Tisztelt Gyűjtők, kedves Érdeklődők!
Az Abigail Galéria és Aukciós Ház 33. árverése egy jótékonysági, kamaraárverés.
A Diótörés Alapítvány megkeresésére és kérésére úgy határoztam, hogy a magam eszközeivel
támogatom az alapítvány nemes céljait. Támogatásként a galéria nyereségét, aukciós jutalékát
ajánlom fel az alapítvány részére.
Egy nagyszámú, kvalitásos műveket tartalmazó képanyagot állítottam össze. A kínálat, a
galéria hagyományaitól eltérően, egyszerre tartalmazza az alacsony kikiáltási árú
sokszorosított grafikákat, ugyanakkor megtalálhatók benne az árverések keresett művészeinek
alkotásai is.
Örömömre szolgál, hogy az aukcióra kínált művek tulajdonosai a Galéria szándékát
magukénak vallják.
Így az egyes tételek kikiáltási árait a szokásosnál alacsonyabban állapítottuk meg, ezzel is
kedvet teremtve Önöknek a vásárláshoz, befektetéshez.
Hajdu Kata
galériatulajdonos
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A kedves kiállításlátogató, katalógust kézben tartó, Abigail Galéria vendég szeretetébe
ajánlom a Diótörés Alapítványt, mely 1997-ben történt megalakulása óta folyamatosan
igyekszik a fiatal, hajléktalanná vált, elsősorban állami gondozásból kikerült elesetteknek
olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyek kellenek ahhoz, hogy képesek legyenek az
önfenntartó, sikeres életre.
Az 1997-ben létrehozott alapítvány első intézményét, a Dióhéj Otthont (16 férőhely) 1999ben adtuk át, mely a 2002-ben életre hívott Diófa Otthonnal ( 23 férőhely) együtt akkor és
sajnos ma is az országban egyedül álló módon nyújt segítséget az elesetteknek.
Szolgáltatásaink:
•
szociális (szociális munka, lakhatás, élelmezés, ruha, mosás, tárgyi támogatások- éves
szinten 120-150 ember)
•
foglalkoztatási (munkahelykeresés, terápiás foglalkoztatás, a munkába állás
támogatása mentorálással, képességfelmérés, képzésbe segítés- éves szinten 45-50 fő)
•
egészségügyi (rehabilitációs otthoni elhelyezés, orvosi ellátás, gyógyszerek, terápiás
program 50-70 fő)

•
mentális (egyéni és csoportos terápiás fejlesztések, önsegítő csoport, kortárs segítők,
családi kapcsolatok, családi életre nevelés, konfliktuskezelés 60 fő)
•
kulturális (szabadidőszervezés 25-40 fő)
Külföldi partnereinktől sokat ellesve, akik nagy sikerrel orvosolnak hasonló élethelyzeteket,
alakítottuk ki szolgáltatásainkat. A XVIII. kerületben lévő Dióhéj Otthon „párja”
Franciaországban, a Vogézekben található meg, a Somogy megyei Diófa Otthon Norvégia
havas tájain ápol őszinte szakmai barátságot a Tyrili Alapítvány intézményeivel.
Az Önök figyelmét kérem a Diótörő fiatalok számára, akik többnyire családjuktól elszakítva
nőttek fel, nem kapva segítséget a felnőtt életben a megkapaszkodáshoz.
Mottónk: a hajléktalanság nem a hajlék hiánya, hanem a hajlék megszerzéséhez/
megtartásához szükséges képességek, kapcsolatok, tudások, esélyek hiánya.
Alapítványunk ezek részbeni pótlását tekinti küldetésének, melyet töretlenül képviselünk
intézményeinkben, szolgáltatásainkban.
Az eltelt időszak sikerei nem jöhettek volna létre hazai és EU-s támogatások nélkül, pl.
Vodafone Magyarország Alapítvány, Soros Alapítvány, United Way, Phare, Norvég Alap.
Mérföldkő az Abigail Galéria kezdeményezése ebben a sorban, hisz’ a magyar gyakorlatban
nem megszokott, sőt példátlan dolgot vállaltak a szervezők: a legelesettebbeket támogató
árverés mindezidáig egyedülálló Magyarországon.
Köszönjük minden Diótörő nevében! Reméljük, e nemes kezdeményezés követőkre talál, így
egészítve ki a Diótörés Alapítvány egész eddigi fejlődésében az avantgarde törekvéseket.
Megtisztelő, hogy minket választottak, igyekszünk munkánkkal megszolgálni a bizalmat.
Csépányi Gabriella
elnök

