MONDO // CSR ajánlat 2017
Társaság a Szabadságjogokért
MONDO // Képes vagy megvédeni magad!
Komplex társadalmi érzékenyítő projekt a gyerekek jogtudatosításáért, egy empatikusabb, együttműködőbb társadalomért

Mi a MONDO?
A MONDO egy több, különálló elemből álló projekt, amelyet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő Csillagház Általános
Iskola, a BOOKR Kids és az üzleti és társadalmi célú kulturális projekteket létrehozó
CuLTR Productions állított össze.
A különféle területekről érkező partnereket összefogó kezdeményezés alapvető célja, hogy a TASZ-nál megrendelhető kártyajátékot minél több, fogyatékossággal élő
gyermekeket nevelő intézet beemelje tanítási segédeszközei közé. A MONDO azonban nem csak nekik hasznos. A TASZ azt szeretné, ha a játékot a pedagógusok és
szülők szélesebb köre is megismerné, hogy minél többen kapjanak információt már
gyerekkorban a saját jogaikról. Azért, hogy a MONDO valóban jól használható
tanítási segédanyag legyen, a TASZ a Csillagház Általános Iskolával együtt pedagógusoknak és szülőknek szóló segédanyagot is összeállított.
„A MONDO-t azért hoztuk létre, mert azt tapasztaltuk, hogy a fogyatékos emberek
sokszor nincsenek tisztában a jogaikkal, ez pedig megakadályozza őket abban, hogy
kiálljanak magukért. Ha egy gyerek nem tanulja meg, hogy őt nem lehet bántani, nem
lehet bezárni, vagy hogy joga van segítséget kérni, akkor felnőtt korában sem lesz
képes megvédeni magát. A jogsértés a megalázottság érzetében jelentkezik, a
MONDO pedig eszközt ad ennek a kifejezésére és önmagunk megvédésére.”
Kapronczay Stefánia, TASZ, ügyvezető
„Nemcsak a gyakorlatban dolgozó gyógypedagógusok eszköze lehet a jogvédő játék,
hanem a szülők számára is támpontokat nyújthat a nevelés során. Az elmúlt időszakban a gondolkodás a MONDO-ról, a résztvevők kollektív munkája rávilágított arra is,
hogy mennyire fontos az együttműködés a gyógypedagógia szereplői és a társadalom többi résztvevője (például a civil szervezetek, az ép gyermekek szülei és a
pedagógusok) között; csak együtt, közös felelősséggel és munkával gondoskodhatunk a felnövekvő generációról.”
Juhász-Vass Tímea, Csillagház Általános Iskola, intézményvezető-helyettes
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„Színészként és a MONDO esetében rendezőként is fontosnak tartom, hogy a többségi társadalom számára kevésbé szem előtt lévő kérdésekkel foglalkozzak. Hiszek
abban, hogy a jogtudatos élet lehetőségét mindenkinek meg kell adni és a szemléletformálást már gyermekkorban el kell kezdeni.”
Végh Zsolt, kommunikációs szakember, színész-rendező, CuLTR, társalapító

A program elemei:

1. MONDO kártya
A MONDO egy kártyajáték Hitka Viktória kedves karaktereivel, amelyet a TASZ és a
Csillagház azért fejlesztett ki, hogy a fizikai és lelki bántalmazásnak kiszolgáltatottabb, fogyatékos emberek felismerjék, ha jogaikat korlátozzák. A tíz témát feldolgozó,
eredetileg papíralapú játék abban segít, hogy a gyerekek már az iskolában megtanulják a jogaikat, hogy aztán felnőttként képesek legyenek magukat megvédeni. Bár a
MONDO a fogyatékkal élőknek készült, a játék minden tíz év feletti gyereknek fontos
tanulási segédeszköz!
Nézze meg a MONDO-ról készült videónkat: https://www.youtube.com/watch?
v=Ie5jScLInWM
2. Csodálatos Zoli robot // interaktív színdarab 10 éven felüli gyerekeknek
A Csodálatos Zoli robot című, szintén tíz éven felüli gyerekeknek szóló előadást a
Gosztonyi Csaba és Végh Zsolt vezetésével létrejött üzleti és társadalmi célú kulturális projekteket támogató csapattal, a CuLTR-rel közösen viszi színre a TASZ
2016 decemberében. A darab több szempontból is különleges. Interaktív eszközök
segítségével ismerteti meg a közönséggel az őket illető alapvető jogokat, valamint a
fogyatékos és az ép gyerekek közös játéka segíti az empátia erősödését és egymás
elfogadását. A MONDO színpadi produkció, Kálmánchelyi Zoltán színművésszel
2017-ben a tervek szerint végigjárja az országot. Célunk, hogy a darabbal vidéken is
számos színházban, művelődési központban vagy akár iskolai tornateremben találkozhassanak az érdeklődők.
Ahhoz, hogy ingyenes színdarabunkat minél több gyerekhez eljuttathassuk, számítunk az Ön segítségére. Részleteket a támogatási formákról alább talál.
3. MONDO a BOOKR Kids-en
A színdarab debütálásával egyidőben, 2016 decemberében a MONDO a BOOKR
Kids online mesetárába is bekerül, hogy onnan ingyen letölthesse bárki a színdarabra épülő interaktív animációt. A BOOKR Kids egy könyvesboltnyi mesét kínál
egy applikációba rejtve. Ahogy minden BOOKR Kids mese gazdagon illusztrált, a
MONDO is, és tele lesz izgalmas meglepetésekkel, fejlesztő feladatokkal, hogy a gyerekek játékos formában ismerjék meg jogaikat. A BOOKR Kids alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play és az App Store áruházakból.
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MONDO támogatói csomagok:

MINÉL TÖBB ELŐADÁST!
Támogassa, hogy országszerte minél több helyre eljusson a MONDO alapján készült
előadás! A célunk az, hogy nem csak Budapesten, de vidéki torna- és osztálytermekben, művelődési házakban, fesztiválokon és gyerekprogramokon minél több gyerek láthassa a Csodálatos Zoli robot című interaktív játékot és ezen keresztül tanuljon a saját és mások jogairól.
3 darab előadás megvalósítása: 1.050.000.- Ft
TANÍTSUK A SAJÁT GYEREKEINKET!
Hívja meg társulatunkat cégéhez, hogy a szervezet dolgozóinak gyerekei láthassák a
Csodálatos Zoli robot című előadást! Kapcsolható akár családos-céges programok
mellé, de dolgozói motivációt növelő ajándék is lehet!
1 db kitelepült előadás megvalósítása: 350.000.- Ft
TÁMOGASSA, HOGY EGY OSZTÁLYNYI GYEREK TANULHASSON A JOGAIRÓL!
Segítsen nekünk abban, hogy egy általános iskolai osztály összes gyereke együtt
játszhasson - és tanulhasson - Zoli robottal! Támogassa iskolai programunkat,
amelyben általános iskolákba visszük el az előadást és ott a helyszínen tanulhatnak
a kicsik a saját jogaikról.
1 db kitelepült előadás megvalósítása: 350.000.- Ft
VEGYEN BOOKR KIDS TÁBLAGÉPEKET FOGYATÉKOS GYEREKEKET
NEVELŐ INTÉZETEKNEK!
A BOOKR Kids az alkalmazásaihoz egy kedvező árú és strapabíró „gyerektabletet”
kínál. Segítsen abban, hogy a MONDO online verziója a BOOKR táblagépein minél
több gyerekhez eljuthasson, főleg azokhoz a fogyatékos gyerekekhez, akik a
speciális intézetekben tanulnak. A táblagépeken a MONDO animációs verziójával
ismerkedhetnek, játszhatnak a gyerekek. Az intézetekkel a TASZ segít a kapcsolatot
felvenni.
10 db BOOKR Kids táblagép egy fogyatékos gyerekeket nevelő intézet részére:
300.000.- Ft
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A MONDO-t és a TASZ egyéb programjait természetesen külön megjelölt cél nélkül
is lehet támogatni a TASZ-on keresztül — ezt nagyon megköszönjük!
A TASZ azért dolgozik, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait és
érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival
szemben. Támogassa adományával jogsegélyszolgálatunkat, hogy közösen
elérhessük célunkat. Kérjük, látogassa meg aloldalunkat: http://tasz.hu/tamogatas
TASZ //
TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
1136 BUDAPEST, TÁTRA UTCA 15/B.
ADÓSZÁM: 18067109-1-41
BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA: 01-02-0006069

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, bátran forduljon Velényi Réka kollégámhoz a reka.velenyi@tasz.hu email címen vagy a 06 30 837 05 52-es mobiltelefonszámon.

Üdvözlettel:

Kapronczay Stefánia
TASZ, ügyvezető igazgató
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