Támogat-Lak
Hogy mi is történt az elmúlt egy évben lássuk csak:

Hogyan jutottunk el a gondolattól a kivitelezésig, őszintén
megvallva, hosszú és rögös út vezetett el idáig. Hogyan is
kezdődött minden? Kellett egy ötlet gazda Gáspár-Szanyi
Krisztina személyében, aki az alapítvány kuratóriumának
elnöke. Korábban a fogyatékkal élők nappalijában dolgozott, és
ott fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy Jászberényben is
létre lehetne hozni egy támogatott lakhatást,
ezeknek a
fiataloknak. Első nekifutásra a projekt nem kapott megfelelő
elbírálást, így a vártnál több időt és energiát kellett
belefektetni az álom valóra váltásába. 2018 őszén pozitív
elbírálást kapott egy csodálatos projekt megépítésére, ennek
köszönhetően
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében
elsőként
indíthatunk 12 fogyatékkal élő fiatal számára támogatott
lakhatás szolgáltatást Jászberényben. Az elmúlt egy évben
rengeteg emberrel együtt, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy
létre hozzuk ezt az egyedül álló csodát.
Télvíz ideje alatt segítőket, támogatókat

kerestünk

a

földmunkálatok kivitelezéséhez, kaptunk is, sok ember és cég
segítette munkájukat az elmúlt évben:

-Gáspár Imre
-Geo-Gép Kft.
-Kármán József és Kármán Imre

2019 áprilisában beöntötték az alapot, majd
májusban elkészült a lábazat is, ekkor még úgy
gondoltuk, hogy a fiatalok októberben költözhetnek.
A megemelkedett építőipari árak miatt, próbáltunk
egyre több adományozót segítő szándékú embert,
céget találni, a kivitelezéshez. A jászberényi NGS Union Kft.
kedvezményesen biztosított vasárút, illetve a vasnak egy
részét adományba adta az építkezéshez.

Májusban egy újabb adomány érkezett az Eperfa utcába. A
Masterplast Nyrt. jóvoltából 3 tekercs metalizált bevonattal
ellátott, polietilén légbuborékos párazáró fóliát kaptunk.
Júniusban, adomány gyűjtést szerveztünk a a Facebook-on, ahol
az
“ADJUK-ÖSSZE” program keretében
valamivel több mint
500ezer forintot sikerült 2 hónap alatt összegyűjtenük.
Együttműködési szerződés keretében, a
jelentkező fiatalok és jövendőbeli
dolgozók számára, elindítottunk egy
önérvényesítő csoportot. A nyáron
minden második hétvégén lehetőség
volt egy-egy workshop-on, fórumon

ismerkedni a támogatott lakhatással, a beköltözők
egymással illetve a majdani dolgozókkal. A
foglalkozást az ÉFOÉSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Érdekvédelmi Egyesületének elnöke, Bereczki
Istvánné gyógypedagógus vezette.
A Honeybeast énekesnője, Tarján Zsófia is
kezdeményezésünk mellett áll, egyik fő támogatój lett
a Facebook-on keresztül segítette munkánkat…..majd
Józsa Tamásnak köszönhetően lehetőséget kaptunk Zsír
on the Fest Civil Falujában adományt gyűjteni.

Az első falakat júliusban húzták fel….majd
elkészült a tető, de a beköltözésre sajnos a
fiataloknak várniuk kell. Az őszi illetve téli
időszakban nagyon sokat találkozott az a nyolc
fő, fiatal, akik már biztosan a beköltözők között
lesznek. Megismerkedtek egymással, már döntöttek
arról is, hogy ki kivel szeretne egy szobába költözni. A
komplex szükséglet felméréseket a szakemberek elvégezték, akik
a végső döntést meghozzák a beköltözők állapotáról.Hamarosan
eljön a beköltözés ideje és még van pár szabad hely az Eperfa
Utcai Támogatott Lakhatásban‼️!

A gázkazán a Szatmári Kft. felajánlása, melyet most februárban
kaptunk meg.

Az utolsó simításokat végzik a mesterek, és ha a
Kormányhivatal is rábólint kérelmünkre, hamarosan a
beköltözőkkel együtt ünnepélyesen is átadjuk az Eperfa Utcai
Támogatott Lakhatás szolgáltatásunkat.

Látványos
építkezésen!

haladás

az

Nagyon sokat haladt az építkezés, a változás nagyon látványos!
Készült egy videó is, amit megtekinthetnek a Facebook
oldalunkon!
Már nagyon várjuk a beköltözést!

ngg_shortcode_0_placeholder

Épülnek az első falak…
A sok esős idő után a nagy melegben folytatódtak a munkálatok.
Épülnek az első falak…

ngg_shortcode_1_placeholder

Adománygyűjtés

Segítsd adományoddal, hogy felépülhessen egy 12 fogyatékkal
élő fiatal elhelyezésére alkalmas családi ház, ahol 6 fő
foglalkoztatása valósulhat meg. A helyszín Jászberényben, az
Eperfa utcában, egy gyümölcsösben található nagypolgári ház,
melyet összesen 135 m2-el bővítünk.

Adomány érkezett!
Egy újabb adomány érkezett az Eperfa utcába, ahol
fogyatékkal élő fiatal számára épül a támogatott lakhatás.
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A Masterplast Group International jóvoltából 3 tekercs
metalizált bevonattal ellátott, polietilén légbuborékos
párazáró fóliát kaptunk!

Köszönjük az adományt!

ngg_shortcode_2_placeholder

Folynak a munkálatok!
Napról napra látványos a változás! Gőzerővel folynak a munkák!
Ígérjük, hogy a lakók otthon fogják magukat érezni!

ngg_shortcode_3_placeholder

Vasanyag adományt kaptunk!
Meglátogattuk ma is az Eperfa utcában lévő ingatlant, mely
támogatott lakhatásként fog otthont adni 12 fogyatékkal élő
fiatal számára!
Folynak a bontási és építési munkálatok! Illetve ma megkaptuk
az építéshez szükséges vasanyagot, melyet az NGS-Union Kft.
adományként ajánlott fel.
Köszönjük Nagy Gergő Sándornak a támogatást!

ngg_shortcode_4_placeholder

Jó alapunk van! :)
Minden jó projektnek szüksége van egy jó alapra….. Nekünk meg
is lett!
Beöntötték a bővítés alapját az Eperfa utcában, folyamatosan
készül a támogatott lakhatás és várhatóan október 1-én már
kész állapotban fogja várni a beköltözőket!
Mi nagyon izgatottak vagyunk már!

ngg_shortcode_5_placeholder

Földmunkálatok
Az Eperfa utcában megkezdődött a barackfák virágzása és
megkezdődtek a földmunkálatok is!
Köszönjük Agócs László és a Geogép Kft. támogatását!

ngg_shortcode_6_placeholder

Bontás
Bontásra került a ház melletti melléképület, így a a bővítés
útjában már semmi se áll. Ezután jöhet az alapkitűzés.
Köszönjük Kármán Józsefnek és Kármán Imrének, azaz a Kármán
Gépi Földmunkáknak, hogy munkájukkal támogatták az Eperfa
Utcai Támogatott Lakhatás felépülését!

ngg_shortcode_7_placeholder

