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a Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Mák Dóri a „Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány" (a további akban: 
Alapítvány) kuratóriumi elnöke támogatási kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Alapítvány célja, hogy a 
fogyatékkal élő gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket segítse, támogassa, fe lhívja a figyelmet 
rájuk, valamint arra, hogy a fogyatékkal élők is a társadalom ugyanolyan rangú tagjai , mint 
mindenki . ,,Nincs különbség és különbözőség", vallja az Alapítvány, és céljának megvalósítása 
érdekében fogyatékkal élő modellek részvételével tart di vatbemutatókat Mák Dóri -
Divatbemutató kicsit másképp (a továbbiakban : DKM) címmel. 20 18. szeptember 29-én 
Budapesten a Várke1i Bazárban taiiják a következő DKM-et, e1mek szervezési kö ltségeihez 
ké1i támogatást az Alapítvány. A támogatási kérelem az előte1jesztés 2. melléklete. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat 200 OOO Ft összeggel járuljon hozzá a rendezvény 
szervezési kö ltségeihez, melyet támogatási szerződés keretében biztosítson az Alapítvány 
részére. 

II. Hatásvizsgálat 

A rendezvény hatékony eszköz az Alapítvány céljainak megvalósítására. A DKM felhí vja a 
figye lmet a fogyatékkal élőkre , a velük való törődésre, az elfogadásukra, valamint arra, hogy 
egyenrangú tagjai a társadalmunknak. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatást támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat, amely tartalmazza a 
felhasználás módját, a támogatás nyújtásának feltételét , valamint az elszámolás szabályait is. A 
támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018 . év i 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23 .) önkonnányzati rendelet 13. melléklet 7. sorának terhére 
(Polgármester általános tartaléka) javaso lom biztosítani . 

A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év i 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testül ete meghozza az 
e l őte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. augusztus ) .. 4 ~'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

j egyző 



1. melléklet az előte1]°esztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VIII. 30.) határozata 
a Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mák Dóri -
Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány részére támogatási szerződés keretében 200 OOO Ft 
támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. év i 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. sora 
(Polgármester általános tartaléka) terhére a 2018. szeptember 29-én a Várkert Bazárban 
megrendezésre kerülő Mák Dóri - Divatbemutató kicsit másképp rendezvény szervezési 
költségeire. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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r-ctacló: DKM Mák Dóri rnakcloricllm1@grnail. com ~ 
Tárgy: Támogatói kéretem 

Daluri1: 2018. augusztus 21 . 22:52 
C1mzett: pot0ann("stcr((il twbanya hu, weobertit)or(é1\11w:iit.v;m 

Kedves Polgármester ' 

Mellékelve kü ldöm a támogatói kérelmünket. 

le-t 

Ha bármi kérdés lenne, szívesen állok rende lkezr5re akár mailen akár telefonon. 

Köszönettel és tisztelettel: 1 

Mák Dóri j 
kuratóriumi elnök J 

"Mák Dóri -Divatbemutató kicsit másképp" Alapítv9ny 
30-266-5697 

b.tlps://www.facebook.com/doromach/ 

b_tip_s.;JLw...w..~.la.c~b.9.9.k.Lo.mlm2Kd_gri.d.km/. 
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Tisztelt Cím! 

Szeretném Önnek/Önöknek bemutatn i a Divatbe~ utató kicsi t másképp, jótékonysági ren dezvényt, s 

annak létrejöttét. 1 

2012 tavaszán, Szombathe lyen, a belvárosban felsegítettem tolni egy kerekesszékes fiatalembert, 

mert :za,kadt az eső, a ,padk~ pedig nagyon magas ~olt. Arra jött eg'. anyuka, a kislányá ~a l, s mikor 

meglattak a kerekesszekes fiatalembert , az anyuk1 befogta az 5-6 eves k1slanya szem et, s azt mondta 

neki, ,, hogy te ilyen nyomorékokat nem láthatsz ... "! s átfutottak a kocs ik közt, ahol majdnem ba lesetet 

okoztak ezzel. Nálam ott akkor megkérdőjeleződö1t, hogy ilyet hogy lehet mondani , ráadásul ezzel 

megbántva egy embert, aki nem tehetett arról, hoFy kerekesszékbe került . Utánuk siettem, s 

megkérdeztem az anyukátó l, hogy ezt mégis hogyan, miért mondott ilyet. A kislány közben ahogy 

rám nézett, abból lehetett látni, ő nem is érti mi vt lt ez. 

Visszamentem, s leü ltem az üzletbe, majd elkezdtem gondo lkozni , hogy tenni kell va lamit eze ll en. 
1 

Aztán jött egy ismerősöm, M ilán , aki fotós, s kérd ~zte, hogy rni a baj (mert mindig mosolygok, s így 

nem látott sűrűn) elmeséltem neki a történteket, és az t is, hogy valamit t enn em kell , mi re ő, ,,oké, 

d . 7 " d d d ' b 1 ' " e mit.... mon tam, "ne m tu om ... egy 1vat erriutatot.. . 

ő: ok, de hogyan? 

-,, nem tudom, kicsit másképp ... " 

Ö: ,, jó öt let... " 

Hát így kezdődött, aztán sok telefonhívás, barátok, családtagok, s 9 óra alatt 27 em be r áll t eme 

nemes ügy mellé . 1 

3 héttel később , Szombathelyen az lseumban megtendeztük a Divatbemutató kicsit másképp-t, 14 

fogyatékkal é lő model lel és 147 vendéggel volt, a+ hatalmas öröm volt mind a modelleknek mind 

nekünk szervezőknek . 1 

1 

Minden évben tavasszal Szombathelyen megrend ~zésre kerül ez az esemény, immáron 27-30 

mássággal é l ő modellel, sok önkéntes segítő kézzel (fodrász, sminkes, bemondó, jeltolmács, 

öltöztető, stb ... ), tava ly óta pedig országossá nőtte i ki magát, mert október 15-én Szegede n 

mutathattuk meg a csodát. Szegeden a komp lett j Í tszótér, arnit a GEMMA központ (fogya tékkal éők 

nappali ellátója) kapott, abban, a mi rendezvényü 1k is segített. 

Idén szeptember 29-én, a budapesti Várkert bazá r:ban rendezzük meg, hiszen nagy álmom vo lt, hogy 

a fővárosunkban is fe lh ívhassuk a figyelmet a nincs különbség és különbözőség re, a fogya tékka l élő 

mode llekkel együtt. Helyi, ottani model lekkel do lg?zunk együt t. 
1 

Szo mbathelyen, szombathelyi és környékiek, Szeg~den a szegediek és környékiek, Bud apesten a 

budapesti illetve jelentkeztek Tatabányáró l és Békéscsabáró l is model lek . 5-48 évesek le szn ek, m ive l 

nálunk a kor és a kinézet nincs megkötve, így tudjulk megmutatni a több fajta másságot az 

embereknek. 

Modelljeink jelenleg, down szindrómások, ichtyosis (halbőr) , si kete k, gyengé n látok ill etve vakok , 

balesetesek (éberkóma) végtaghiánnyal szü lettek, il letve a ba lesetben elve szt ett ék, kerekesszékesek, 

autisták, és egyéb mássággal rendelkezők . 



Összesen 32 mode lle l fogunk Budapesten do lgom , az e l ső talá lkozásunk jú lius 26-á n vo lt, am ikor 

megism ertük egymást személyesen is, illetve a divr tterv e zők akik 10-12 m o dellre terveznek és 

varrják m ajd mé retre a ruhákat . ! 
Ala pítványunk, ame ly tavaly létrejött, a te vékenys t günk nevét kapta (,,Má k Dó ri-D ivatbemutató kicsit 

másképp" ), a rendezvényeinket és munkánkat nag1yban seg íti, éves szinten sok helye n seg ít ünk, ah ol 

csak tudunk, pi : speci ális játszóteret szere t nénk a zombathely i korai fejles z t ő köz pontnak és a Ru m 

kasté ly kis lakóin ak, melyet egy magyar gyártó teri ez és készít el , ők a Játéknap . Kft . Ezen kívül 

csa ládoknak, rás zo ru lóknak, kórházban hosszú idő f tö l tő gyerekeknek, fogyaték kal é l őknek, kicsikne k 

és nagyoknak, ahol csak tudunk segítünk. 1 

1 

A Divatbemutató kicsit másképp rendezvényt a tá + ogatóinknak köszönhetjük, hogy év rő l évre 

éle tben tudjuk tartan i, így biztosíthatjuk m indenki ~ek a díjtalé1n belépé st, hiszen aki el szeret ne jönn i, 

meg nézn i, tapso lni, velünk együtt örül ni, azoknak t em szeretnénk be l ép őj eggyel terheln i a 

ki adása ika t . Ezt 2012- a kezdetek óta ta r tjuk, szerf ném, ha Budapesten is mego ldható lenne, 

fontos, hogy e l é rh e t ő legyen mindenki szám ára a IB eju tá s, a modelljeinkne k a tel tház a legszebb, hisz 

ő k igazi m odellek azon az estén . !1 

,, 

111 Ké rés Önhöz/ Önökhöz: 
11 

Szeretnénk, ha anyag ilag támogatnák a rendezvén } ünket és e nemes célt. 
1 

Megje lenést bizt osítun k a plakátjainkon, a m éd iáb~1n a fiz ete tt hirdetéseken, illetve a közösségi 

portá lokon . a he lyszínen az e l őtérbe n ro ll -up k i hel ri ezhető les ;,. a rendezvén y ideje alatt . 

Nagyobb összegű támogatásná l a 2019-es évi orsz~gos 2-3 O.K.M. rendezvényeken való megje lenést 
biz tos ítju k, illetve a játszóterek átadásánál is fe ltüntetjük a cég nevét. 

1 . 

Ese tleg egy személyes ta lálkozásra , ha van mód, n~gy örömmel venném, még a nyár fo lyamán. 

Szere tettel hívjuk, hogy legyen velünk a szeptemb~r 29-i cso d::í n, Várkert bazár, Bp. Yb l M . tér 2-6 

Szo mbathe ly, 2018. augusztus 14 . 

Köszönettel és tisztelettel : 

Mák Dór i 

kuratór iumi el nök 

„ Mák Dóri-D KM " Alapítvány 

Szo mbathe ly, Semme lwe is u. 15. 

Tel: 30-266-5697 

Adósz: 1891 2559- 1-18 

Otp: 11747006-2 7246827 1 
1 
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