“ADD A KEZED, MERT EGYÜTT
KEREK A VILÁG!”
“Szemléletformáló nap Makláron”
AZ „ADD A KEZED, MERT EGYÜTT KEREK A VILÁG! ”, „SZEMLÉLETFORMÁLÓ NAP MAKLÁRON”
CÍMŰ PROGRAM TERVEZETT ESEMÉNYEK LEÍRÁSA:
A program helyszíne: Maklár, Templom tér 28. Művelődési Ház,
Időpontja: 2018. november 28. szerda, délután 14 órától 18 óráig!
A programmal már hagyományt kívánunk folytatni, ugyanis az ÉFOÉSZ Heves Megyei
Közhasznú Egyesülete több mint 25 éve minden évben rendez sérült gyermekek és felnőttek
részére kulturális seregszemlét.
2004 évtől kezdődően, programunkat az ép emberek szemléletének formálása céljából, az
integrációt erősítve kivittük a Dobó térre, hogy rendezvényünk, nagyobb nyilvánosságot
kapjon.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a színes, mozgalmas produkciókat látva a járókelők,
kirándulócsoportok megállnak a színpad előtt, rácsodálkoznak és élvezik a produkciókat,
tapssal jutalmazzák a szereplőket.
A szereplők élvezik a sikert, örülnek annak, hogy nagyobb közönség előtt mutathatják meg
mire képesek, fel tudják venni a versenyt ép társaikkal.
2006-ban és 2007-ben csatlakoztunk a Kézenfogva Alapítvány „Fogadd el, fogadj el!”
országos közvélemény formáló kampányához. 2008. óta, „Add a kezed, mert együtt kerek a
világ!” címen bonyolítjuk e rendezvényeket. Az alkalmankénti 5-600 fő fellépő és a teljes
rendezvény több ezres látogatottsága, törekvésünk sikerességét igazolja.
2017-ben az intézményi kitagoláshoz kapcsolódóan Makláron is megszerveztük e
szemléletformáló programunkat.
A rendezvényünk célja, hogy az ép és értelmi fogyatékos embereket közelebb hozzuk,
megismertessük egymással. A lakosság közvetlenül is megismerje a fogyatékkal élőket,
felismerje értékeiket, elfogadóbb, befogadóbb legyen. A támogatott lakhatásba kiköltöző
fogyatékkal élő személyek könnyebben beilleszkedhessenek a számukra új lakókörnyezetbe.
A Művelődési Ház színpadán (14:00 órától 18:00 óráig) ép és sérült felnőttek és gyermekek
produkciói váltogatják egymást. Záró programkén neves előadó műsorát láthatják az
érdeklődők.
A különteremben az intézmények ellátottjai által készített kézműves termékek kiállítása,
vására tekinthető meg.
Az érdeklődő gyermekek Kézműves Játszóházba kapcsolódhatnak be, mely alkalmas az
ismerkedésre, a kézügyesség, a motoros és finom mozgások fejlesztésére.
Érzékenyítő program, képzőművészeti kiállítás.

A rendezvényünk média támogatóiként kérjük fel:
TV Eger, Szent István Rádió és Televízió Eger, Líceum Televízió Eger, Rádió 1. Eger,
Városi Újság Eger, Egri Szuperinfó, FM Rádió Eger, Heves Megyei Hírlap, Európa Rádió,
Egri Civil Kapu, Maklár – Nagytálya Televízió, egriprogramok.hu.
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