Kosarak és laptop tartók vesszőből
Elektronikus hordozható eszközök ütésgátló tokja és doboza természetes fonott anyagokból
(fűz és más növények) - fonott belső építészeti terek és tárolók - további ökodizájn ötletek
kidolgozása
--A projekt struktúráját a jelenlegi és a közeljövőben meghirdetett aktivitások bemutatása
tükrözi.
Jelenleg két weboldalam van, környezetbarát know-how t és formai megoldásokat
népszerűsítenek Magyarországon, Közel-keleten és nemzetközileg. Így például a világ
számos pontján másolják a menekülteknek tervezett házat.
A két blog:
Www.nocorruption.hu
(vesszőfonás)
Www.syrianvoicesmediationandart.wordpress.com
(menedékház, oktató videók és rajzok tanulmányok.)

Nyilvános események, előadások és kiállítások:
A következő esemény Február 11-én hétfőn lesz a CEU egyetemen Budapesten 17.30 kor.
Egy kerekasztal beszélgetés a művészetről, szociális dizájnról és politikáról.

2018 December óta:
Kommunikáció a helyi kisboltosokkal, az ökopiacon és ismerősökkel, elkezdtem
feltérképezni, a hogy milyenek a piac igényei. Kiderült például, hogy az üzleteket méretre
gyártott beltéri dizájn, pl. tárolók is érdeklik.
Ez eddig nem egy professzionális marketing, sokkal inkább emberi kapcsolatokon alapul.
Egy kis szórólap hasznos lenne. Amennyiben támogatást kap a projekt fiatal dizájnerekkel
és menedzsmenttel késziteném el a reklámot. Igy a fonott laptop tartó hirdetéseit is, mely ha
divatossá válik, sok olyan embernek nyújt otthon végezhető munkát, akik a társadalom
peremén élnek.
--Termékfejlesztés és dizájn tervek kézművesekkel és természet tudósokkal együttműködve.
A fonott tárgyak mellett vályogház terveket, modelleket készitek. Rendszeresen tartom a
kapcsolatot tervezőkkel a világ számos pontján.
Tavasszal szeretnék Londonban részt venni egy konferencián melynek címe ‘Time for
Action’.
Rendszeresen kommunikálok telefonon a roma kézművesekkel, akik főképp kis falvakban

élnek. És habár ritkán, de sok éve rendszeresen küldök anyagi támogatást és tervrajzokat is
a szegénységben élő roma kézműveseknek új tárgyak fejlesztésére.
Vagy sokszor csak azért, mert valaki beteg vagy bajban van.
Gyűjtöm a technikákat és anyagismeretet bemutató könyveket és sokat rajzolok és írok
formákat és ötleteket fejlesztve, melyek közül a laptop tartót szabadalmaztattam.
A projektet Budapesten kívül Bécsben is továbbfejleszthetem a jövőben - Attól függően
hogy hogyan alakul magyar helyzetem kritikus értelmiségiként, aki rendszeresen felszolal a
diszkriminációtól szenvedő kissebbségek és a menekültek ügyében, szociális kérdésekben
is. Igy például a decemberi tüntetések kapcsán.

Költségvetés
Mivel ez egy hosszú távú projekt rugalmas a költségvetése.
Ha 2000 Euro összegű támogatást kapna a Sozialmarietól, akkor ebbe a keretbe beleférne
1000 Euro szórólapok nyomtatására és a fonott tárgyak reklámára. 500 Eurot arra költenék,
hogy kijussak a ‘Time for Action’ ökológiai konferenciára Londonba. És ötszáz eurót
termékfejlesztésre.
Mindez 2000 Euros támogatásra vonatkozik.

Egy szélesebb kutatás, termelési és foglalkoztatási program gazdasági és pénzügyi
menedzsert igényel, valakit akikvel együttműködök. Több kollégámmal es marketingessel
felvettem a kapcsolatot.
Nehány tétel :
- Szórólapok (l. fent) 1000 Euro
- Online hirdetés 120 Euro
- Weboldal programozás 100 Euro
- Helyi közlekedés, terjesztés 100 Euro
Utazás a falvakba (hogy felmérjem mely kosárfonó falvakban es családoknál a legnagyobb
a szegénység) hol kell leginkább munka. 600 Euro
Utazás ha belefér:
Utazási költségvetés egy közel keleti vagy ázsiai kutatáshoz (pl. Jemen vagy Kína és más
országokba ahol fejlett ősi kézműves technikák élnek ma is és szociális gondoktól
szenvednek). Ez elég drága ha dokumentum film is készül. 2000 - 10000 Euro.

Utazási költségvetés:
Nemzetközi konferenciákra ökológiai, technológia, építészet és dizájn. Lásd fentebb. Két
vagy három esemény látogatása.
1000 Euro

Termékfejlesztés :
500 Euro tól, de komoly fejlesztésnél. Pl kameratok/ gépház organikus anyagból a laptop
tartó mellett nagyobb összegre van szükség es laboratóriumi mérésekre.
Személyes telefon és internet költség ket hónapra 100 Euro.
Amint fentebb kiderül, a projekt egyrészt termékfejlesztést és némi marketinget is tartalmaz.
Konkrétan a műanyag kiváltásá organikus rostokból font anyagokkal.
(Ezen kívül szeretnék a jövőben új dizájnt és ötletek kidolgozni, ezért írtam be a
tanulmányutak)

