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BESZÁMOLÓ
az Utcáról Lakásba! Egyesület 2017. évi munkájáról

2017-ben is azért dolgoztunk, hogy minél több hajléktalan ember költözhessen lakásba.
Továbbra is egyik legfontosabb célunknak tartjuk az Elsőként Lakhatást szemlélet minél
szélesebb körben való bemutatását, és elismertetését a hazai hajléktalanellátórendszerben
is használható alternatívaként.
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 magánadományozók
támogatásával.
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alapján 2018-ban és 2019-ben még
biztosan számolhatunk 2-2 lakás
bevonásával.

Igyekeztünk újabb fővárosi
minden
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önkormányzatokat is megnyerni a program számára, ezért
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programjainkat. Több tárgyaláson vagyunk túl, bízunk benne, hogy 2018-ban legalább két
újabb kerületben el is indulhat a Kunyhóból lakásba programunk.

Lakhatást Most! Lakásügynökség
A program célja, hogy a lakhatási válság kezelésébe magántulajdonú lakásokat is
bevonhassunk és a projektet szociális lakásügynökséggé fejlesszük.
A Lakhatást Most Alapítvány (korábban TESZ Magyarországért Alapítvány) segítségével
2016-ban 3 lakással indult el a program, 2017-ben összesen 6 korábban hajléktalan
ügyfelünk lakott ezekben a Kőbányán és Kispesten található lakásokban.
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 megvalósítása felé nagy lépéseket
tettünk ebben az évben.

Két közösségi adománygyűjtő eseményen (Könyvhajlék,

Swimathon) sikerült összegyűjteni egy saját telek árát. A megvásárolt soroksári telekre
2018-ban telepítünk két – befektetők által megvásárolt- mobilházat, melybe rászorulók
költözhetnek be.

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.

Adj munkát!
Ügyfeleinknek az egyéni szociális munkán túl Adj Munkát! programunkkal igyekszünk
segíteni

az
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tartós

munkavállalásban.

A
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rendszeres

csoporttalálkozókat tartunk, ahol egymást is támogathatják a munkakeresésben. A csoport
2017 elején indult el. Eredeti célunk az volt, hogy a legális alkalmi munkavállalást segítsük
elő, a program indulásakor viszont azt tapasztaltuk, hogy a munkaerőhiány miatt a cégek
maguk keresnek fel minket állásajánlatokkal. Több munkaadóval sikerült jó kapcsolatot
kialakítani, jópár csoporttagunknak elhelyezkednie. A program fontos eleme, hogy a
kapcsolat az esetleg elhelyezkedés után is megmarad, hogy a munka megtartásában is
hatékony segítséget tudjunk nyújtani. Ezt nemcsak ügyfeleink, de a velünk kapcsolatban álló
cégek is szívesen veszik. Több ízben segítettünk már munkahelyi konfliktusok békés
megoldásában.
A találkozókat a Mandák Mária Evangélikus Gyülekezeti Házban tartjuk, melyet ingyenesen
vehetünk igénybe.

Önkéntesség, partnerség
Szervezetünk életében továbbra is kiemelten 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 működtünk együtt, akikkel szakmai kérdésekben konzultálunk, részt veszünk az
általuk szervezett rendezvényeken vagy akciókon, ill. ügyfeleinknek nyújtottak segítséget: A
Város Mindenkié csoport, Utcajogász Egyesület, Közélet Iskolája, Városkutatás Kft.,NIOK
Alapítvány, Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, Szépírók Társasága, Nyugodt Szív
Alapítvány, Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet.

Adományközvetítés
Tevékenységeink közül ez az, amellyel a lakhatási programok mellett kézzel fogható
segítséget nyújt szegénységben élő embereknek. 2017-ben 100 esetben adtunk bútor és
építőanyag adományt rászorulóknak. Az általunk felújított lakásokat is ezekből az
adományokból tudjuk berendezni és felszerelni. Raktárunk Kőbányán található, a Kőbányai
Önkormányzattól ingyesen kaptuk használatra.

Működés
2017-ben 7 fizetett munkatárs dolgozott az egyesületben: 2 főállású szociális munkás, fél
állásban két koordinátor, két részmunkaidős szociálois munkás, és egy gazdasági
munkatárs. Az építkezéseken ebben az évben is több ügyfelünket tudtuk időszakosan
foglalkoztni.
Működésünket továbbra is pályázatokból (legjelentősebb a Városkutatás Kft. által vezett
2019-ig futó HomeLab), és még nagyobb részt céges ill.magánadományokból tartjuk fenn.
Legfontosabb támogatónk a Lakhatást Most! Alapítvány, mely évek óta jelentős
támogatással járul hozzá szakmai munkánk megvalósításához. 2017-ben a fentebb már
említett két közösségi adománygyűjtésen kívül az AdjukÖssze oldalon is volt 3 sikeresen
futó kampányunk, és sikerült növelni rendszeres magánadományozóink számát is.
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