
PAD Projekt 
FORDÍTOTT részletes leírás 

 

Üljünk le egy PAD-ra és beszélgessünk! 

Az Egyesület az Inklúzióért csapatának a küldetése, hogy lehetőséget biztosítson a sima és fordított 

barátságok, kapcsolódások létrejöttéhez. A PAD Projektben mindezt az online térre is átvisszük, 

hogy a korona járvány okozta helyzetben is szövődhessenek ilyen barátságok. 

Gondolj rám! - Egy online pajtás a gyermekednek! 

Mindannyian örülünk, ha valaki gondol ránk, üzen nekünk, és időt, energiát szán arra, hogy nekünk 

örömet okozzon. Nincs ez máshogy a te gyermekeddel sem. A PAD Projektben  párokat fogtok 

alkotni: egy sima és egy fordított egy pár. Azaz a gyermekednek is lesz egy párja, aki egy 13 évnél 

idősebb diák. A 10 hetes kihívás alatt vele fogtok kicsit jobban összeismerkedni, ő fog nektek 

különböző tartalmakat, videókat küldeni. 

Mit gondolsz, a Te gyermeked örülne, ha egy diák hétről hétre videókat, üzeneteket küldene neki? Ha 

hétről hétre gondolna rá, rátok? 

Jelentkezzetek a PAD projektre, amennyiben  

- gyermeked 13 évesnél fiatalabb  

- van valamilyen spécisége (fogyatékkal élő) 

- szívesen fogadjátok ezeket az üzeneteket, videókat, nyitottak vagytok a kapcsolódásra, és 

szívesen készítetek válasz videó üzeneteket is a virtuális PADos párotoknak. 

Mi vár rátok a PAD projektben? 

- egy nyitott, érdeklődő PAD-társ, 

- heti egy tartalom, ami kéthetente egy nagyobb hangvételű videó, a köztes hetekben pedig 

rövidebb bejelentkezés  

- amennyiben a körülmények engedik, akár személyes találkozás is a PAD-társatokkal. 

Amit kérünk majd tőletek 

- nyitottságot, fogadókészséget, ahova a PAD-társatok majd meg tud érkezni. 

- egy bemutatkozó videót, fotót és leírást, ami segít abban, hogy a kamaszok 

megismerhessenek Titeket, kialakulhasson a kíváncsiság, érdeklődés, és a Ti PAD-társatok 

már motiváltan vegye fel veletek a kapcsolatot. 

A pilot programba 10-15 családot keresünk első körben, akikkel októberben kezdenénk el a közös munkát. A 

jelentkezések összesítése után megkeresünk téged, 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 nem 

fogsz tudni bekapcsolódni a projektbe. Ekkor se csüggedj, eljön még a ti időtök! Egy sima egy fordított barátságokhoz 

sosincs túl késő vagy túl korán! 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem72XWXnMhWKMG8oceCriDAjuA1459LJFW8rPl

u5hR5JsOHQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem72XWXnMhWKMG8oceCriDAjuA1459LJFW8rPlu5hR5JsOHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem72XWXnMhWKMG8oceCriDAjuA1459LJFW8rPlu5hR5JsOHQ/viewform?usp=sf_link

