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A csontvelő-transzplantáción átesett, de még gyakori orvosi ellenőrzést, nyomon 
követést igénylő vidéki gyermekek és családjuk elhelyezésére 2006-ban óriási 
társadalmi összefogással felépítettük a Démétér Házat, amely jelenleg 9 családot képes 
befogadni. Kisbetegeink száma évről évre nő, ezért létfontosságú a bővítés, hogy 
minden család számára biztosítani tudjuk az „otthon” lehetőségét a hosszú kórházi 
kezelés alatt. A Szent László Kórház Csontvelő-transzplantációs Osztályán 1992 óta 
mintegy 580 őssejt-átültetés történt gyermekbetegeknél. Az osztályra az egész 
országból érkeznek betegek, akik hosszú (átlagosan 3-4) hónapokat töltenek el 
kórházunkban, otthonuktól távol. A Démétér Ház lehetőséget biztosít arra, hogy a család 
együtt lehessen. A gyermekeknek állapotuk javulásával nem kell az osztály falain belül 
maradniuk, így lelki gyógyulásuk is felgyorsul. . A lehetőség arra, hogy a család minden 
tagjával megmarad a személyes kapcsolat, csökkenti a szociális izoláció veszélyét. 
Valljuk, hogy gyógyuláshoz elengedhetetlen a lelki és szociális jóllét! A Démétér Házat 
hat apartmannal, tanuló szobával, tornateremmel, pszichológiai foglalkoztatóval, 
biztonságos játszó szobával, konyhával, mosó és szárító helyiséggel szeretnénk 
bővíteni. Azon túl, hogy újabb 6 családnak tudjuk biztosítani, hogy együtt lehessenek, a 
rehabilitációhoz szükséges helyiségek biztosítását is nagyon fontosnak tartjuk.   

 Az építkezést 3 ütemben tervezzük. Az első ütemben, az alsó szint mélyítése, 
földmunkák, szigetelés, tetőszerkezet javítása, külső nyílászárók cseréjét és javítását 
tervezzük. Ezen munkálatokat nem szakíthatjuk meg, az állagmegóvás érdekében. Az 
első ütem megvalósításához 40millió Ft-ra van szükségünk, ennyit össze kell 
gyűjtenünk, hogy megkezdhessük a bővítést. Terveink szerint 2017 tavaszán meg 

tudjuk kezdeni az épület felújítását. A Swimatonon gyűjtött 2 716 614 Ft támogatást az 
első ütemben arra szeretnénk fordítani, hogy az épület műemlék jellegét biztosító 
bejáratot, kazettás és ívelt nyílászáróit felújítsuk. Természetesen ebből az összegből 
nem tudjuk az összes külső nyílászárót javítani illetve cserélni, a mellékelt árajánlatban 
szereplő 1-5-ig szereplő tételeket (2796566Ft) tudjuk kifizetni.  Ezek az épület legszebb 
részei, így méltó cél a megóvásuk. Az építési engedély és a kivitelezési terv már 
elkészült és ki is fizettük a költségeit. 

 

 


