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BESZÁMOLÓ  
az Utcáról Lakásba! Egyesület 2016. évi munkájáról 

 

Bevezető 

Továbbra is egyik legfontosabb célunknak tartjuk az Elsőként Lakhatást szemlélet minél           

szélesebb körben való bemutatását, és elismertetését a hazai hajléktalanellátórendszerben         

is használható alternatívaként. 2016-ben is azért dolgoztunk, hogy minél több hajléktalan           

ember költözhessen lakásba. Célunk emellett, hogy munkánknak, és a hajléktalan          

embereket lakhatáshoz juttató elméleteknek és gyakorlatoknak minél nagyobb        

nyilvánosságot keressünk/ biztosítsunk, így formálva a szakmai és társadalmi közvéleményt.  

A 2016-os év nagy változásokat hozott az egyesület életébe, növekedtünk, fejlődtünk.           

Szervezetünk és lakhatási programjaink is bővültek, munkatársaink száma gyakorlatilag         

megduplázódott, hasonlóan lakásba költöző ügyfeleink számához. 

Lakhatási programjaink fejlesztésében és működtetésében nagy előrelépési lehetőség, hogy         

részt vehetünk a Városkutatás Kft. partnereként az Európai Unió által támogatott HomeLab             

projektben. A projekt 2016 októberében indult és 2018-ig tart. 

Továbbra is hisszük, hogy működésünk hozzájárulhat a lakhatási válságból való          

kiútkereséshez, és a lakhatási szegénységben élő emberek társadalmi integrációjához.  

 

Kunyhóból Lakásba! program 
Üres, rossz állapotban lévő önkormányzati bérlakásokat újítunk fel kunyhóban élő          

hajléktalan emberek és önkéntesek bevonásával, közadakozásból, és adományozók        

támogatásával.  

Kőbánya 

Kőbányán 2012 óta folyik a program. Idén újabb három hajléktalan pár költözhetett lakásba,             

a felújítási munkálatok után. Az új bérlők között van egy kisgyermekes család is.  

Kőbányán így már 17 (16 felnőtt és egy gyermek) ügyfelünk vesz részt a programban, akik               

több évnyi hajléktalanság után biztonságos otthonra leltek. A programra 2019-ig van           

együttműködési megállapodásunk az Önkormányzattal, így 3x2 lakás bevonására még         

biztosan számíthatunk 

 

Kispest 

2016-ban végre beköltözhetett A Kút-tói erdő volt lakói közül két család a felújított             

önkormányzati lakásokba. Az egyik lakásba az a négy gyermekes édesanya költözött, aki a             

programnak köszönhetően visszakapta gyermekotthonban lévő gyermekeit. A másik lakás         



 

története nem alakult ilyen jól. Csorba Erika és Csorba János elhunyt, mielőtt a hosszú              

hajléktalanságban töltött évek után beköltözhettek volna az új lakásba. Végül János testvére            

költözött be, aki szintén hajléktalanként élt a Kút-tói erdőben.  

A programban lakáshoz jutó családok nagy részt vállaltak médiaszerepléseikkel abban,          

hogy felhívhassuk a helyzetet a hajléktalan- és gyemrekvédelmi rendszerben felmerülő          

ellentmondásos helyzetekre.  

 

Lakhatást Most! Lakásügynökség 
 

Ez a program egy most induló társadalmi vállalkozás is, de elsősorban szakpolitikai program             

alátámasztását célzó mintaprojektként tekintünk rá. A program célja, hogy a lakhatási válság            

kezelésébe magántulajdonú lakásokat is bevonhassunk és a projektet szociális         

lakásügynökséggé fejlesszük.  

A TESZ Magyarországért Alapítvány segítségével 3 lakással indult el a program, pályázat            

útján 3 utcán élő hajléktalan pár költözhetett olcsó bérlakásba.  

Az ingatlan árak emelkedése, és a magánlakások bevonásában felmerülő akadályok          

késztettek minket arra, hogy átgondoljuk a program növekedésének korábbi terveit. Így           

született meg a Mobilház-programunk ötlete, melynek szakmai koncepcióját kidolgoztuk.         

Ebben segítségünkre voltak egy pro bono program keretében a Master Card munkatársai is.             

A program 2017-ben indul. 

 

Lakhatási programjainknak fő eleme továbbra is az az intenzív szociális munka, melyet            

szociális munkásaink azért végeznek, hogy ügyfeleink hosszú távon is fenn tudják tartani            

lakhatásukat. Szociális munkásaink gyakorlatilag bármikor az ügyfelek rendelkezésére        

állnak esetleges krízis helyzetekben, rendszeresen látogatják a családokat és segítenek a           

felmerülő problémák megoldásában.  

 

Ügyfeleinknek a szociális munkán túl a most induló Adj Munkát! programunkkal igyekszünk            

a lakhatás hosszú távú fenntartásában segíteni. A lakásba költözött ügyfeleink és más            

hajléktalan vagy szegénységben élő emberek számára létrehoztunk egy online felületet,          

melynek segítségével potenciális megrendelőkhöz juttathatják el a saját szolgáltatásuk,         

munkaerejük hirdetését. A résztvevőknek rendszeres csoporttalálkozókat tartunk, ahol        

egymást is támogathatják a munkakeresésben és terveink szerint ebből a magból létrejöhet            

egy szociális szövetkezet. A csoport 2017 elején indul el. Egyrészt az a célunk ezzel, hogy               

a résztvevők el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, másrészt, hogy addig is amíg            



 

valamilyen tartós megoldást találnak, legális alkalmi munkához, ezen keresztül         

munkatapasztalathoz és jövedelemhez juthassanak. 

 

 

 

 

 
 
Önkéntesség, partnerség 
Szervezetünk életében 2016-ban is fontos szerepet töltöttek be önkénteseink. Az          

építkezéseken kívül sok más egészen változatos feladatokban segítették munkánkat:         

fordítás, grafikai tervezés, honlap készítés, fuvarozás, adományszervezés stb. Több         

szervezettel működünk együtt, akikkel szakmai kérdésekben konzultálunk, részt veszünk az          

általuk szervezett rendezvényeken vagy akciókon, ill. ügyfeleinknek nyújtanak segítséget.         

Ilyen partnereink: A Város Mindenkié csoport, Utcajogász, Közélet Iskolája, Városkutatás          

Kft., Nyugodt Szív Alapítvány, NIOK Alapítvány, Civil Support 

 
Működés 
2016 végére 7 fizetett munkatárs dolgozott az egyesületben: 2 főállású szociális munkás, fél             

állásban két koordinátor, gazdasági munkatárs, közösségszervező és       

adományszervező-raktáros. Az építkezéseken több ügyfelünket alkalmaztuk egyszerűsített       

foglalkoztatás keretében.  

Működésünket szponzori és magánadományokból tartjuk fenn, illetve 2016-ban először         

pályáztunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Együttműködési Alaphoz.  



 

 

Főbb támogatóink 2016-ban 

támogató/partner  támogatás 
összege (Ft) 

támogatás célja 

TESZ Magyarországért 
Alapítvány 

3 437 073  Lakhatást Most! Lakásügynökség 
működtetése és szociális munka  

Alapítvány a Társadalmi 
Felelősségvállalásért 

1 950 000 Kunyhóból Lakásba! programba bevont 
önkormányzati lakások felújítása, 
mobilház program (2017) 

Amerikai Ház Alapítvány 1 190 000 szociális munka 

AdjukÖssze közösségi 
gyűjtés (NIOK 
Alapítvány) 

1 488 000 lakások felújítása, ügyfelek támogatása 

Lush Hungary Kft. 800 000 szakmai programok megvalósítása, 
működtetése 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő- NEA 

3 150 000 szociális munka, működési költségek 

Városkutatás Kft. 5 296 830  HomeLab projekt-szociális munka, 
működési költségek (2016-2017) 

 


