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Javítsd Magad!Javítsd Magad!

Elromlott, eltörött, nem múködik?
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A Javítsd Magad múhelyben bármit szerelünk, 

minden problémára megoldást keresünk! 

Szakembereink szeretettel várnak kicsiket és nagyokat is! 
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Támogatónik:Támogatónik:

Leadóhelyeink:Leadóhelyeink:

BikePub, Pécs, Jókai tér 9.

Menhely, Király u. 62.

MIKII, Zsolnay V. u. 94.

Ezermestereink:Ezermestereink: 

Hajós Áron – műanyag megmunkálás, vegyszerek

Németh Tamás – felületkezelés, rögzítés technika

Radnóti Gábor – elektronikus eszközök

Soponyai Csaba – fém-, famegmunkálás

Elérhetőség:Elérhetőség:

menedekifiklub@gmail.com

tel.:  30/8224602

Muhelyeink:Muhelyeink:

Pécs – MIKII, Zsolnay V. u. 94. (bejárat az Álmos u. felöl), 

            nyitva tartás: kedd és csütörtök 4-től 6-ig.

Pécs – Menhely, Király u. 62., 

            nyitva tartás: előzetes egyeztetés szerint a délutáni órákban!

*Nagyobb tárgyak esetén előzetes egyeztetés szükséges.*Nagyobb tárgyak esetén előzetes egyeztetés szükséges.

A „Javítsd Magad!” projekt 

lényege egy közösségi  

műhely, melyet azért hoztunk 

létre, hogy olyan emberek is 

megszerelhessék elromlott 

háztar tási  eszközeiket,  

berendezéseiket, tárgyaikat 

akik úgy gondolják, hogy 

ehhez nem rendelkeznek 

kellő szakértelemmel.  
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Ezáltal csökkentjük a szemétre kerülő eszközök számát 

– Ami jó a környezetnek!

Kreatív, hasznos tevékenységet biztosítunk bárkinek 

– Ami jó az egyénnek, jó a társadalomnak!

Tudást adunk át 

– Ami jó a bolygónak, a fenntarthatóságnak!

Segítünk rászorulókon!

S mindezt tesszük közösen!
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�Az eszköz tulajdonosa egyeztetés útján eljön valamelyik műhelyünkbe, és közösen 

megoldást keresünk a problémára.

�Az eszköz tulajdonosa, ha nem tart igényt a berendezésre, azt eljuttathatja hozzánk 

valamelyik leadó helyünk segítségével. Az ilyen tárgyakat megszereljük, vagy 

újrahasznosítjuk, és eljuttatjuk hátrányos helyzetű családokhoz.

�A javíthatatlan eszközöket ahelyett, hogy szemétként végeznék hulladék művészeink 

használják fel alkotásaikban!
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