


SÁNDOR JÁNOS ÉLETFA 

ERDÉLYI FAFARAGÓ MŰVÉSZ 
ALKOTÁSA



1993. június 10. bejegyzésre kerül a Fény Felé Alapítvány 

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon

Cél: támogatást, adományokat biztosítani a DMJV Egészségügyi 

Gyermekotthon közel 300 halmozottan sérült lakójának

Urbanné Lantos Éva és Urban István 
által készített Életfa a DMJV 
Gyermekotthon ebédlőjében



25 év alatt magyar és külföldi pénzadományok, tárgyi 
eszközök, pályázati pénzek érkeztek minimum 50mFt 

értékben a Fény Felé Alapítványon keresztül a támogatott  
intézménybe  



1999 év decemberében fenntartók lettünk !
6 fiú átköltözött az utca túloldalára a 

Gyerekotthonból



1999. december 08.
Működési engedélyt kaptunk Gondozóházra. Debrecen Böszörményi u. 119. 

Lakóotthon ekkor még nem létezik a szociális törvényben 



Dr. Göncz Árpádné látogatása a Fény Felé                            
Gondozóházban. A  Kézenfogva Alapítványtól 3.5mFt 
támogatást kaptunk. Ebből vásároltuk meg a lakást



A lakóotthon megvásárlása és költözködés
2001. október 01.

Eladtuk a lakást, pályázatot nyertünk lakóotthon 
létesítésre



Lakóotthon épülete  
Debrecen-Józsa Függetlenség utca 4.. 



Folyamatosan építünk,bővítünk



Lakóotthonunk  ma







Az Esélycentrum megépítésére a Fény Felé 
Alapítvány 2009-ben 

57.874.062 Ft támogatást nyert az Új 
Magyarországi Fejlesztési Terv program

Észak-alföldi Operatív Program támogatási 
rendszerétől, melynek célja a régiós civil 
szervezetek infrastrukturális feltételeinek 

fejlesztése
A beruházás költsége 85mFt. Fedezete 

adományok, szja 1 %, hitelfelvétel



2009-ben megkezdődött az építés, 
2010. november 10-én megnyitottunk 





2006-tól létrehoztuk a Fény Felé 
Kincsesláda szociális később fejlesztő 

foglalkoztatót 

Debrecenben a Kishegyesi utca 42. szám alatt található, 60 nm-es

Debreceni Önkormányzattól a Cívisházon keresztül bérelt

ingatlanban és a Harmat utcán.

Magyarországon elsőként kaptunk működési engedélyt a szociális

foglalkoztatásra

2017. április 1-től már két telephelyen összesen 

12 + 19 fő foglalkoztatására kaptunk működési engedélyt fejlesztő

foglalkoztatásra.









2011. év végére kiépült a Fény Felé 
Alapítvány szociális ellátó rendszere,

Fény Felél Esélycentrum néven.

54 fogyatékkal élő ember számára tudunk 
bentlakásos vagy nappali ellátás biztosítani 

és az erre képessé tett fiatalok számára 
munkalehetőséget a fejlesztő foglalkoztató 

műhelyeinkben



Sajnos az akkori kormányzat  jelzése arra utal, 
hogy nincs szüksége a civil szolgáltatók 

munkájára.
2011. december 8-án és 9-én 1500 fogyatékos
ember 1500 szelet kenyeret postázott az
Országgyűlésnek. Mi is részt vettünk.
A kenyérszeletek házikót formáztunk, mely az
életet és a közösséget jelképezi. A 62
szervezetet tömörítő, mintegy 2500 fogyatékos
embert képviselő Céhálózat célja az volt, hogy
felhívja a döntéshozók figyelmét arra, hogy a
fogyatékos személyek emberhez méltó szociális
ellátása és fejlesztése végveszélybe került.

.



2012-ben ismét bajba jutottak a civil fenntartók. A 2013. év 
Költségvetés nem tervez normatív támogatást a civileknek. 
Soltész Miklós államtitkár fogadta csapatunkat a Parlamentben



Beindult a Segítő vásárlás program 
Megnyitó 2012. Debrecenben a Kölcsey 

Központban



Út a gazdasági stabilitáshoz
• Rájöttünk szociális intézmény hálózatunk működtetése 

nem függhet kizárólag az állami támogatástól. 
Megkezdtük a társadalmi vállalkozásunk kiépítését

• 2014-től akkreditált tanúsítványt kaptunk megváltozott 
munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához.

• Jelenleg 5 telephelyünk van, évi átlag 32 fő MMK-st
foglalkoztatunk

• Dolgozóink jelentős része kézműves tevékenységet 
végez, de van bolti eladó, szociális szakember, 
adminisztrátor, karbantartó

• Árbevételünk évről évre megduplázódik: saját kézműves 
termékeink + bérmunka



Mi a célja társadalmi 
vállalkozásunknak?  Szimbiózis a szociális ellátás 
és a társadalmi vállalkozásunk között

• Biztosabbá tenni az általunk nyújtott szociális 
intézmények működését 

• Olyan súlyosan hátrányos helyzetű emberek számára 
munkalehetőséget biztosítani, aki alacsony iskolai 
végzettségük, egészségi állapotuk miatt kiszorultak, 
(illetve be sem jutottak) a munkavilágából

• Az erre alkalmassá vált ellátottainkat képessé tenni a 
munkavégzésre. Így jövedelmükkel képesek lesznek 
szociális ellátásuk költségeihez hozzájárulni. Nő a 
személyi térítési díjuk összege





A REHAB-13MUTE-TTF-0036 Munkahely-teremtési pályázat 
segítségével megépült a ”KINCSESLÁDA" üzlethelyiségünk



Magunknak építjük: Tamás és Sándor



Elkészült az üzlet: kitakarítottuk, 
felavattuk 2014.december 2-án



Ötödik éve  működik, büszkék vagyunk rá és várjuk, 
hogy Debrecen város és megyénk vezetése is büszke 

legyen rá…. Várjuk Önöket is vásárlóink között !

Webáruházunk: kincsesladastudio.hu



2016-ban az Auchan az Ifjúságért  Alapítványtól 12 000 eurós 
támogatás a fogyatékkal élő gyermekek és fiatal felnőttek számára
Megvettük a Debrecen Deák Ferenc utca 6. szám alatti házat 



Célunk: minőségi, piacképes 

termékeket előállítani
A Fény Felé Alapítvány  a Design Randi pályázat részvevője és nyertese.

Nyertes termékek: 

2015-ben a Pulykakakas plüssfigura, Kismarty-Lechner Zita

2017-ben a Gabiga kreatív fejlesztő játék, Hellenbach Gabi, 

iparművészek

A pályázatot a Salva Vita Alapítvány és a Segítő Vásárlás program szervezi és 

bonyolítja le.   









2017-ben NYERTÜNK  EGY KIS PÉNZT. ÍGY MÁR 

NEMCSAK ÉPÍTKEZÜNK…

A Fény Felé Alapítvány EFOP-1.3.5-16 – 00632

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 

fejlesztésével című projektje 3 éves program

5130  hátrányos helyzetű ember számára 

114 rendezvény szervezését vállaltuk



Programok a Közösségépítő programból: 
Mókus-les a Nagyerdőn, Hangtálas RELAXÁCIÓ



Integrált gyermekfoglalkozásokat tartunk,ahol 
csak lehet. Csobbantuk az Aquatikum

fürdőben 100-an egyszerre



Számítógép felhasználást tanultunk 
szülőkkel és nagyszülőkkel közösen



Kaptunk és osztottunk adományt az ÉTÁ-tól, a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől, az IT Services

Hungary KFT-től, a Céhálózattól, Mandula 
cukrászdától, és még sok-sok magánembertől



2018. tavaszán Örömtáncot 
jártunk 300 fővel  Debrecenben, 

a Kossuth téren



2018-ban elkülönítjük a szociális intézményeink működtetését és a 
vállalkozási tevékenységünket. Megvettünk  a Debrecen Rózsástelep 

utca 24. szám alatt található 250mn-es ingatlant. Bár eladtuk lelkünket 
az UniCredit Banknak, de 2019. január 18-án működési engedélyt  

kaptunk. Megnyitottuk a Fény Felé Kincsesláda műhelyt

Fejlesztő és akkreditált
Foglalkoztató műhely

Tehermentesítjük a napközit



Magunknak építjük



Akadálymentesítés,korszerűsítés után 50 
hátrányos helyzetű embernek munkahelyet 

teremtettünk !



25. születésnapunk ünneplése a 
Kölcsey Művelődési Központban



Előállított termékeink értékesítése nemcsak saját 
üzletünkben történik, hanem Nürnbergben, 

Budapesten, Kapolcson és Debrecenben



2018-ban megpályáztuk az OFA Hozzáadott Helyi Érték 
Díját a Legjobb Szolgáltató Társadalmi Vállalkozás 
kategóriában és bejutottunk a három legjobb közé!



Eredményeink számokban 25 év 
tükrében

Rendszeresen támogatott fogyatékkal élők száma 1000 fő fölött

Lakóotthonunkban ellátottak száma 19 fő

Napközinkben ellátási szerződéssel ellátottak száma 85 fő

Foglalkoztatottak száma 25 év alatt 168 fő 

880.000.000 Ft összeggel gazdálkodtunk az elmúlt 25 évben 

200.000.000 Ft értékű vagyon: lakóotthon, napközi, üzlet, foglalkoztató épületei 
+ támogatott lakhatás építési telke 

70mFt fölötti tárgyi adományt osztottunk szét (élelmiszer, ruha, tisztítószer, bútor, 
fejlesztő eszközök, játékok) a 25 év alatt



Jövőkép: 2019. januárban alapítványunk a  GINOP 
5.1.7. pályázaton 82.500.000 Ft támogatást nyert 
20.471.245 Ft önrészt vállalva.
A pályázat címe:
Lakhatás és foglalkoztatás bővítése a Fény Felé 
Esélycentrum hálózatban

A támogatás, adományok, árbevételünk segítségével  
2019-ben megépítjük 12 fogyatékkal élő fiatal számára 
a támogatott lakhatást szolgáló Kincsesláda Házat és 
11 hátrányos helyzetű személy  számára munkahelyet 
teremtünk.





Milyen lesz a Fény Felé 
Kincsesláda Ház

4225 Debrecen-Józsa, Deák Ferenc utca 6..

Férőhelyek:
7 db egyágyas szoba fürdőszobával
2 db  kétágyas szoba közös fürdőszobával 
(földszint)
1 db egyágyas szoba közös fürdőszobával

Alapkő letétel: 2019. március 29.
Az épület átadását 2019. decemberre 
tervezzük!

Felmerülő kérdéseiket várja kollégánk:
Gulyás Csilla
mobil: + 36 20/596 5183
e-mail: ffamentes@gmail.com



Alapítványunk sikere az Ön 
támogatásán, vásárlásán is 

múlik !

Várjuk magánszemélyek, cégek adományait 
és várjuk Önöket vásárlóként  belvárosi 
üzletünkben, a Csók utca 3. szám alatt 
találhat  Fény Felé Kreatív Stúdióban


