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ADOMÁNYOZÁSI PROGRAM 
 

Fűtsük ki a Fűzfás Házat! 
 

A miskolci Szimbiózis Alapítvány többek között 

lakhatást biztosít fogyatékos, elsősorban értelmileg 

akadályozott és autizmussal élő személyek számára. A 

nagy várakozási lista csökkentése érdekében hat évvel 

ezelőtt hoztuk létre a Fűzfás Házat, ami a ház előtt álló 

óriási fűzfáról kapta nevét. A ház a Baráthegyi 

Majorság telephelyünk önálló része. 

A valamikori diósgyőri TSZ- disznóhizlalda telepből, már csak egy fafödémes parasztház állt, a 

hozzáépített gépjavító műhellyel. Ennek az ingatlannak megvásárlásával és felújításával jött létre 

családias otthonunk, melyben 12 olyan fogyatékos személy került 

elhelyezésre, akik árvák, (gyermekvédelemből érkeztek), vagy 

támogató szülői háttér nélkül maradtak.  Az értelmileg akadályozott és 

autizmussal élő személyek mellett egy vak-értelmi fogyatékos házaspár 

is tagja a lakóközösségnek. Mindenkinek van egy- egy saját szobája, és 

várhatóan életük végéig megoldódik a lakhatásuk. Mindenki kiveszi a 

részét a ház működtetésében, a legtöbben dolgoznak ( a legfiatalabb 

autista lakó foglalkoztatásba bevonása most indult), emellett saját kis 

kertet is művelnek együtt.  

 
A rezsiválság a Fűzfás Ház működtetését is veszélyezteti. A speciális szükségletű közösség 
számára egy kis kazánház építése, egy faelgázosító kazán beszerzése jelentheti a hosszú távú 
megoldást. 
 
Melléklet: 
 

 Speciális szükségletű lakóközösség bemutatása 
 Támogatás felhasználásának bemutatása 
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Fűzfás Ház lakói: 
 
 

 M- János- a gyermekvédelemből érkezett, a közösség nagyon fontos 

számára, szereti a kerti fizikai munkát, nagyon segítőkész. Tanulási 

nehézségei ellenére célja, hogy a jövőben valamilyen szakmát 

kitanulhasson, melyhez az alapítvány mentort biztosít számára.  

 

 H. Dávid - a Fűzfás-ház „hangulat felelőse”. Értelmi akadályozottsága 

ellenére imád zenélni, gitározik és egy autentikus roma zenekar aktív 

tagja, akikkel rendszeresen fellép. Napközben a karbantartó csapatban 

dolgozik, erős fizikumával és jó kedélyével megtalálta a helyét a 

közösségben. 

 

 L. Alexandra – értelmileg és mozgásában akadályozott, kedves, mindig jó 

kedvű fiatal lány, a gyermekvédelemből érkezett. Sokat küzdött azért, hogy 

két testvére is ide kerüljön, hiszen gyermekkorukban nagymamájuk együtt 

nevelte őket. Az öko-majorság vendéglátói csoportjában dolgozik. A 

Fűzfás-házban a szerelmet is megtalálta. 

 

 

 P. Károly - egy tiszta szívű, mindenkinek segíteni akaró fiatalember. Értelmi 

fogyatékosként sokáig nevelőszülőknél volt, majd egy kis borsodi faluban 

„elkallódott”. A helyi egyházi közösség jelzésére sikerült „kimenteni” és 

otthont biztosítani számára. Az intézmény főzőkonyháján dolgozik konyhai 

kisegítőként. Ez a ház, az ő otthona és a Fűzfás-ház közössége nélkül már el 

se tudná képzelni az életét. 

 

  J. Tibor – értelmileg akadályozott kedves, barátságos fiatalember, aki halk 

szavaival mindig meg tud nyugtatni mindenkit. Idős nevelőszülőktől 

érkezett, akik már nem tudták tovább nevelni. Nagy foci drukker, DVTK 

meccsekre is kijár. 

 

 P. Léna – autista fiatal hölgy, akit eddig nagymamája nevelte, mivel szülei 

sajnos elhunytak. Nagyon igyekszik megtalálni a helyét a kialakult 

közösségben, ugyanakkor sok traumát kell még feldolgoznia. Jelenleg 

folyik a munkára való felkészítési programja. 
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 L. Gergő - gyermekvédelemből érkezett értelmileg akadályozott 

fiatalember. Állandóan pörgő, életvidám fiatalember, mindenkit segít 

és támogat. Délutánonként biciklijével járja a környéket. A majorság 

kertészetében dolgozik. 

 

 T. János –autizmussal élő fiatalember, aki csendes derűjével biztos pontja a közösségnek. 

Gyermekvédelemből érkezett, gondnokság alatt áll. A majorsági 

parkgondozó részlegen dolgozik, napi rutinjához a délutánonkénti 2-3 

órás tömegközlekedés („buszozás”) is hozzátartozik. 

 

 E. Márk – fiatal kora ellenére a leginkább traumás sorssal rendelkezik 

a közösségben. A gyermekvédelem annak idején az óvodából emelte ki, majd több 

intézmény és több nevelőszülő között vándorolt. 

Mozgáskorlátozottsága és tanulási akadályozottsága ellenére nagyon 

aktív, a majorsági asztalosműhelyben dolgozik. Ez az első munkahelye, 

mely alapot ad számára egy pozitív jövőkép kialakításához. 

 

  B. János – autista fiatalember, különös színfoltja a Fűzfás 

közösségének. Zárkózottsága és visszafogott személyisége ellenére 

nagyon szerethető tagja a csapatnak, furcsa jó humorát mindenki 

kedveli. A rendszeresség nagyon fontos számára. A kertészetben 

dolgozik. 

 

 K. –ék - Gyuri és Marika egy különleges szükségletű (látássérült – 

vak/ értelmileg akadályozott) házaspár.  A generációs különbségek 

ellenére nagyon jól illeszkednek a fiatal társaságba, 

élettapasztalataikkal, meglátásaikkal segítik elő a közösség 

egyensúlyának fenntartását. 
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Támogatás felhasználásának bemutatása 
 

 
Az adományok támogatásával a Fűzfás Ház energetika korszerűsítése valósulna meg. 

Célunk az épület hátsó részéhez egy 4x2 méteres kazánház építése, melybe egy faelgázosító kazán és puffer 

tartályok kerülnek beszerelésre. 

Az épületre továbbá egy vastagabb hőszigetelő réteg kerülne, valamint egy kis tűzifa 

raktár készülne el. 

A támogatással a 12 fős speciális szükségletű közösség lakhatásának fenntartása hosszú 

távon is fenntarthatóvá válik! 

 
A beszerzendő nagyobb eszközök: 

 

- Atmos DC 40 GS 40 kW generátoros faelgázosító kazán. (A+Névleges teljesítmény: 40 kW)  

https://netkazan.hu/termek/564/atmos-dc32gs-generatoros-faelgazosito-

kazan?gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItVO23zeblJ0dO3-cP4pVcXj2BBNo7j7qT-

DoXjUvdtD_oVcyYVelWR84xoCSDAQAvD_BwE 

 

- Hajdu PT 1000 CF ErP 2 Hőcserélős puffertartály szigeteléssel.  

https://netkazan.hu/termek/1437/hajdu-pt-1000-cf-erp-puffer-tartaly-2-hocserelos-

szigetelessel?gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItVO2-

k1Kzd00FrChXcTkLtyGglQk89STNbYIdIL9sQSyIlg60Rx_757bhoCFXgQAvD

_BwE 

 

- Laddomat 20 –  

https://kazanpont.hu/termek/kiegeszitok/kiegeszitok/laddomat-20-13836 

 

 

- 6,5 M magas szigetelt külső szerelt kémény 

https://www.gazkemeny-legtechnika.hu/ 
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