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Projekt bemutatása: Az Alapítvány a település természetes és épített környezetének
védelme, a kulturális örökség megőrzése, a sziráki lakosság életkörülményeinek javítása, a
cigány kisebbség felzárkóztatásának elősegítése érdekében alakult, célja, hogy megállítsa a
község folyamatos hanyatlását és hozzájáruljon Szirák kulturális, szociális és gazdasági
életképességéhez és tartós gyarapodásához. Az építést és eszközbeszerzést célzó LEADER
fejlesztés megvalósítási helye az alapítványunk tulajdonában álló, 2019-ben felújított
Kemence közösségi ház. Projektjeink egyszerre biztosítják a ház eredeti jellegének
megőrzését, az ingatlan közösségi használatra való alkalmassá tételét, rendeltetésszerű,
költséghatékony működésének biztosítását és új közösségi funkciók kialakítását. A LEADER
támogatással, eszközbeszerzés keretében konyhabútor, háztartási gépek, az alapítványunk
tulajdonában lévő számítástechnikai eszközök biztonságos tárolását célzó tároló/töltő
szekrény és irodabútor beszerzése valósult meg. A meglévő kapubehajtót kihasználva 4 x 12
méter felülettel egy darab akadálymentes parkoló létesült az épület mellett, a bejárattól 6
méterre. A KRESZ táblával és burkolatra felfestett piktogrammal kiegészített, káprázatmentes
világítással megvalósított felülettel a közösségi ház akadálymentes megközelíthetősége is
megvalósul. Az óvoda és a Közösségi ház közötti sétány mellett létesített új kerítés a régi,
tönkrement kerítés nyomvonalát követi.
A fejlesztés következtében javultak a közösségi élet feltételei, új közösségi szolgáltatás jött
létre, mivel az idősebb korosztály mellett a mozgáskorlátozottak is biztonságosan bejuthatnak
az épületbe. Az informatikai eszközök használata terén jobb közösségi szolgáltatást tudunk
biztosítani, mert eszközeinket helyben, biztonságosan tárolni tudjuk. A konyha kialakításával
új közösségi tér jött létre, a táborainknál és programjainknál biztosítani tudjuk a kötelező
élelmiszer-higiéniai feltételeket. A műemléki környezetbe illeszkedő, az épületet és az udvart
védő kerítés a gyalogos sétány mentén vonzó sétautat alakított ki, mind a helyiek, mind az
idelátogatók számára.
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