
K otthonKEMENCÉN



 A Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány harminc éve, több 
száz fogyatékossággal élő ember lakhatását, foglalkoztatását, 
művészeti képzését, valamint rászoruló gyermekek ellátását teszi 
lehetővé családias környezetben.

 Több mint 20 éve biztosítunk értelmi sérült ellátottjaink 
számára valódi munkahelyeket, ahol kézműves kismestereink 
környezettudatos módon re-design termékek készítésével, és ha-
gyományőrző mesterséggel foglalkoznak.
Az Alapítvány képzőművészeti programja két évtizede nyújt le-
hetőséget az ország és Kárpát-medence számos pontján élő te-
hetséges értelmi sérült felnőttnek, hogy a képzőművészet eszkö-
zeivel kifejezhessék gondolataikat, érzéseiket.

 Alapítványunk idén ünnepli 30. születésnapját. A 
következő évtizedek stratégiai tervezésében a meglévő 
intézményrendszerünk megújítását, bővítését és fej-
lesztését tűztük ki célul.

Az Alapítványról K otthonKEMENCÉN



 A fejlesztési célkitűzés első lépéseként a Börzsöny szívében 
Kemencén megvásároljuk a régi orvosi rendelőt, melyben 12 értel-
mi fogyatékossággal élő embertársunknak alakítunk ki otthont, 
biztosítunk ellátást, munkahelyet és fejlesztő tevékenységeket.
 Az otthonban létrehozunk egy speciális hospice részleget 
is, mert feladatunknak tartjuk és elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy a ránk bízottakat végig kísérjük egész életútjuk során az in-
tézményeink keretein belül.
 Emellett Kemencén létrehozunk még egy foglalkoz-
tatási központot, illetve egy négy évszakos Kárpát-medencei 
képzőművészeti központtal egybekötött otthont nyújtó intéz-
ményt is.

 A fejlesztések az értelmileg sérült embertársaink 
életét hivatottak teljeskörűen támogatni.

A ProjektrőlK otthonKEMENCÉN



Lokáció: Kemence község szívében 
Épület jellege: Régi orvosi rendelő
Telek területe: 1292 m2

Az Ingatlan Jelenlegi Állapota K otthonKEMENCÉN



A Leendő Otthon Külső Terve

Az új Otthon: 12 főre kialakított akadálymentes lakótér
  6 szoba, 3 fürdőszoba, közösségi terek
Környezet: Parkosított kert, külső tároló helyiség
Alapterület: 165 m2
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K otthonKEMENCÉN
A Teljesen Újra Gondolt Belsőtér Koncepciója



ÉPÍTÉSZET
Zsaluzás és állványozás 800 000

Irtás, föld- és sziklamunka 2 500 000

Síkalapozás 600 000

Helyszíni beton és vasbeton munka 3 800 000

Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése 100 000

Falazás és egyéb kőművesmunka 4 000 000

Ácsmunka 3 000 000

Vakolás és rabicolás 5 500 000

Égéstermék-elvezető rendszerek 200 000

Szárazépítés 2 800 000

Tetőfedés 3 700 000

Hideg- és melegburkolatok készíté-
se, aljzat előkészítés 4 800 000

Bádogozás 2 800 000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 3 800 000

Fém nyílászáró és épületlakatos-
szerkezet elhelyezése 500 000

Felületképzés 3 000 000

Szigetelés 6 000 000

Építészet összesen 47 900 000
Összesen nettó 67 250 000

Áfa 18 157 500

Összesen bruttó 85 407 500

GÉPÉSZET
Vízellátás-csatornázás 4 500 000

Primer fűtési rendszer Kondenzációs 
kazán égéstermékelvezetéssel, en-
gedélyekkel bekötve kompletten

3 600 000

Padlófűtés 3 000 000

Légtechnika 500 000

Gépészet összesen 11 600 000

ELEKTROMOS
Védőcsövek kábelek 1 400 000

Kábelek, vezetékek 1 600 000

Szerelvények 650 000

Lámpatestek 2 500 000

Elosztók 750 000

Egyéb tételek, mérési jegyzőköny-
vek 150 000

Kőműves- és földmunkák 500 000

Bontási munkák 200 000

Elektromos összesen 7 750 000

K otthonKEMENCÉN
A Beruházás Jelenlegi Tervezett Költségvetése



K otthonKEMENCÉN

Lehetőségeikhez képest kérjük támogassák, 
hogy új otthonra találjunk Kemencén.


