
  

 

Otthonteremtés 2011/2 

 

  Kedves Barátaink! Tisztelt Partnereink! 

Legutóbb november közepén, születésnapunk alkalmából kiadott 
tájékoztató füzetünkben mutattuk be tevékenységünket: akkor az elmúlt 15 
évben bekövetkezett szervezeti és módszertani fejlődésre, változásokra 
koncentráltunk. 
 
Önök közül sokan megkapták, és bizonyára már olvasták is ezt a kiadványt. 
Nem is szeretném Önöket ismétléssel untatni, csak egyetlen gondolatot 
idéznék most fel. A megalakulásunk óta eltelt idő - különösen az utolsó évek 
- számunkra a hazai lakhatási problémák megértéséről és a megfelelő 
válaszok megtalálásáról szóltak. Megértettük, hogy tömegeken csak a 
szociálisan érzékeny lakáspolitika és az érintettek összefogásával 
megvalósuló komplex programok segíthetnek érdemben. 
 
Ezért idén már nemcsak építkeztünk, hanem jelentős érdekképviseleti 
munkát végeztünk, lakhatási mikrohiteleket nyújtottunk, műszaki 
tanácsadással, képzésekkel is segítettünk a rászorulókon. 
 
Ebben az évben 45 család otthonában végeztünk felújításokat, 420 ember 
vett részt képzéseinken. Kommunikációs kampányainkkal a döntéshozókon 
kívül több millió ember figyelmét hívtuk fel arra, hogy a lakhatási 
szegénység súlyos társadalmi probléma. 
 
Mindez az Önök gyakorlati segítsége és eszmei támogatása nélkül nem 
valósulhatott volna meg. Köszönjük tehát, hogy idejüket, erejüket felajánlva 
segítettek, adományaikkal hozzájárultak a projektek megvalósulásához, 
helyet adtak híreinknek, egyszóval, hogy idén is mellettünk álltak. 
 
A Habitat for Humanity Magyarország minden munkatársa nevében 
szeretnénk Önöknek szép karácsonyt és boldog új évet kívánni! 
 
Sümeghy György 
igazgató 

 

 

 

  Malter nélkül - a Habitat mint az otthonteremtés katalizátora 

Ebben a rovatunkban az év második felében végzett érdekképviseleti és 
szemléletformáló tevékenységünkről számolunk be. 
 
Ugyanakkor az év első felében is aktívak voltunk: véleményeztük az uniós 
elnökség prioritásait, az új Széchenyi Terv lakhatási programját, részt 
vettünk az Önkéntesség Éve alkalmából szervezett rendezvényen és az I. 
Európai és Közép-ázsiai Lakhatási Fórum megszervezésében. 

 



 

 

Jól sikerült a Lakhatási szegénység Magyarországon címmel megrendezett konferencia  

November 16-án Lakhatási szegénység Magyarországon – problémák és 
megoldások címmel konferenciát szerveztünk a szervezet 15. 
születésnapjának alkalmából. 
 
Tovább >> 

 

 

 

Szociális lakásügynökség: megoldás a szociális bérlakásállomány fejlesztésére  

A szociális lakásügynökség intézményének meghonosítása és a 
magánlakások ügynökségeken keresztül történő kiadása megoldást 
jelenthet a bérlakásszektor fejlesztésére – mondta el Sümeghy György, a 
Habitat for Humanity Magyarország igazgatója és Hegedüs József, a 
Városkutatás Kft. ügyvezetője a Habitat 15 éves születésnapja alkalmából 
szervezett rendezvényen. 
 
Tovább >> 

 

 

 

A Habitat Magyarország észrevételei a Nemzeti társadalmi felzárkózási és roma stratégia tervezetéhez  

Megküldtük észrevételeinket a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma 
Stratégia tervezetéhez a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságára. 
 
Tovább >> 

 

 

 

Több, mint 5 millió embert értünk el a Habitat Világnap üzenetével  

Ahogyan arról előzetesen is beszámoltunk a Habitat Világnap alkalmából 
2011-ben két önkéntes napot, Lego® építő- és rajzversenyt, utcai akciót is 
szerveztünk. Komoly témánk a TÁRKI-Habitat lakbérhátralékosságról szóló 
kutatása volt. 
 
Tovább >> 

 

 

 

Meg kell-e menteni a devizahiteleseket?  

Ahogyan azt már márciusban az Országgyűlés lakásügyi bizottságának megbeszélésén is elmondtuk, a 
devizahitelesek csak egy vékony szeletét képezik a lakhatási problémákkal küzdők csoportjának, és 
valójában nem is ők vannak a legnehezebb helyzetben, hanem azok, akik soha nem voltak hitelképesek. 
 
Tovább >> 
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Van esély kikerülni a lakhatás biztonságát fenyegető eladósodottságból?  

Miközben minden negyedik magyarral fordult elő a közelmúltban, hogy anyagi 
okokból késett valamilyen lakhatással kapcsolatos számlája, lakáshitele 
befizetésével, az adósságkezelés különböző formái legfeljebb néhány tízezer 
embert érnek el. 
 
Tovább >> 

 

 

 

A Habitat képviseltette magát a 2011-es CSR Piacon 

A rendezvény kiváló lehetőséget nyújtott a kötetlen tapasztalatcserére, 
ötletszerzésre, új lehetőségek, megoldások megismerésére a társadalmi 
felelőségvállalás területén.  
 
Tovább >> 

 

 

 

Lakhatási platform 

4 civil szervezettel, A Város Mindenkié csoporttal, az Autonómia Alapítvánnyal, az Energiaklubbal és a 
Védegylettel rendszeresen megbeszéléseket tartunk a lakhatási szegénység kérdéseiről, tájékoztatjuk 
egymást programjainkról és akcióinkról. 
 
Tovább >> 

 

  Lakhatási mikrohitelezés 

Hazánkban 1,2 millió embert érint a lakhatási szegénység. Belátható, hogy 
szervezetünk nem képes minden rászorulón maga segíteni. Ugyanakkor a 
kifejezetten alacsony jövedelműek számára elérhető biztonságos és olcsó 
hitelek sokak helyzetén javíthat érdemben. 
 
2011-ben a kelet- és észak-magyarországi családok számára indítottunk el 
egy lakásfelújítási kölcsönt, amelyről alább részletesen olvashatnak, 
jelenleg pedig társsasházak számára készítünk elő egy hitelprogramot. 

 

 

 

„Van esély!” – lakásfelújítási kölcsön alacsony jövedelműeknek 

Több éves előkészítés után, márciusban indítottuk el „Van esély!” néven 
lakásfelújítási mikrohitel-programunkat az Erste Bankkal partnerségben. 
 
Tovább >> 
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  Tudásmegosztás, képzés, komplex programok 

Ahogy egy betegség esetében is, a lakhatási problémák megoldásában is 
csak az okozati kezelés lehet igazán hatékony. Ezért nagyon fontos, hogy 
megértsük a lakhatási szegénység okait, és komplex módon reagáljunk. 
Ezért egészítjük ki lakhatási tevékenységünket képzésekkel, foglalkoztatási 
programokkal, energiahatékonyságot javító műszaki tanácsadással és 
szociális munkával. Ebben a munkában számítunk partnereink segítségére 
is. 

 

 

 

10 mélyszegénységben élő család jutott kályhához Kázsmárkon  

2011. október 12-én Kázsmárkon Béres Tibor, az Autonómia Alapítvány 
programfelelőse, Szekér András, a Habitat for Humanity Magyarország 
program- és partnerségi menedzsere és Bortnyik Béla, Kázsmárk 
polgármestere ünnepélyes keretek között adott át 10 kályhát azoknak a 
családoknak, akik részt vettek az Autonómia Alapítvány és a Habitat közös 
lakhatási programjában. 
 
Tovább >> 

 

 

  2011-ben 270 önkéntest fogadtunk építkezéseinekn 

2009 óta pályázat útján keressük a szociális célú lakhatási fejlesztést 
megvalósító partnerszervezeteket: szociális bérlakást fenntartó 
önkormányzatokat, közösségi lakhatást biztosító nonprofit szervezeteket. A 
Habitat önkénteseket, képzett építésvezetőt és szükség esetén 
előfinanszírozást is nyújt a nyertes pályázóknak. E programunk keretében 
idén is számos projektet valósítottunk meg, melyekről a további cikkekben 
számolunk be. A cikkekben bemutatott építkezéseken túl tavasszal még két 
munkánk volt. Építkeztünk a budapesti MEREK-ben és a miskolci 
Szimbiózis Alapítványnál. 

 

 

 

A NAWA önkéntesei folytatták a média önkéntesnapon elkezdett munkát 

November 14-én a North American Woman Assosiation csapata a 
Vöröskeresztnél önkénteskedett. 
 
Tovább >> 
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BME International School diákjai a Vöröskeresztnél önkénteskedtek  

A Habitat Világnaphoz kapcsolódóan két önkéntes napot szerveztünk. 
 
Tovább >> 

 

 

 

Önkénteskedik a Szabad Föld és a ma.hu csapata  

Idén is szerveztünk média önkéntes napot a Habitat Világnap alkalmából. 
 
Tovább >> 

 

 

 

Idén is a Habitat segítségével önkénteskednek az Amerikai Nagykövetség munkatársai  

2011. szeptember 10-én, szombaton a budapesti Amerikai Nagykövetség 
önkéntesei a Habitat for Humanity Magyarország budapesti projektjén 
építkeznek. A résztvevők a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Békásmegyeri 
Családok Átmeneti Otthonát újítják fel.  
 
Tovább >> 

 

 

 

Külföldi önkéntesek Berekfürdőn  

2011. májustól júliusig összesen 90 külföldi önkéntes dolgozott három 
önkormányzati tulajdonban lévő családi ház lakhatóvá tételén Berekfürdőn.  
 
Tovább >> 

 

 

 

  Köszönjük! 

Köszönjük, hogy adományaikkal segítették munkánkat: 
 
Dalkia Energia 

 
2010 decemberében a Dalkia Energia ügyfelei körében online szavazást rendezett. Három, a cég 
tevékenységéhez kapcsolódó alapítvány bemutatkozását jutatta el ügyfeleihez, és ígéretet tett arra, hogy a 
karácsonyi reprezentációs keretét a szavazatok arányában osztja el a jelöltek között. A Habitat for Humanity 
Magyarország 1.000.080 Ft-os adományt kapott, melyet 8 Komplex programban résztvevő család lakásának 
felújítására fordítunk. 
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St. Columbas College 

 
20 diák és tanár érkezett az ír iskolából. Egy hétig dolgoztak a Szimbiózis Alapítványnál. 9600 EUR 
adományt hoztak. 
 
Matthew 25:34-40 Foundation 

 
Az alapítvány évi 10.000 dollárral támogatja munkánkat. 
 
Weil, Gotshal & Manges 

 
A Siegler Ügyvédi Iroda bro bono jogi tanácsadást nyújt számunkra. 
 
 
Neuchatel Junior College 

 
17 diák és tanár dolgozott 1 hétig a Szimbiózis Alapítványnál, 6150 EUR adománnyal járultak hozzá a 
projekt megvalósításához. 
 
Central and Eastern European School Association 

 
11 tanár dolgozott 1 napig a MEREK projekten, munkájuk mellett adománnyal is hozzájárultak a projekt 
megvalósításához. 
 
American International School Budapest 

 
10 diák dolgozott 1 napig a MEREK projekten, munkájuk mellett adománnyal is hozzájárultak a projekt 
megvalósításához. 
 
Bónuszbrigád 

 
A Bónusz Brigád október folyamán a Habitat for Humanity Magyarország Alapítványt támogatta a 
nyilvánosság erejével. A közösségi vásárló portál látogatói adománnyal támogathatták a szervezetet, és ami 
még ennél is többet ér: nagyon sok emberhez juthatott el üzenetünk. Ebben az évben 156.100 Ft-tal 
támogatták szervezetünket az adományozók. 
 
Masterplast 

 
A Masterplast a berekfürdői építkezéshez 200.000 Ft értékű ragasztót biztosított számunkra. 
 
AkzoNobel 

 
Az Akzo Nobel 40.000 Ft értékű festékkel támogatta a WHD-s kampányunkat. 
 
UTTEurope 

 
A UTT Europe 200 poló adományozásával támogatta a Habitat Világnap megrendezését. A pólókat a kis ház 
építésbe bekapcsolódó járókelőknek adtuk ajándékba. 
 
Bíborséd 

 
A Bíbor Séd azzal támogatta a Habitat Világnap megszervezését, hogy ingyen szitázta a pólókat, amelyeket 
a kis ház építésbe bekapcsolódó érdeklődőknak ajándékoztunk. 
 
Lego 

 
A LEGO idén is támogatta a Habitat Világnap keretében megrendezésre került rajz- és építőversenyt. A cég 
biztosította az építéshez szükséges építőkockákat. A nyerteseknek felajánlott 3 doboz LEGO-t és 5 doboz 
DUPLO-t. 

 

Habitat for Humanity Hungary | 1065 Budapest 1065 Budapest Hajós u. 9.| Tel: +36-1-374-06-06 | Fax: +36-
1-354-1085 | E-mail: habitat@habitat.hu 

http://www.facebook.com/habitathungary 
 
 
www.habitat.hu 
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