
TERMÉKISMERTETŐ



Ugyanúgy sz-
eretünk, mint Te!

Dóri és Saci 
lakóotthonunk 

gyermekei.

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) 
fogyatékos fiatal felnőttek számára személyre szabott, egyedi lakhatási és foglalkoztatási lehe-

tőségeket dolgozzunk ki. Úttörő szerepet vállaltunk a fogyatékos emberek számára élethosszon át 
tartó, egyéni gondozást és egyéni léptékű otthont biztosító lakóotthonos ellátás gyakorlatának a 
hazai kialakításában.

Az elmúlt évtizedek során Szervezetünk tevékenysége számos új elemmel és új ellátási formával 
bővült. Jelenleg lakóotthonos, és foglalkoztatási programjaink mellett családok átmeneti ottho-
nait, állami gondozásból kilépő fiatalok utógondozó otthonait, fogyatékkal élő embereket saját 
környezetükben segítő támogató szolgálatokat, illetve kortárs képzőművészeti programokat mű-
ködtetünk.
Alapítványunk tevékenysége az elmúlt évben: 13 intézményben, 51 munkatárs alkalmazásával, ösz-
szesen 122 fő számára biztosítottunk szociális és gyermekvédelmi alap és szakellátás körébe tarto-
zó, otthont nyújtó ellátást, foglalkoztatási programokat hagyományőrző kézműves műhelyekben, 
illetve kb. 200 fő számára szociális alapellátást.
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Hazánkban és a határainkon túl megnőtt az érdeklődés a hagyományos kultúrák és 
értékeik iránt. Előtérbe került a régi életformák és az ehhez kapcsolódó tárgyak 

felkutatása, előállítása és a mában való hasznosítása.



Mindennapi munkájuk során különböző formájú és minta-
világú kosárkákat, fonott üvegeket, táskákat készítenek, 

mellyel a népi hagyományokat elevenítik fel és tartják életben.

Gyékénytermékek

Fonóinkat több mint tíz éve erdélyi 
szakemberek tanították a kihalóban lévő 
mesterségre.





Műhelyünkben különböző típusú minőségi gyapjú anyagok 
kézi szövésével foglalkozunk, hagyományos palóc, paraszt 

szövőszékeken. Szőnyegeink, falvédőink mindegyike egyedi mé-
retben és színben készül, megrendelőink igénye szerint.

Szőnyegek 





Új fejlesztésünk a természetes anyagból 
készülő, hosszú élettartalmú textil táskák 

termékcsaládjának létrehozása, melyek külön-

böző méretű és alkalomra szánt speciális textil 
táskák összességét fedik, és képzőművészeti 
programunk motívumai jelennek meg rajtuk. 

Táskák 



Büszkék vagyunk arra, hogy fogyatékkal élő 
művészeink alkotásaikkal az elmúlt 10 év-

ben többször bejárták az országot és 2011-ben 

az Európai Parlamentben nyílt kiállítás munká-
ikból. A festmények megvásárolhatóak, mellyel a 
fogyatékkal élő művészt támogatja.

Képzőművészeti alkotások 

2002 óta szervezünk kortárs képzőművészek vezetésével hazai és 
nemzetközi alkotótáborokat, képzéseket, kiállításokat.



Egyéb 

Kézműves termékek (üveg és gyöngytermékek) - Egyedi, 
kézzel készített gyöngyékszerek és festett üvegek.



Szeretnénk, ha a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű fiataljaink mindennapjai a le-
hető legmagasabb színvonalon, értelmes elfoglaltsággal telnének, ezért hoztuk létre a Lámpás 

Műhelyt, melyben foglalkoztatási programjainkat koordináljuk.
Több mint egy évtizedes gyakorlatunk során elértük, hogy kizárólag magas minőségű, nyílt piacon 
forgalmazható termékek kerülnek ki Műhelyünkből.  Autentikus technikával, természetes anyagok 
felhasználásával készült termékeinkről büszkén elmondhatjuk, hogy mindig megállják a helyü-
ket számos hazai vagy nemzetközi, kézműves rendezvényen. Tudatos választás a részünkről, hogy 
ezeket elsősorban nem, mint fogyatékos emberek által készített tárgyakként, hanem autentikus, 
népművészeti termékekként pozícionáljuk, és az értékesítésben is ennek megfelelő lehetőségeket 
keresünk.

Termékeink értékesítésekor elsősorban azokra a környezettudatos vásárlókra, közösségekre szá-
mítunk, akik a praktikus, minőségi és egyedi magyar termékek megvásárlása mellett fontosnak 

tartják, hogy a fogyatékkal élő fiatalok munkahelyteremtését és -megőrzését támogassák.
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Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány Lámpás Műhely
1131 Budapest, Tomori u. 21. fsz. 2132 Göd, Rózsa u. 40/A.
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