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Egy új otthon gyermekek számára - 2014 

Az SOS Gyermekfalu? Otthont építeni? Gyermekek számára? Talán mindhárom tényező közrejátszott 
abban, hogy a Sika Hungária Kft. 2014. januárjában úgy döntsön, támogatja a Kecskemét melletti, 
helvéciai ifjúsági otthon felépülését alapanyagokkal, Sika termékekkel. 

Az SOS Gyermekfalu 133 országban támogatja a családokat és segít a veszélyeztetett gyerekeknek, 
hogy szerető otthonban nőjenek fel. Egy olyan világban, amely tele van szegénységgel, erőszakkal és 
igazságtalansággal, a legnagyobb áldozatok gyakran a gyerekek. A több mint 60 éve dolgozik együtt 
az SOS Gyermekfalu partnereivel minden közösségben, hogy vagy segítse a családokat gyermekeik 
gondozása érdekében, vagy egy alternatív SOS családban nőjenek fel, ahol a szeretett gondozó 
elengedhetetlen. Mindegyik szervezet a gyermekek legjobb érdekeit tartja szem előtt, mert 
mindegyik gyereknek egyéni fejlesztési terv készült, amelynek középpontjában az ő egészsége, 
oktatás és általános fejlődése áll. 

 

Egyedülálló módon, az SOS Gyermekfalu gyakorlati támogatást nyújt hosszú távon úgy, hogy minden 
gyermek és fiatal számára tartós kapcsolatok alakulhatnak ki, és a jövőben szembe tudnak nézni az 
élet kihívásaival. Ez viszont erősíti a közösségeket és a társadalom egészét. 

Az SOS Gyermekfalu egy nemzetközi hálózat részeként működik Kecskeméten 1990 óta. A falu 
vezetőinek küldetése, hogy otthont teremtsenek olyan gyermekeknek, akik otthon, család nélkül 
kénytelenek felnőni. A kezdeményezés sikerességét mutatja, hogy mára 300 országban van jelen a 
szervezet és 72 000 fiatal talált új szerető szülőkre. 
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Amikor a Sika Hungária Kft. értesült arról, hogy 2014. januárjában a Kecskemét mellett Helvécián egy 
újabb otthon épül az SOS Gyermekfalu lakóinak, örömmel kereste fel a falu vezetőit, hogy segítséget 
nyújtsanak az építőanyagok ellátásában. A meglévő ház bővítésének befejezését március végére 
tervezik. Az új épület 12 fiatalnak ad otthont, ahol 6 nevelő folyamatosan váltja majd egymást a nap 
24 órájában. A Sika Hungária Kft. által adományozott termékek: SikaCeram® burkolatragasztók és 
Sikalastic® 152 vízszigetelő habarcsok. 

 

SOS Gyermekfalu: http://www.sos.hu 


