
Tájékoztató anyag

12 tonna népszerűség!
A KézenFogva Alapítvány 

kamionja az Önök 
szolgálatában



Utazzon velünk!

• A KézenFogva Alapítvány közvélemény-
formáló, kalózhajóvá alakított kamionját ajánlja 
fel az Önök közcélú feladatainak szolgálatába.

• Örvendeztesse meg a környezetükbe tartozó 
gyermekeket egy kalóz kalanddal, miközben a 
gyerekek játékos formában ismerik meg a 
fogyatékos emberek világát.

• Egy napig az Önök jóvoltából horgonyozhatunk 
a településükön, a gyermek-
intézményekben a
gyermekek örömére.



Hogy néz ki a kalóz kamion?



Miért jó ez? 
Önöknek?

• Lehetőség a település közcélú 
tevékenységének bővítésére, széles 
körben való ismertetésére.

• Az önkormányzati munkatársak részére 
csapatépítő tréningnek is alkalmas.

• Önkéntes munkát is végezhetnek 
dolgozóik.

Környezetüknek?

• Településének óvodáit, iskoláit támogatja 
és így a gyermekek nyitottabbá válnak 
egy fontos társadalmi problémára, a 
fogyatékos emberek elfogadására.



Hogy néz ki a kalóz kamion?



Mi a kalóz kamion célja?

• A fogyatékos emberek életét mutatjuk be 
játékos formában – egy kincses térkép 
segítségével indulnak a gyerekek a nagy 
felfedezőútra

• Minden fogyatékossági típust más-más 
kalóz rejtvény keretében ismerhetnek meg 
a látogatók.

• Az egyes rejtvények megoldása 
továbbvezet a következő feladathoz

• A fiatalok csapatban dolgoznak, 
egymást segítik a megoldásban.

• A játék végére megtalálhatják a közös 
kincset.



Hogy néz ki a kalóz kamion?



Kipróbált konstrukció

• Az elmúlt két évben 15 városba 
látogattunk el és a kalózok kalandjait 
közel 5000 óvodás,iskolás próbálta ki.

• Tapasztalt szakemberek segítik a 
munkát.

• A kampányt bemutató kisfilm az 
alábbi linken látható:

https://youtu.be/Vs5RCWIxojc

https://youtu.be/Vs5RCWIxojc


Még több hírnév -
Sajtómegjelenések

• Több, mint 200 db 
sajtómegjelenés született 
a rendezvény sorozatról az 
elmúlt 2 évben. 

• Mert a sajtó is nyitott az 
ilyen események 
bemutatására, ami segíti, 
hogy egy-egy településen 
még több ember ismerhesse 
meg fogyatékos társainkat



Mit tud a KézenFogva Alapítvány 
felajánlani?

• Az átalakított kamiont minden kapcsolódó 
játékával (esélyegyenlőségi társasjáték, óriás 

puzzle, kvíz fogyatékosügyi kérdésekkel, 
kerekesszékes akadálypálya)

• Szakmai személyzetet.
• Teljes szervezést – óvodák, iskolák 

toborzása, a teljes nap lebonyolítása.
• Sajtómunkát – a program népszerűsítése 

városi, megyei szinten.
• Lehetőséget önkéntes munkára.



Hogyan tudnak kapcsolódni a 
2018. évi rendezvénysorozathoz?

Használja ki, hogy egy kamion 12 tonnányi 
figyelemfelhívó felület.

Állítsa ezt a 12 tonnát közcélú feladatainak 
szolgálatába, és hívja meg településére kalóz-
kamionunkat.
Ennek költsége

1 napra: 260.000 Ft
2 napra: 370.000 Ft
több napra – egyeztetés szerint



Reméljük, hamarosan 
találkozhatunk!

Kérjük, adjon lehetőséget 
személyes bemutatkozásra!

Elérhetőség:
Sebestyén Gabriella
Mobil:+36-20/224-1482
E-mail:
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

Webcím: 
www.kezenfogva.hu

http://www.kezenfogva.hu/

