hogy Magyarországon ennek a márkának beceneve is van. 

Ráadásul kutatásokból tudjuk, hogy a McDonald’s pozitív megítélésében 
szerepe van az alapítványnak, és fordítva.

Együttműködni a Mekivel 
jó lehetőség az alapítványnak.



A feladat: 
Találjatok ki egy adománygyűjtő kampányt 

a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány számára,  
amellyel eléritek, hogy az emberek a beteg gyerekek 
gyógyulásának ügyét olyan közel érezzék a szívükhöz, 

mint magát a Mekit!



A feladat:
Találjatok ki egy adománygyűjtő kampányt 
a Ronald McDonald Gyermeksegély 
Alapítvány számára, amellyel eléritek, 
hogy az emberek a beteg gyerekek 
gyógyulásának ügyét olyan közel érezzék 
a szívükhöz, mint magát a Mekit!

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 

A kampánynak a McDonald’s márkát is építenie 
kell. Erre két lehetőségetek van: 

-Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 

felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 

-Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit, vagy 
a Meki márka értékeit. 

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 
 
Az alapítvány ismertsége mellett a kampány 
építse a McDonald’s márkát is. Erre két 
lehetőségetek van: 
 
- Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 
felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 
- Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit,  
vagy a Meki márka értékeit és élményét.

Konkrétumok:



Dos and don’ts: 
Hagyjátok a közhelyeket 
Gondoljátok végig a gyerekekért adományt kérő 
kampányok kliséit, és kerüljétek el ezeket, vagy 
akár menjetek is szembe velük! 
A Meki egy feel-good márka, nem baj, ha amit 
csináltok, nem sadvertising.

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 

A kampánynak a McDonald’s márkát is építenie 
kell. Erre két lehetőségetek van: 

-Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 

felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 

-Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit, vagy 
a Meki márka értékeit. 



Dos and don’ts: 
Egyenesen az egzekúcióhoz 
Amikor gondolkodtok, keressetek olyan 
ötleteket, amelyek a legrövidebb úton visznek el 
az emberek szívéhez és pénztárcájához.

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 

A kampánynak a McDonald’s márkát is építenie 
kell. Erre két lehetőségetek van: 

-Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 

felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 

-Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit, vagy 
a Meki márka értékeit. 



Dos and don’ts: 
Legyen friss 
Ez egy ötletverseny: itt azt fogja keresni a zsűri, 
ami eredeti, tehát újdonságként hat, és meglepő, 
ezért el tudjuk képzelni róla, hogy az emberek is 
felfigyelnének rá.

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 

A kampánynak a McDonald’s márkát is építenie 
kell. Erre két lehetőségetek van: 

-Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 

felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 

-Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit, vagy 
a Meki márka értékeit. 



Dos and don’ts: 
Legyen low effort, 
high impact 
Amikor az ötletek közül válogattok, nézzétek 
meg, hogy azoknak a megvalósítása mekkora 
erőfeszítést igényelhet, és mekkora hatást 
várhattok tőle. A legjobb ötletek egy hollywoodi 
film vagy egy szilícium-völgybeli startup 
büdzséje nélkül tudnak eredményesek lenni.

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 

A kampánynak a McDonald’s márkát is építenie 
kell. Erre két lehetőségetek van: 

-Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 

felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 

-Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit, vagy 
a Meki márka értékeit. 
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Az ötletetek



Dos and don’ts: 
Nem mutathatjátok az éppen 
kezelés alatt álló gyerekeket 
és  családjaikat 
Nekik az alapítvány segít, de pénzgyűjtési céllal 
nem használhatja fel sem az arcaikat, 
sem a neveiket.

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 

A kampánynak a McDonald’s márkát is építenie 
kell. Erre két lehetőségetek van: 

-Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 

felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 

-Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit, vagy 
a Meki márka értékeit. 



Dos and don’ts: 
Nincs bohóc
Ronald McDonald, a bohóc már nyugdíjba vonult. 
Hagyjuk megpihenni.

Az ötleteteket három csatornán keresztül 
integrálva kell megmutatnotok. 

A kampánynak a McDonald’s márkát is építenie 
kell. Erre két lehetőségetek van: 

-Vagy hoztok egy példát arra, hogyan amplifikálja 
a kampányt a Meki, pl. az éttermeiben, a hirdetési 

felületein, az applikációjában, stb. (Ez a három 
csatornából egynek számít.) 

-Vagy magába az ötletbe beépítitek a Mekit, vagy 
a Meki márka értékeit. 



Szállítandók 
10 slide-os prezi, ami tartalmazza: 

- a gondolatmeneteteket, 
- az ötletetek leírását, 

- és az ötlet illusztrálását 3 különböző csatornán. 
De ne tartalmazza se a neveteket, se az arcotokat, se az ügynökségetek nevét.



Köszi és hajrá!


