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A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRA 

 

Cím: Fogadd el, fogadj el! – esélyegyenlőségi nap az iskolában 

Kiíró: Kézenfogva Alapítvány 

Jelentkezési határidő: 2015. március 17. 12:00 óra 

Megvalósítási időszak: 2015. május 18 - június 15.  

Pályázhatnak: magyarországi általános és középiskolák 

 

A Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló programsorozata 9 éves 

múltra tekint vissza. A fő célcsoportot az általános és középiskolás fiatalok jelentik. Az 

országos kampány a fogyatékos emberek életének bemutatását, hétköznapi kihívásaik 

szemléltetését tűzte ki célul játékos formában. 

 

Pályázati felhívás: 

Várjuk olyan magyarországi általános és középiskolák jelentkezését, amelyek vállalják, hogy 

helyet adnak a Kézenfogva Alapítvány speciálisan átalakított kamionjának és a kapcsolódó 

esélyegyenlőségi napnak egy tanítási nap keretében 09:00-16:00 óra között. 

A rendezvény rövid leírása: 

A kamion utazó játszóházként, információs térként funkcionál, a belsejében kincskereső 

kalózjátékon keresztül ismerkednek meg a fiatalok a fogyatékossági típusokkal. A kamion körül 

kerekesszékes akadálypályát építünk ki, a játék végén óriás puzzle és beszélgetés várja a 

gyerekeket. 

 

A pályázat célja: 

Lehetőséget szeretnénk teremteni az általános és középiskolás diákok számára, hogy játékos, 

élvezetes keretek között ismerkedjenek meg a fogyatékos emberek mindennapi kihívásaival. 

Szeretnénk hozzájárulni, hogy a tanulókban esetlegesen élő előítéletek eltűnjenek és segítő 

szándék és megértés vegye át a helyüket. 

 

Pályázati feltételek: 

Pályázhat minden magyarországi székhelyű oktatási intézmény, amely eleget tud tenni az 

alábbi kitételeknek: 

 Vállalja, hogy a saját gondozásában lévő területre (pl. saját útszakasz, udvar) beállhat 

a Kézenfogva Alapítvány átalakított kamionja. (Méretek: hossz: 16 m, szélesség 2,5 m, 

magasság 4 m, plusz 6 m-es terület min. szükséges a kamion körül.) 

 A rendezvény lebonyolítására tanítási napon lehetőséget ad 2015. május 18 - június 15. 

között. 

 Vállalja a rendezvényt meglátogató diákok beosztását és megszervezését egy tanóra/ 

egy osztály bontásban 09:00-16:00 óra között. 

 

Pályázati támogatás: 

A Kézenfogva Alapítvány az esélyegyenlőségi nap lebonyolítását és a kamion játékainak a 

biztosítását térítésmentesen vállalja az iskolák tanulói számára. 

 

Pályázat menete és elbírálás: 

Jelentkezés a Kézenfogva Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati adatlap hiánytalan 

kitöltésével és elektronikus visszaküldésével lehetséges 2015. március 17-én 12:00 óráig. 

A kitöltött adatlapokat e-mailen várjuk a kelemen.petra@kezenfogva.hu e-mail címre. 

A pályázatok elbírálási határideje: 2015. március 27. Ezt követően minden pályázót írásban 

értesítünk. 

A Kézenfogva Alapítvány nagy számú jelentkezés esetén fenntartja magának a jogot egy 

második pályázati kör meghirdetésére. 

http://fogadjel.kezenfogva.hu/
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