Dombfalva Faültetési Terv
Támogatókat keresünk
Dombfalva a Gödöllői-dombság egy csendes völgyében fekvő, négy hektáros
területen megvalósuló közösségi kezdeményezés, ahol a mindenkit
érintő ökológiai, társadalmi és gazdasági válságra adható új típusú
megoldásokat keresünk, és teret biztosítunk saját megoldások
kipróbálására is. A közösségi használathoz kapcsolódó infrastruktúra egy
része (pl. nyárikonyha, önkéntes közösségi ház, napelemes zuhanyzók) az
elmúlt 3 évben önkéntesek segítségével készült el.

Célunk egy tájba illő, fenntartható megoldásokkal kialakított változatos
programhelyszín létrehozása, mely alkalmas különböző természethez
kapcsolódó, közösségi és kulturális rendezvények lebonyolítására és
befogadására. Dombfalva igazi különlegességét a domboldalba illesztett
földházakban kialakított szálláshelyek és az ezzel szerves egységet alkotó
ligetes terület adta lehetőségek fogják megadni, amelynek kialakítása a
következő években vár ránk. Víziónkban szorosan összekapcsolódik
egymással az ökoépítészet, az ifjúsági nevelés, a közösségi
szemléletformálás és a művészeti tevékenység.

Faültetési Terv: Dombfalva fejlesztésének fontos lépése a fás-ligetes jelleg
kialakítása, ami a táj ökológiai rehabilitációját is szolgálja. A 2020
novemberében
elkészült
területrendezési
koncepciótervünknek
megfelelően igyekszünk a jelenleg jellemzően kevéssé diverz, fátlan
(korábban szántó) területet több ütemben fajokban gazdag,
természetközeli élőhellyé alakítani az emberi jelenléthez kötődő
funkciókkal összhangban.
A faültetést a 10 millió fa csoport helyi, elkötelezett önkénteseivel 2020
őszén kis léptékben elkezdtük. A teljes fásítás anyagi hátterét átfogó
közösségi finanszírozással tervezzük biztosítani a MyForest Alapítvánnyal
együttműködve, akik az adománygyűjtés technikai hátterét és
átláthatóságát biztosítják.

Jelenleg a fásítás-ligetesítés előkészítő munkáihoz keressük a támogatókat.

Az első ütemben tervezett munkálatok:
Részletes vízgazdálkodási és faültetési kiviteli terv elkészítése
permakultúrás és tájépítész szakemberek bevonásával.
A területen átfolyó víz megtartása érdekében övárok rendszerek és
vízgyűjtő medrek kialakítása gépi földmunkák elvégzésével.
A meglévő vadhálós kerítés kibővítése (a Gödöllői-dombságban
jellemző magas létszámú nagyvad állomány jelenléte miatt, a vadkár
megelőzésére).

Az első ütemben elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó költségelemek:
Részletes kiviteli terv: 200.000 Ft
Gépi földmunka: kb. 250.000 Ft
Vadhálós bekerítés (300 m): min. 600.000 Ft

Támogatóinknak:
Fenti költségelemek megléte előfeltétele annak, hogy a további
tájrehabilitációs és közösségi fejlesztési céljainkat kivitelezhessük. A
területfejlesztési koncepciónk lehetőséget biztosít sokoldalú vállalati
csapatépítő rendezvényekre, úgy mint kerítésoszlop állítás, vadháló
feszítés, madárodú készítés, vagy akár a markológépes munka tapasztalt
gépkezelő oktató vezetésével. Így a támogató szervezet a
munkatársakkal nemcsak az egymással és a céggel történő
kapcsolatukat fejlesztik, hanem egy fenntartható és ökologikus
tervezésen alapuló közösségi tér létrejöttében is tevékenyen
közreműködhetnek. Szervezetünk már korábban is valósított meg ilyen
jellegű együttműködést a támogatóival közösen.
A támogatásokat, adományokat és adó 1%-ot a Dombfalva szervezeti
hátterét biztosító, 2004 óta működő Játszoda Egyesület fogadja.
Közhasznú minősítésünk által a támogatások a könyvelésben az
adóalapot csökkentő költségként elszámolhatóak. Támogatóink részére
tevékenységükhöz
illeszkedően
rendezvényeinken
és
média
felületeinken megjelenést biztosítunk.

Kapcsolódó referenciáink:
Szolidaritási projekt: 2019-ben 6000 €-s támogatást nyertünk az
Európai Szolidaritási Testület pályázatán, melynek keretében 5 fős
csapatunk önkéntesek bevonásával kiépítette a közösségi
programhelyszín infrastrukturális alapjait.
Pályázat azonosító száma: 2018-1-HU01-ESC31-059977
Organix Fesztivál: 2019 óta évente megrendezett családias jellegű
minifesztiválunk hívószavai: természet, közösség és művészet.
Bővebben: https://www.facebook.com/organixfesztival

Jelenleg futó projektjeink:
Erdei kincskeresés: egy élményalapú családi, baráti program, ahol az
erdei kalandban résztvevők összetett logikai feladatokat megoldva
egy
elrejtett
kincset
találnak
az
erdő
mélyén.
https://www.facebook.com/szabaduljki
Nemzetközi Önkéntes program- ökoépítészeti tábor: 2020-ban
25.000 EUR-t
nyertünk egy 13 fős, nemzetközi önkéntesek
részvételével zajló, 2 hónapos ökoépítészeti tábor megrendezésére,
melyet a covid járvány miatt 2020 helyett 2021 nyarán rendezünk
meg. A programban fenntartható, környezettudatos dombházas
ifjúsági szálláshelyek kialakítását kezdjük meg. Pályázatunk azonosító
száma: 2020-1-HU01-ESC11-078340

További információ, kapcsolat:
Dombfalváról bővebben: www.dombfalva.hu
Programjaink, napi híreink: https://www.facebook.com/Dombfalva/
Játszoda Egyesület: www.jatszoda.hu
Kapcsolat:
Orosz Márton
Tel: 06-30-977-88-64
E-mail: dombfalva@gmail.com

