
HÁROM GALAMB EGYESÜLET 
Nappalis foglalkoztató szellemi fogyatékkal élő fiatalok számára 

 

2018-ban elhatároztuk, hogy elindítjuk 

egy új szociális kezdeményezés 

megalapozását. Csapatunk tagjai sok 

éven keresztül különböző Camphill 

közösségekben éltek és dolgoztak Anglia 

és Skócia területén és munkájukban a 

Camphill eszméiből inspirálódtak 

(www.camphillscotland.org.uk, 

www.camphill.org.uk). Hárman 

székelykeresztúri származásúak. A 

központ helyszínének Kisgalambfalvát 

választottuk.  

Célunk egy kis méretű, de sokszínű 

szociális gondozói egységnek a kiépítése, amely hasznos munkát biztosít olyan sérült fiatalok számára, akiknek 

nincs ahová eljárniuk, nincsenek foglalkoztatási lehetőségeik, és a támogató szociális közegük sok esetben 

kizárólag a közeli családtagokra szűkül. Indulásból egy 10-12 fős 18-35 év közötti fiatalból álló csoportnak 

tervezzük felajánlani programunkat. Programunk munkatapasztalatra, képesség fejlesztési, tanulási 

lehetőségekre és egy szociál-terápiás támogatásra épül. Már több család fejezte ki érdeklődését a programunk 

iránt és várják, hogy megnyithassuk ajtóinkat. 

Ezt a víziót követve, Filipov-Soó Zsuzsa hazaköltözött Skóciából, hogy a helyszínen irányíthassa a projekt 

építését. Zsuzsa egy csapat helyi és nemzetközi önkéntes segítségével már elkezdte egy organikus kertészetnek 

a kialkítását az egyesület tulajdonában lévő 7540 m2-es területen, melyet egy helyi támogató ajándékozott az 

egyesületnek. 

A Három Galamb egy Romániában bejegyzett non-profit egyesület. Skóciában bejegyzésre került egy testvér 

alapítványunk azzal a céllal, hogy a nappali foglalkoztatónak szakmai és anyagi támogatást nyújtson. 

Nagy szükségünk van anyagi támogatásra, hogy a projektet tovább 

fejleszthessük és a hozzánk forduló sérült fiatalok szükségleteit 

kielégíthessük! Különösen szükségünk van anyagi forrásokra, hogy Zsuzsa 

mellé két kollégát alkalmazhassunk, valamint a területünkön 

kialakíthassunk egy licensz feltételeinek megfelelő épületet. Célunk egy 

önfenntartó szolgáltatás létrehozása, amely egy szociális gazdálkodási 

modellre épül. Amennyiben az úttörő projektünk elindul és működni 

kezd, igazolni tudjuk majd annak értékét! 

Szeretné támogatni ezt az izgalmas és értékes munkát? Szívesen 

fogadunk minden adományt (kicsit és nagyot). Amennyiben szeretnének 

többet megtudni a projektről, Zsuzsával léphetnek kapcsolatba az alábbi 

elérhetőségeken. 

Az alábbi linken egy videót nézhetnek meg, amit a nemzetközi 

önkénteseink készítettek a projektnél: https://youtu.be/XcSQJS6gWzs  

Címünk: Com. Porumbeni Sat. Porumbenii Mici Nr. 39. 
Jud. Harghita ROMANIA 
E-mail: haromgalamb@gmail.com;  
mobil: 0040-756-855797 
Cod fiscal: 39843700 

Banki adatok:  Asociatia Harom Galamb, Banca 
Comerciala Romana S.A.; IBAN: RO14 RNCB 
0156 1613 0490 0001; BIC: RNCBROBUXXX 

Köszönjük, hogy elolvasta ismertetönket, a 

Három Galamb csapata 
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