
 

PAD Projekt 

SIMA részletes leírás 

 

Üljünk le egy PAD-ra és beszélgessünk! 

Mindig is megvolt benned a nyitottság, az elfogadás a sérült emberek felé, de ritkán mertél lépni? 

Megvan az érdeklődésed, esetleg tapasztalatod is van már fogyatékkal élő gyermekekkel? 

Itt a legjobb helyen vagy! 

A PAD projektben párokban fogtok dolgozni: egy sima és egy fordított alkot egy párt. Neked, mint 

“sima” jelentkezőnek lesz egy “fordított” párod, egy spéci PAD-társad. A 10 hetes kihívás alatt őt 

fogod jobban megismerni, neki fogsz videókat küldeni, és ő majd a családjával együtt küld neked 

válasz üzeneteket, fotókat.  

Te mit mutatnál meg a magadból? 

Mindannyian kicsit máshogy látjuk a világot. Most lehetőséged van arra, hogy megmutasd a tiédet, a te 

szemüvegeden keresztül. No, nem egyből mindenkinek, hanem egy kíváncsi, nyitott speciális 

gyereknek, aki az ideje nagy részét általában felnőttekkel, a fejlesztő szakemberekkel tölti, az ő 

világukat ismeri. Mutass valamit a te nézőpontodból! :)  

 

Jelentkezz a PAD projektre, amennyiben 

- elmúltál 13 éves,  

- szívesen készítesz videókat, hangüzeneteket, különböző tartalmakat,  

- örömmel mutatod be a hobbidat, hogy merre jársz vagy miket csinálsz (akár zongorázol, 

focizol, ékszereket készítesz, kutyát idomítasz vagy növényeket osztályozol, vagy csak simán 

egy szép helyen sétálsz).  

Mi vár rád a PAD projektben? 

- Egy október eleji vasárnapon közös érzékenyítés vár majd minden, a Projektbe bekerült diákot, 

azaz téged is! Itt majd egy kicsit a saját bőrödön is megtapasztalhatod, hogy milyenek a 

különböző fogyatékossági típusok. 

- Ugyanezen a napon egy nagyobb megbeszélés, ahol felteheted kérdéseidet, ahol mesélünk a 

konkrétumokról. 

- Heti csoportos fogadóóra, nektek, diákoknak, hogy az aktuálisan felmerülő kérdéseiteket, 

ötleteiteket igény szerint átbeszélhessük. Ezen nem kötelező a részvétel, de reméljük szívesen 

kérdeztek majd tőlünk, osztjátok meg velünk az élményeiteket Zoomon. 

- Heti kihívások, amik megkönnyítik a dolgodat, hogy milyen videóval készülj hétről hétre. 

Kéthetente egy nagyobb lélegzetvételnyi videót kérünk tőled, a köztes heteken pedig egy 

rövidebb bejelentkezést, hogy élő maradhasson a PAD-társaddal a kapcsolat. 

- Persze lehet hét közben is fotókat, üzeneteket küldeni! Semmi nincs megtiltva! :) 

- Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, akár személyes találkozást is szervezhettek a 

PAD-társatokkal. 

- Sok mosoly, visszajelzés, tanulás!  



 

Tanulás? Na, de nem olyan mint az iskolában! ;) 

Megtanulhatod, hogy 

- hogyan kell technikailag jó tartalmakat, videókat gyártani, bár ebben már lehet, hogy van 

gyakorlatod! 

- hogyan kell olyan tartalmakat gyártani, ami a PAD-os párodnak is tetszik! Amit tud élvezni, 

ami rá van szabva, amit megért. 

- hogyan teremts kapcsolatot, hogyan közelíts olyan gyerekekhez, emberekhez, akik valamilyen 

szempontból kicsit mások, mint te. 

- a szívünk mélyén mindannyian elsősorban gyerekek, emberek vagyunk. Szeretünk játszani, 

beszélgetni, együtt lenni. 

- egy kis befektetéssel (ami a mostani nyitottságod, részvételed) olyan gyakorlati tapasztalatokra 

tehetsz szert, amik segítségével a későbbiekben is nyitni tudsz olyan emberek felé, akiket most 

még távolinak érzel. 

A pilot programba 10-15 fiatalt keresünk első körben, akikkel októberben kezdjük el a közös munkát. A jelentkezések 

összesítése után írunk neked, hogy mikor és hogyan fogsz tudni csatlakozni hozzánk. Sajnos megeshet, hogy sok 

jelentkezés érkezik, és nem tudunk első körben felkérni téged a közös munkára, és októberben még nem fogsz tudni 

bekapcsolódni a projektbe. Ekkor se csüggedj, eljön még a te időd! Egy sima egy fordított barátságokhoz sosincs túl késő 

vagy túl korán! 

Itt az idő, kattints a honlapon, és add le a jelentkezésed! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhU_evcGJub0A-6VBLpfGv-

G0DxByqGtvE0R7k51eYhMYAw/viewform?usp=sf_link 
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