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Tevékenységeink rövid bemutatása
a teljesség igénye nélkül:
· Szemléletformáló rendezvények
· Civil résztvevői vagyunk különböző fesztiváloknak
· Mást-Játszó-Ház/Tükör-Kör programokkal megjelenés
iskolákban, szabadidős és könnyűzenei programokon
· Kistérségi programokhoz érzékenyítő játékelemek
bekapcsolása
· Pályázatírás, valamint megvalósítás
· Programjainkat önkéntes szakemberek bevonásával
illetve társszervezetekkel együttműködve valósítjuk meg
Referenciák:
· Pécs2010 EKF– civil program „Harapj rá - kultúrszendvics”:
I. Országos Playback Színházi Találkozó, Láthatatlan
Vacsora, Láthatatlan Kiállítás, Zöld Alma Napok –
rendezvényszervezés
· Civil kitelepülések: pl: EFOTT, Ördögkatlan
· TÁMOP 5.3.1.-C/2-2009 “Első lépés” munkaerő-piaci
program megvalósítása halmozottan hátrányos helyzetű
emberek számára a Szentlőrinci Kistérségben
· Special Pécs, Klaszter a Fogyatékos Emberekért
(www.specialpecs.hu) egyik alapító tagja vagyunk,
mely fogyatékkal élőkkel foglalkozó civil szervezeteket
tömörít.
Alapadatok:
Adószám: 18331114-1-02
Nyilvántartásba vétel száma: Pk.60135/2007/4.
Székhely: 7622 Pécs, Zsinkó utca 6.
Honlap: www.maskepmas.hu
Alapítványunk az 1%-os felajánlást
köszönettel veszi.

info@maskepmas.hu

Esélyegyenlôség
Emberközpontú
Szemlélettel
Közhasznú
Alapítvány
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A MásKépMás Esélyegyenlőség Emberközpontú Szemlélettel Közhasznú Alapítvány 2006-ban alapított, és azóta is
folyamatosan működő pécsi civil szervezet. Eszközeinkkel
tenni szeretnénk azért, hogy az esélyek mindenki számára
ugyanazt jelenthessék.
Olyan tevékenységeket folytatunk, melyek kitekintést
nyújtanak és segítik a befogadóbb társadalmi szemlélet kialakulását.
Programjaink, tevékenységeink alakítása során fontos
szempont számunkra, hogy mobilizálható, könnyen befogadható és élményszerűen megtapasztalható legyen.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetű
illetve fogyatékossággal élő embertársainkat érik a legsúlyosabb megkülönböztetések.

Mi történik akkor, ha játékos módon megfosztunk valamelyik
érzékszervedtől, korlátozzuk mozgásodat? Ötletes játékok
során kipróbálhatod, hogyan működsz látás, hallás, mozgás
nélkül. Nem kell félned, a végén az érzékelésed visszakapod,
csak a gondolataid lesznek ezután másképp-mások.
Mást-Játszó-Ház érzékenyítő játékai:
LETAPOGATÓSKÖRBEÍRÓS

MEMORY
ILLAT-HANG

SZÁJJAL-LÁBBAL
FESTÉS
SZEMTELEN

FÜLES
LÁTHATÓLÁTHATATLAN

REPES
KEREKES – TE

Célunk: megteremteni számukra a részvétel lehetőségét a
társadalom minden tagját megillető szolgáltatásokban,
eseményeken.
Törekszünk arra, hogy programjainkban részt vegyenek
olyan emberek, akik saját tapasztalatukból, élethelyzetükből adódóan érintettek.
Valljuk azt, ha észleljük, hogy valaki más mint mi, és megpróbáljuk elfogadni, azzal nem kevesebbé hanem többé válunk.
Mert ugyanolyan, és más mint mi.: MásKépMás

www.maskepmas.hu

…

Tükör-Kör
Az alapítvány olyan programja, ami játékos formában, interaktív módon professzionális segítők, előítéletektől sújtott
embertársaink részvételével a foglalkozásokat több dimenzió
mentén épít fel. Az első alkalom játékkal, filmmel, beszélgetéssel egy ráhangolódó, témafelvető résszel telik. A második
alkalommal a résztvevők, az említett témákban, egy fogyatékkal élő embertársuknak tudják közvetlenül feltenni kérdéseiket, megfogalmazni gondolataikat, amire választ kapnak.
A résztvevők saját élményeiket elmondhatják, valamint olyan
impulzusok érhetik őket, amivel közvetlenül a mindennapi
életben nem találkoznak. Az interaktív foglalkozás során szerzett tapasztalat kihatással lesz a fiatalok másokhoz való viszonyulására, társadalmi szemléletére.

