


Csodálatos gondolatok, csodálatos emberektől. Varázsdobozba zárva.

Kedves Hölgyem/Uram!

A Wonder Words project egy, a világon eddig egyedülálló összefogás 
eredményeként jött létre. A Wonder Words „varázsdoboz” egy olyan pá-
ratlan termék, mely otthonainkban élő értelmi fogyatékos fiatalok és neves 
tervezők együtt gondolkodásából született meg.

„Döntsd el a mai napot! De úgy döntsd el, hogy jó legyen!”

E különleges doboz megalkotásával elsősorban az volt a célunk, 
hogy a mai rohanó világból kicsit kiszakítson bennünket, a mindennapi 
hajtásban pár percre lecsendesítse elménket, kizökkentsen a hétköznapok 
megszokottságából. Általa talán kicsit más „lencsén” keresztül szemléljük az 
értelmi fogyatékkal élő embereket és érzékenyebben viszonyulunk hozzájuk, 
hisz ők is ugyanúgy éreznek, gondolkodnak, dolgoznak, mosolyognak, mint 
bárki más.



A lehengerlő doboz. A doboz megtervezésekor elsődleges szempont volt 
a környezettudatosság, az újrahasznosítás és a fenntartható fejlődés. Éppen 
ezért a dobozokhoz az FSC környezetvédelmi és szociális követelményrend-
szerének megfelelő tömörfa vagy rétegelt lemez alapanyagokat haszná-
lunk, felületkezelésük is 100%-ban természetes, tartósítószer-mentes, környe-
zetbarát olajjal történik.

A kategóriák üzeneteit egy, a doboz tetején lévő, újrahasznosított, külön-
leges technológiával megmunkált optikai lencsén keresztül láthatjuk, az 
üzeneteket a doboz oldalán lévő Wonder Words logózott tekerőkoronggal 
váltogathatjuk. Azzal, hogy Ön most termékünket tartja a kezében, nem csak 
egy egyedi dobozhoz jutott hozzá, hanem támogatja sérült fiataljainkat is.

A Gondolat, mint ajándék! A Wonder Words dobozok kivételessége nem-
csak a legtöbbször elgondolkodtató, időnként pedig humoros sorokban, ha-
nem ezen gondolatok fából készült természetes, letisztult külső csomagolá-
sában is rejlik. A doboz belsejében található hengeren értelmi sérült fiatalok 
életbölcseletei olvashatók, melyek megnevettetik, elgondolkodtatják, és 
olykor inspirálják az olvasót. Tartalmuk alapján háromféle üzenet csoporttal 
születtek meg, érhetők el dobozaink: ÉRZELEM  -  BÖLCSESSÉG  -  MOSOLY.



Vásárlásával nem csak egy egyedi dobozhoz jut, hanem támogatja sérült fi-
ataljainkat is. 

A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány több mint 25 éve, mintegy 160 jellemző-
en értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőtt lakhatását, ellátását, foglalkoztatását és 
művészeti képzését, valamint rászoruló családok támogatását teszi lehetővé 17 
önálló intézményben, emberléptékű családias környezetben.

Közel 20 éve biztosítunk valódi munkahelyeket, ahol kézműves kismestereink 
környezettudatos módon re-design termékek készítésével, és számos hagyo-
mányőrző mesterséggel foglalkoznak. Fogyatékkal élő munkatársaink foglal-
koztatásával kapcsolatban az egyik legfontosabb üzenetünk a környezettuda-
tosság és az újrafelhasználás.

15 éves kortárs képzőművészeti programunk keretében készült alkotások jól 
reprezentálják, hogy ezek a sérült, ám tehetséges alkotók milyen érzékenység-
gel tudják bemutatni a világunkat, a mindnyájunkat foglalkoztató kérdéseket.

 További információ: A projektet támogatták:
 www.lampas92.hu
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