A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG
2013-AS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A HABITAT FOR HUMANITY ALAPÍTVÁNY ÉS A HFH INTERNATIONAL HUNGARY SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
HIVATALOS JELENTÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A Habitat for Humanity Magyarország a jogszabályban előírt hivatalos beszámolóján és közhasznúsági
jelentésén túl évről évre közzéteszi áttekinthetőbb és olvasmányosabb formában elkészített beszámolóját az
előző év eredményeiről. Bízunk benne, hogy jelentésünk ezúttal is segít átláthatóvá tenni működésünket,
részletesen megismertetni munkánkat, magunk és céljaink mellé állítani minél több partnert.

A Habitat for Humanity 1976-ban alakult az Egyesült Államokban. A szervezet azóta a világ legjelentősebb
lakhatási civil szervezetévé vált, a világ 80 országában működik. Több mint 800.000 házat épített vagy újított
fel, és 4 millió embernek biztosított egyszerű, tisztes, kifizethető otthont. Munkáját több millió önkéntes segíti
világszerte. A szervezet célja, hogy a világon minden ember számára elérhető legyen a szerény, de
tisztességes és fenntartható otthon.

A HABITAT FOR HUMANITY TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON
1996 óta vagyunk jelen Magyarországon. 2013 végéig több mint 2000 család lakhatási gondjait enyhítettük:
149 új otthont építettünk, 620 felújítást végeztünk, képzéseinken pedig 1300 család vett részt.
A klasszikus Habitat-modellt – mi szerint egy-egy család számára építettünk házat, melyet a támogatott
kamatmentes, kedvezményes részletekben fizetett vissza – 2009-től fokozatosan felváltották a komplexebb,
fenntarthatóbb lakhatási programjaink. Ma ugyanis hazánkban 1,5 millió embert érint a lakhatási szegénység
valamelyik részproblémája, melyek közül nem a lakáshiány, sokkal inkább a megfizethetőségi problémák, a
rossz lakásminőség okoz súlyos nehézségeket, melyekre célzott választ igyekszünk adni.
Építési projektjeinkben az energiahatékonyságot javító felújításokat részesítjük előnyben. Felújításaink
eredményeképp a családok otthonai megfizethetőbbek, fenntarthatóbbak, munkánkkal így hosszú távon
járulunk hozzá helyzetük javításához. Az elmúlt években egyre inkább a legsérülékenyebb csoportok felé
fordultunk. Hajléktalan emberek számára igyekszünk tartós, önálló lakhatást biztosítani, miközben
meggyőzzük a döntéshozókat arról, hogy hosszú önálló lakhatás biztosításával évtizedes hajléktalan sorsok
fordíthatók meg. Másik programunkban pedig mélyszegénységben élő családokat segítünk olcsó
építőanyaggal, szaktudás átadásával és közösségépítéssel abban, hogy önmagukon és egymást is segítve
javítsanak otthonaik állapotán. Érdekképviseleti munkánkkal pedig felhívjuk fel a döntéshozók figyelmét a
HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG / HFHI Hungary Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Hajós utca 9.
Tel: +36-1-354-1084
Fax:+36-1- 354-1085
www.habitat.hu
habitat@habitat.hu

kiegyensúlyozottabb, a sérülékeny csoportok igényeire nagyobb figyelmet fordító lakáspolitika
szükségességére, valamint modellprogramok kidolgozásával és bevezetésével igyekszünk bebizonyítani, hogy
a hatékony beavatkozás az egész társadalom érdeke.
2013-ban 778 ember számára nyújtottunk valamilyen támogatást lakáskörülményeinek javításához.

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A Habitat for Humanity Magyarországot két szervezet alkotja. A Habitat for Humanity Magyarország
Alapítvány és a HfH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság egyaránt 1996-ban alakult. A
kétféle szervezeti forma segít minket abban, hogy egyszerre tudjuk átláthatóan felhasználni a projektjeinkre
adományként vagy pályázati forrásból érkező összegeket, miközben olyan tevékenységeket is folytathatunk,
mint az építési beruházás és annak járulékos tevékenységei.
Az alapítvány munkáját 3 főből álló kuratórium és egy szintén 3 tagú felügyelőbizottság irányítja. A nonprofit
kft. vezetését ugyancsak 3 fős felügyelőbizottság segíti. Munkájukat önkéntesként térítésmentesen végzik.

Programjaink megvalósítását a két szervezetnél összesen 11 állandó munkatársunk biztosítja. Feladatuk a
projektek műszaki előkészítése, pénzügyi tervezése és elszámolása, szakszerű lebonyolítása, az
érdekképviseleti, önkénteseket szervező és szemléletformáló tevékenység koordinálása. Közülük hárman
vidéken dolgoznak a támogatottakkal való jobb kapcsolattartás érdekében.

TEVÉKENYSÉGÜNK 2013-BAN
ÉRDEKKÉPVISELETTEL AZ IGAZSÁGOS LAKÁSPOLITIKÁÉRT
Szakpolitikai érdekérvényesítő tevékenységünk célja, hogy a lakhatási szegénység kérdései a politikai
közgondolkodás és közbeszéd részét képezzék, a döntéshozók tisztában legyenek a lakhatási szegénységgel
kapcsolatos problémák súlyával és fontosságával, és ennek eredményeképp meghozzák a problémák
megoldásához szükséges döntéseket. Céljaink elérése érdekében együttműködésre törekszünk a lakhatási
szegénységgel országos és helyi szinten foglalkozó szervezetekkel.
HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG / HFHI Hungary Nonprofit Kft.
1065 Budapest, Hajós utca 9.
Tel: +36-1-354-1084
Fax:+36-1- 354-1085
www.habitat.hu
habitat@habitat.hu

A településeken végzett munkánkkal és szakpolitikai javaslatainkkal szeretnénk hozzájárulni a lakhatási
szegénységben élő közösségek megerősítéséhez annak érdekében, hogy saját erőforrásaikra támaszkodva
képesek legyenek helyi szintű megoldásokat találni a problémáikra.

Lakhatási jelentés
Érdekképviseleti munkánk részeként minden évben elkészítjük jelentésünket a magyarországi lakhatási
szegénységről. Megvizsgáljuk, hogy az adott év szakpolitikai fejleményei mennyiben járultak hozzá ennek
csökkentéséhez. Célunk továbbá a rendszeres jelentéssel, hogy a lakhatási szegénység témája a problémák
súlyának megfelelő helyet kapjon a közbeszédben, és hozzájáruljunk egy igazságos és befogadó lakhatási
politika kialakításához is.
2013-ban május 29-én publikáltuk a 2012-es helyzetet bemutató tanulmányunkat. A publikáció 54
médiumban jelent meg, mellyel több mint 5 millió embert értünk el.

Lakhatási világnap
2013 októberében hagyományainkhoz híven az ENSZ Lakhatási világnapján, október első hétfőjén látványos
utcai akcióval, kerekasztal-beszélgetéssel és slam poetry esttel figyelmeztettünk a lakhatási problémákra. A
budapesti Blaha Lujza téren Tűz-Víz-Otthon címmel egy lakást szimbolizáló installációt állítottunk fel, mellyel
arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ma Magyarországon három családból egy nem tudja megfelelően fűteni a
lakását, a falvakban az emberek tizedéhez nem jut el a vezetékes víz, s a közműtartozások miatt százezrek
veszíthetik el az otthonukat. Az akcióval összesen 1 millió embert tudtunk megszólítani.
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Szociális Lakásügynökségek
Érdekképviseleti és az érintettek bevonásával megvalósuló terepi munkánk határmezsgyéjén helyezkedik el a
Szociális Lakásügynökségek meghonosítását célul kitűző programunk, melyet a Városkutatás Kft.-vel közösen
valósítottunk meg. Az elmúlt években végzett szakpolitikai munkánk során felismertük, hogy egyre több
ember számára válik megfizethetetlenné a saját otthon. Eközben nem változott az a lakáspolitikai gyakorlat,
mely a saját tulajdonú lakás megszerzését támogatja. Javaslatunk lényege tehát, hogy az önkormányzatok és a
központi kormányzat tulajdonában lévő lakásokon kívül a kihasználatlan magántulajdonú lakások is kerüljenek
be a szociális bérlakások közé. A magántulajdonú bérlakások bevonása a Szociális Lakásügynökségeken (SZOLokon) keresztül történne.
A program tervezését már 2011-ben elkezdtük, majd 2012-ben sikerült pályázati forrást találni hozzá, és a
modell kidolgozását segítő kutatások is ekkor indultak. 2013-ban befejeztük a kutatást, kidolgoztuk a modellt
és publikáltuk az erről szóló tanulmányt. A szakmai munkát egy workshop segítette, az eredményeket pedig
egy konferencián mutattuk be novemberben.

Az elmúlt év során több mint 2 millió ember figyelmét tudtuk felhívni a problémára, a program bevezetése
több ezer ember számára jelenthetné lakhatási problémáinak megoldását.

A magán lakásbérleti szektor térnyerése a rendszerváltó országokban – konferencia
A szociális bérlakásrendszer fejlesztése érdekében végzett munkánk részeként arra is választ kerestünk, hogy
a hozzánk hasonló helyzetű országokban jelenleg milyen a szociális bérlakás helyzet. 2013 szeptemberében a
poszt-szocialista országok lakhatási problémáira megoldást kereső három napos konferenciát szerveztünk. A
19 országból érkezett 60 szakértő arra kereste a választ, hogy megoldást jelenthet-e a régióban tapasztalható
lakhatási válságra a szociális lakásügynökségek bevezetése. A konferencia által generált sajtóhírekkel mintegy
500 ezer embert értünk el.
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Roma árnyékjelentés
Szervezetünk is részt vett annak a civil jelentésnek az elkészítésében, mely a kormányok roma politikáját és
annak eredményességét értékeli. 2012-ben az Európai Unió Roma Évtized Titkársága úgy döntött, hogy támogatja, hogy 8 országban (Albánia, Bulgária, Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Spanyolország,
Csehország) zajló munkát. A civil jelentés lakhatási fejezetének elkészítéséért voltunk felelősek.

TEREPI MUNKA, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, MODERÁLÁS, KÉPZÉSEK
Érdekképviseleti munkánkat, szakpolitikai javaslatainkat terepi tapasztalatokra is építjük. Néhány különösen
érzékeny lakhatási problémára fókuszálva kiválasztott térségekben helyi programokat indítottunk el. Ezek
közös jellemzője, hogy az érintettek aktív részvételével valósulnak meg, Nem csak egyszeri megoldást
kínálnak, sokkal inkább megtanítják a problémák kezelésének módszereit, az így átadott ismeretek az
érintetteknek azután is segítenek, amikor befejeződik a program.

Elsőként lakhatást program
Az Elsőként lakhatást programban (HousingFirst) utcán élő hajléktalan embereket készítünk fel az önálló
életre intenzív szociális munka segítségével. A programot Kőbányán a Város Mindenkié csoporttal, Újpesten
és Budafokon a Twist Olivér Alapítvánnyal közösen valósítjuk meg. Célunk, hogy a tartósan közterületen élő
hajléktalanok képesek legyenek lakásuk fenntartására, munkát találjanak, és fokozatosan újra
beilleszkedjenek a társadalomba. A mi feladatunk, hogy önkéntesek segítségével a nem lakható szociális
bérlakások felújítását elvégezzük, koordináljuk. Moderáljuk a párbeszédet a helyi intézmények, a civilek és az
érintettek között. A program kidolgozása, az önkormányzatokkal, partnerekkel, érintettekkel való egyeztetés
2013-ban kezdődött, összesen 9 önkormányzati bérlakást bocsátottak az önkormányzatok a program
rendelkezésére, a felújítási munkákat 2014-ben valósítjuk meg.
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HabitatPont program a mélyszegénységben élőkért
A HabitatPont programunkat a Pest megyei Bagon, a BAGázs Egyesülettel együttműködésben indítottuk el
2012-ben. A program keretében olcsó építőanyagot, szükség esetén szerszámokat, szaktanácsot biztosítunk a
résztvevő mélyszegénységben élő családoknak, akik egymással összefogva, saját kezűleg végzik el a felújítási
munkákat. A program az otthonok felújítása mellett segíti a pénzügyi tervezés elsajátítását, döntéshozatali és
csapatmunkában való tapasztalatszerzést. E mellett alkalmas a helyi közösség megerősítésére is. A programot
2013-ban folyamatosan végeztük, és decembertől új elemekkel bővítettük. Az ekkor kapott vállalati
támogatás lehetőséget adott arra, hogy 2014-ben újabb településekre terjesszük ki a programot.
A HabitatPont egyúttal építőanyagbank, mely a megmaradt vagy bontott építőanyagokat gyűjti össze – magán
és vállalati adományozóktól, építőanyag gyártóktól és forgalmazóktól – és hasznosítja újra úgy, hogy ezeket a
mélyszegénységben élő családoknak juttatja el. Ezzel a program csökkenti a környezetben megjelenő hulladék
mennyiségét is.

Közös gondolkodás Mátraverebély fejlesztése érdekében
2013 októberében indítottuk el Mátraverebélyen programunkat, melynek célja a településen élő romák
kirekesztettségének csökkentése, a párbeszéd megteremtése az önkormányzat, a település lakói és az érintett
roma lakosság között. Ennek érdekében létrehoztuk a Településfejlesztési Kerekasztalt a Nógrád Megyei
Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségével együtt. A Településfejlesztési Kerekasztal módot ad a
problémák megbeszélésére, az álláspontok ütköztetésére, külső szakértők révén az ismeretek elmélyítésére, a
megoldások megtalálására és a prioritások felállítására. A csoport javaslatokat fogalmazott meg a helyi
szociális rendelet és településfejlesztési koncepció számára. E közben egy kutatást keretében vizsgáltuk az
országos és a helyi szakpolitikák hatásait, a lakhatási jogok érvényesülését, az alacsony státusú roma lakosság
lakhatási helyzetét, valamint a településen élő roma lakosságot érintő legfontosabb problémákat.

Tervezzük, hogy a projekt során kifejlesztett módszertant más településeken is alkalmazzuk. Mátraverebélyen
pedig elindítjuk a lakhatási szegénységben élőket olcsó építőanyaggal, szerszámokkal és szaktudással segítő
HabitatPont nevű programunkat.
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Háztartásgazdálkodási és energiahatékonyságot célzó képzések
A képzések célja, hogy közösségépítő módon, gyakorlati műhelymunka keretében lehetőséget biztosítson a
résztvevőknek, hogy végiggondolhassák pénzügyi helyzetünket, megtalálják és megosszák egymással azokat a
lehetőségeket, amivel biztosabbá tehetik háztartásuk gazdálkodását. A képzések során különös hangsúlyt
helyezünk a háztartási energiatudatosságra és energiatakarékoskodási lehetőségekre, a saját kezűleg
elvégezhető karbantartások oktatására is.

Befejeztük az Energiaklubbal együttműködésben indított Csekkcsökkentő programunkat, és
energiahatékonysági képzéseinket Békés és Hajdú-Bihar megyében. A képzések során háztartási energia
felhasználásának és ezzel összefüggésben a rezsiszámlák költségeinek csökkentésében segítettük a résztvevő
háztartásokat.
A kőbányai Kis Pongrác lakótelepen háztartás-gazdálkodás témakörben szerveztünk klubfoglalkozásokat. A
„Gazdálkodj Okosan Klub”-ban közösen mértük fel, hol faraghatnak le kiadásaikból a családok, hogyan
készíthetnek pénzügyi tervet, és hogyan lesznek képesek azt be is tartani.
Különleges színfoltot képvisel képzéseink között a Kállón szervezett „sarazás” workshop. Hagyományos,
sártapasztásos házfelújítási technikát elevenítettük fel három civil szervezet – az Autonómia Alapítvány, a
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége és a Roma Polgárjogi Mozgalom Kállói
Egyesülete együttműködésével. A kezdeményezés célja az volt, hogy szakemberek segítségével a családok
újratanulják ezt a régi módszert, amit aztán saját maguk is tudnak alkalmazni a későbbiekben otthonaik
karbantartására.
Bagon a HabitatPont program keretében olcsó, környezetbarát tüzelőanyag előállítását tanítottuk meg a
helyieknek.
Képzéseinkkel 2013 folyamán összesen 550 embert értünk el.
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HŐSZIGETELÉSI PROGRAM
2013-ban önkéntesek segítségével energia megtakarítást célzó, elsősorban hőszigetelési felújításokat
végeztünk Vác környéki családok számára. A programban olyan családok vettek részt, akiknek a hiányos
hőszigetelés miatt nagyon magas a fűtésszámlájuk, ezért és alacsony jövedelmük miatt rezsiköltségeiket csak
nehezen tudják finanszírozni. Segítségünknek köszönhetően a fűtési költségek akár 40%-kal is csökkenhetnek.
A családok vállalták, hogy lehetőségeiknek megfelelően részt vesznek az építési munkálatokban, a
későbbiekben pedig kisösszegű havi részletekben törlesztik a beruházás csökkentett árát.
2013-ban ebben a programunkban 3 családon, összesen 12 emberen tudtunk segíteni. A korábban említett
Elsőként lakhatást és HabitatPont programjaink keretében további 30 család házát újítottuk fel, mellyel 100
embernek nyújtottunk segítséget.

A PROGRAMOK PÉNZÜGYI FEDEZETE
A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány összes bevétele 16.132.000 Ft volt 2013-ban. A személyi
jövedelemadó 1%-ából 365 ezer Ft folyt be, a nonprofit kft. 13.000.000,- Ft támogatást nyújtott számára.
Magánadományozóktól és támogató szervezetektől összesen 968.000,- Ft, pályázatokból 1.592. 000,- Ft
bevétele származott.
A Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. összes bevétele 140.971.000,- Ft volt.
A bevételek legnagyobb részét, 60.568.000,- Ft-ot a szervezet a Habitat anyaszervezetétől kapta. Ezen kívül
adományokból 5.201.000,- Ft, pályázati forrásokból 39.680.000 Ft bevétele származott. Ugyancsak jelentős
részt tesz ki a bevételekből a családok visszafizetéseiből származó összeg, melyet a Habitat újabb családok
támogatására fordít.
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2013-BAN SZERVEZETÜNK LEGNAGYOBB TÁMOGATÓI VOLTAK:


Open Society Institute a Szociális lakásügynökség program megvalósítását 2012-ben és 2013-ban
összesen több mint 40 millió forinttal segítette.



A Visegrádi Alap (Visegrádi Fund) támogatta a Szociális lakásügynökség program megvalósítását
mintegy 2,4 millió forinttal, a Mátraverebélyen folyó programot összesen több mint 3,1 forinttal,
melynek nagyobb részét 2014-ben használjuk fel, a poszt-szocialista országok lakáshelyzetét vizsgáló
program megvalósítását 577 ezer forinttal.



A Kőbányai Vagyonkezelő 375 ezer forinttal támogatta a kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális
lakásfejlesztési programot.

A szervezetek 2013-as üzleti évről szóló mérlege, eredménykimutatása, független könyvvizsgálói jelentése és
közhasznúsági melléklete elkészült, és e dokumentum mellékleteként elolvasható. Tevékenységünkhöz a
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási problémák nem merültek fel.

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG SZERVEZETEINEK HIVATALOS BESZÁMOLÓI:
A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány beszámolója
A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány közhasznúsági jelentése
A Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója
A Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentés

2014. május 31.

Szekér András
igazgató
HfH International Hungary Nonprofit Kft.

Jakab Attila
a kuratórium elnöke
Habitat for Humanity Magyarország
Alapítvány
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