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BEVEZETŐ
A Habitat for Humanity Magyarországon működő szervezetei – az alapítvány és a nonprofit kft. – jogszabályi
kötelezettségüknek eleget téve elkészítették és publikálták a 2011-es üzleti évre vonatkozó hivatalos
közhasznúsági jelentéseiket. Annak érdekében azonban, hogy támogatóink és partnereink teljesebb és
áttekinthetőbb módon kapjanak képet működésünk részleteiről, idén is közzétesszük a hivatalos jelentések
egységes keretbe foglalt tartalmi összefoglalóját.
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A HABITAT FOR HUMANITY CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE VILÁGSZERTE
A Habitat for Humanity egy lakhatással foglakozó, nemzetközi ökumenikus keresztény szervezet. Célja, hogy
a világon minden ember számára elérhető legyen a szerény, de tisztességes és fenntartható otthon. A
Habitat for Humanity leányszervezetei több mint 90 országban, 3000 közösségben dolgoznak a lakhatási
szegénység leküzdéséért.
A Habitat-modell lényege, hogy a szervezet profitmentesen épít és újít fel lakásokat alacsony jövedelmű
családok számára. A támogatottak részletekben fizetik vissza a támogatást. Az építkezéseket az önkéntesek
ingyenes munkája teszi olcsóvá. A beruházásokat a szervezet vállalati és egyéni adományokból finanszírozza.
A családokat a Habitat helyi szervezetei választják ki, a következők figyelembe vételével: a jelentkezők
szociális helyzete, képesek lesznek-e a kedvezményes részleteket visszafizetni, és hogy hajlandóak-e részt
venni a munkában.
A Habitat for Humanity-t Millard és Linda Fuller alapította 1976-ban az Egyesült Államokban. A szervezet
fennállása óta több mint 500.000 házat épített vagy újított fel, és több mint 2,5 millió embernek biztosított
egyszerű, tisztes, kifizethető otthont.
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A HABITAT FOR HUMANITY TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON
Magyarországon 1996 óta működik a szervezet. 2011 végéig összesen több mint 1600 család lakhatási
gondjain enyhítettünk: 149 új otthont építettünk, 412 felújítást végeztünk, képzéseinken pedig 483 család
vett részt.
A nemzetközi szervezethez hasonlóan indult tevékenységünk Magyarországon is: egy-egy család számára
építettünk önálló házat, melyet a támogatott kamatmentes, kedvezményes részletekben fizetett vissza.
Hazai történetünk első évtizede alatt azonban világossá vált, hogy ezzel a módszerrel évente csak néhány
tucat rászorulón tudunk segíteni, a lakhatási problémákkal küzdő 1,2 millió honfitársunkat nem érjük el.
Ráadásul 2009-ben megszűnt a családok önrészét biztosító szocpol, vagyis az önálló családi házépítés
finanszírozhatatlanná vált. Hatékonyabb megoldást kellett tehát találnunk a lakhatási szegénység
felszámolására, ezért 2009-ben megkezdtük szervezetünk profiljának átalakítását. Mivel 1,2 millió ember
problémájára csak egy szociálisan érzékenyebb, mindenkit elérő, a kiváltó okokra ható lakáspolitika tud
érdemben megoldást kínálni, az építkezések mellett érdekképviseleti feladatokat is felvállaltunk.
Építéssel járó projektjeink kiválasztásakor is kisebb költségvetésű, a támogatottak számára fenntarthatóbb
otthont teremtő – például energiahatékonyságot javító – felújításokat részesítettünk előnyben. Felújítási
projektjeinket 2011-ben kiterjesztettük rászorulóknak otthont adó bentlakásos intézményekre is, ahol
szintén önkéntesek és vállalati támogatások segítségével végezzük el a felújítási, munkálatokat. Ezzel
összhangban dolgoztunk ki olyan programokat is, amelyek a támogatottak pénzügyi és műszaki tudatosságát
fejlesztik, ezzel segítve őket hozzá, hogy ők maguk javíthassanak lakáskörülményeiken.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
A magyar Habitat két szervezetet is jelenthet: 1996. március 7-én jegyezték be a Habitat for Humanity
Magyarország Alapítványt, mely közhasznú fokozatú szervezetnek minősül, és tulajdonosa a nemzetközi
Habitat. A HfH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaságot ugyancsak a nemzetközi szervezet
alapította 1996. május 30-án, és később átadta tulajdonjogát az alapítványnak. A közhasznú társaság 2009.
július 14-étől nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A HfH International Hungary Szolgáltató
Nonprofit Kft. is közhasznú szervezet.
Az alapítvány munkáját 3 főből álló kuratórium és egy szintén 3 tagú felügyelőbizottság irányítja. A nonprofit
kft. vezetését ugyancsak 3 fős felügyelőbizottság segíti.
Habitat for Humanity
International Inc.
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TEVÉKENYSÉGÜNK 2011-BEN
2011-ben folytattuk és újakkal bővítettük 2010-ben megkezdett programjainkat.
„Van esély” – lakásfelújítási kölcsön alacsony jövedelműeknek – a mikrohitel program elindítása
2009-ig szervezetünk egyéni felújítási programja keretében fogadta a hozzá forduló családok igényeit, és
folyósított számukra lakásfelújításhoz forrást. A családok maguk valósították meg energiahatékonyságot
javító, lakhatási költségeket csökkentő felújításaikat, és a kölcsönt kedvezményes részletekben fizették
vissza.
2009-ben elhatároztuk a program továbbfejlesztését, 2010-ben sikerült banki partnert találnunk a lakhatási
mikrohitel termékhez az Erste Group good.bee elnevezésű alapítványában és az Erste Bank Hungary Zrt.ben. A szerződést 2011-ben írtuk alá, a „Van esély!” kölcsönt 2011 márciusától vezettük be.
A Van esély! kölcsönt azok kaphatják meg, akik alacsony jövedelmük miatt eddig nem vehettek fel hitelt.
Mostantól számukra is van esély, hogy otthonukat biztonságosabbá, egészségesebbé és megfizethetőbbé
tegyék úgy, hogy közben nem kerül veszélybe a család megélhetése. A kölcsön összege 200−750 ezer forint
lehet, ami energiatakarékossági, életveszély-elhárítási, bővítési, egészségvédelmi beruházásokra
használható fel. A kamat alacsony, nem terheli kezelési költség, nem szükséges hozzá jelzálogjogot
bejegyeztetni. Különleges előnye, hogy a Habitat műszaki tanácsadói segítik a kérelmezőknek abban, hogy
mire érdemes fordítani a pénzt annak érdekében, hogy a felújítás költségvetése takarékos és ésszerű legyen,
és hogy olyan felújítás valósuljon meg, amely hozzájárul a költségek csökkentéséhez.

Önkormányzati felújítások
Ezt a programunkat kifejezetten önkormányzatok
számára alakítottuk ki, szociális bérlakások
felújításához nyújtunk segítséget. Az általunk
biztosított önkéntesek ingyenes munkájának
köszönhetően csökkenthetik az önkormányzatok a
beruházás költségeit a piaci árakhoz képest. A
felújítások
célja
elsősorban
a
lakások
energiahatékonyságának
növelése,
mely
hozzájárulhat a lakhatási költségek csökkentéséhez,
így a hátralékosság elkerüléséhez.
2011-ben 3 önkormányzati tulajdonban lévő családi házat újítottunk fel Berekfürdőn. A házak korszerű és
egészséges külső szigetelést kaptak, és kifestettük őket. Öt millió forint értékű termékadományt és önkéntes
munkát sikerült a projekt támogatásába állítanunk, melynek segítségével három család egészséges, fűthető,
költségtakarékos otthont kapott, továbbá szakembereink energiatakarékossági képzésben is részesítették
őket.
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Intézményi program
Intézményi felújítási programunk 2009-ben indult. Pályázatot írtunk ki otthonteremtő beruházást tervező
non-profit intézmények számára. A pályázók segítséget kapnak lakhatási célú beruházásaik
megvalósításához: önkénteseket, képzett építésvezetőt biztosítunk az építkezések lebonyolításához,
valamint igény esetén vállaljuk az építkezés részleges előfinanszírozását is. A program kedvezményezettje
lehet bármely szociális lakhatási fejlesztést megvalósító civil szervezet: például egyház, alapítvány.
Támogatást kaphatnak a szociális bérlakást, közösségi szállást, gyermek- vagy idősotthont építő, felújító
szervezetek. A pályázók feladata, hogy készítsék elő a projektet, szerezzék be a szükséges építőanyagot.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik megszervezik, hogy a leendő lakók maguk is részt vegyenek a
munkálatokban.
Intézményi programunk keretében 2011-ben a
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában
szobákat és folyosókat, a Máltai Szeretetszolgálat
II. Kelta utcai Szociális Központjánál termeket és
folyosókat festettünk, a Vöröskereszt XIX. Ady
Endre úti Nappali Melegedőjében szobákat
festettünk,
lambériát
szereltünk
fel,
és
megszüntettük a vizesedést a pincében, a
Vöröskereszt
XIII.
kerület
Madridi
utcai
Hajléktalanszállójában
pedig
kifestettük
a
folyosókat.
Önkéntesek a
melegedőjében

Vöröskereszt

Ady

Endre

úti

nappali

A miskolci Szimbiózis Alapítány baráthegyi, autisták és más fogyatékkal élők számára létrehozott
otthonában befejeztük a 2010-ben elkezdett árvízvédelmi munkálatokat és a terasz beépítését, ahol új
közösségi helyiség fog működni.
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IDA (komplex) program
Szintén 2009-ben indult IDA (komplex) programunkat az
Autonómia Alapítvánnyal közösen valósítottuk meg. Ez a program a
mélyszegénységben élők helyzetén igyekszik segíteni.
Ez esetben nemcsak a lakhatás javítása a cél, hanem a fenntartható
családi gazdálkodást megteremtő pénzügyi kultúra elsajátítása, a
környezet önerőből történő megóvása, energiahatékonyságot
növelő lakáskarbantartási munkák megtanulása is.

A programba jelentkező családok nyitottak egy megtakarítási számlát, melyre 6-18 hónapon át befizették az
általuk meghatározott összeget. A megtakarítási periódus letelte után az összegyűlt összeghez a Habitat
ugyanakkora támogatást adott adományként, valamint a családnak módjában állt egy harmadik, maximum a
megtakarítás és az adomány összegének a dupláját kitevő hitelhez hozzájutni a Mikrohitel Zrt.-től. Ezt az
összeget a család lakásfelújítási célokra használhatta fel. A felújításhoz a Habitat műszaki tanácsadást
nyújtott. A megtakarítási idő alatt a családok pénzügyi képzésben, lakáskarbantartási, energiahatékonysági
oktatásban és az önkormányzat által biztosított családgondozásban vettek részt.
A 2010-ben elindított programba 150 család lépett be, akik közül 92 fejezte be sikeresen a megtakarítást és
így a programot 2011 végére. Az év évégig 40 család fejezte be a felújítást, így a telet már új szigetelésse, új
kályhával vészelték át. Kázsmárkon 14 család vett részt a programban, közülük 10-en cserépkályha
vásárlására, 4 család pedig szigetelésre gyűjtött. A kályhákat a családok még 2011 októberében meg tudták
venni, míg a szigetelési munkálatokat 2012 elején bonyolították le.
A program során összesen 352 családnál végeztünk műszaki felmérést, pénzügyi és műszaki képzést
tartottunk több alkalommal, felügyeltük és ellenőriztük a felújításokat. A programot bonyolító szervezetek
folyamatos jelenléttel, tanácsadással, mentorálással is segítették a csatlakozó családokat terveik elérésében.
A Társadalomelméleti Kollégium idén az IDA program keretében szervezte meg a Szociális Építőtáborát
Bonyhádon és a környező településeken augusztus 21. és szeptember 4. között. Az építőtáborban 5 család
otthonának a felújításában működött közre több tucat önkéntes, a Habitat építésvezetőjének irányítása
alatt.
Pénzügyi és műszaki képzés
A Komplex programtól függetlenül is indítottunk tanfolyamokat a családok számára. Két alkalomból álló
pénzügyi képzéseinken összesen 170 család (38-an a komplex program résztvevői közül és 132-an attól
függetlenül) tanulhatta meg, hogyan osszák be a családi költségvetést, műszaki képzéseinken pedig,
amelyen 81 család vett részt, hogy milyen munkákat végezhetnek el saját maguk a ház körül.
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ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁNK
Állásfoglalás a magyar EU elnökség prioritásaival
kapcsolatban
2011 januárjában Don Haszczyn, a Habitat for Humanity
International Európa és Közép-Ázsia alelnöke és Sümeghy
György, a Habitat for Humanity Magyarország igazgatója a
magyar uniós elnökség prioritásait értékelték a lakhatási
szegénység szempontjából.
A Habitat üdvözölte a magyar elnökségnek azt a célját,
hogy erősíteni kívánja a társadalmi befogadást a
szegénység csökkentése révén, és hogy nagy hangsúlyt
fektet a képzettségi szint és foglalkoztatási helyzet
javítására.
Javasoltuk, hogy a magyar elnökség kövessen el mindent annak érdekében, hogy a 2013-20-as hétéves
költségvetési ciklus tervezésekor, hogy a kohéziós politikák nagyságrendje ne csökkenjen; hogy a magyar
elnökség lépjen fel annak érdekében, hogy a tagországok ismerjék meg, és aknázzák ki az Európai Regionális
Fejlesztési Alap felhasználását szabályozó rendelet 2010-es módosításából fakadó lehetőségeket;
szorgalmaztuk, hogy integrált szemléletű, komplex programok induljanak; valamint hogy lakásszektor
jelentőségének megfelelő figyelmet kapjon az energiapolitika terén, hogy kezdődjön meg az
energiaszegénység kezelésére vonatkozó közös szakpolitikai irányelvek kidolgozása, a lakásállomány
energiahatékonyságának javítása, a lakhatás megfizethetőséget célzó támogatási rendszerek újragondolása.

Észrevételek a Nemzeti társadalmi felzárkózási és roma stratégia tervezetéhez
2011 októberében megküldtük észrevételeinket a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia
tervezetéhez a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárságára. A dokumentumfontos pozitívuma, hogy a területi dimenziót, így a területi
egyenlőtlenségeket, a szegregáció problémáját figyelembe veszi, a lakhatással kapcsolatos problémák között
azonosítja. Az anyag emellett a lakhatással kapcsolatos problémák között kiemeli a közmű- és lakáshiteltartozásokat, a Habitat azonban azt gondolja, hogy a megfizethetőségi problémák tágabban értelmezhetők,
hiszen ide tartoznak a lakbérhátralékosok problémái is, másrészt nemcsak a már tartozásokkal rendelkező
háztartások tartoznak a megfizethetőségi problémákkal küzdők közé, hanem azok a háztartások is, amelyek
számára a lakhatási költségek megfizetése hónapról hónapra nagy terhet jelent.

Társasházi kutatás
2011-ben tettük közzé a Városkutatás Kft. Által elkészített társasáházi kutatásunkat. A tanulmány az
alacsony státuszú többlakásos lakóépületek műszaki, finanszírozasi és menedzsmentproblémáinak
bemutatásán túl az épületek felújítására, fejlesztésére potenciálisan elérhető lehetőségeket mutatja be. A
kutatás az alacsony státuszú társasházas területek működésének, a társasház rendeltetésszerű üzemeltetésének
és szükséges felújításának kritikus pontjait vizsgalja, figyelembe véve a problémákra adott válaszokat a különböző
(piaci es nem piaci) szereplők által.
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Kutatás az eladósodottságról
2011 áprilisa és augusztusa között a TÁRKI és a Habitat közös kutatást végzett, melynek célja az
eladósodottság megelőzésére és felszámolására szolgáló intézkedések, programok hatékonyságának
értékelése volt. A felmérés a dublini központú EU-s szervezet, az Eurofound megbízásából készült, és
Magyarországon kívül Írország, Portugália, Svédország vett részt benne. A TÁRKI adatfelvétele szerint a
magyarországi háztartások 20%-ában fordult elő, hogy a háztartás az elmúlt 12 hónapban pénzhiány miatt
nem tudott közüzemi számlát fizetni. A kutatás eredményeit a Habitat Világnapon hoztuk nyilvánosságra.

ENSZ Habitat Világnap
A lakhatási szegénység az egyik legsúlyosabb, mégis
a legkevésbé ismert társadalmi probléma.
Magyarországon csak kevesen érzik úgy, hogy
tenniük kellene ellene, kevesen vállalnak
szolidaritást a rászorulókkal. Ezért kommunikációs
kampányainkkal
a
lehető
legszélesebb
nyilvánosságot célozzuk meg, hogy minél több
embert szembesítsünk a problémával. 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.

Két játék házat sikerült felépítünk a járókelők bevonásával a Habitat Világnap alkalmából, egyet október 2-án
a Gödör előtt, egyet pedig Debrecenben a Fórum mellett. Az esemény célja, hogy felhívjuk az emberek
figyelmét arra, hogy mindenkinek joga van az emberhez méltó otthonhoz. Az egyik házat a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Békásmegyeri Családok Átmeneti Otthona, a másikat egy hajdúböszörményi óvoda kapta
meg. Az építkezést a kiváló időnek köszönhetően több ezren látták, és több tucatnyian be is kapcsolódtak.
A rajzversenyre is szép számmal neveztek a gyerekek, munkáikra szavazni lehetett a Facebookon. A legtöbb
lájkot szerző rajzok tulajdonosai egy-egy doboz Lego®-val lehettek gazdagabbak. A média részére szervezett
önkéntesnapon a Szabad Föld és a Ma.hu csapata vett részt. Az összes akcióval 5 millió emberhez jutattuk el
üzenetünket.

Első Európai és Közép-Ázsiai Lakhatási Fórum
2011 áprilisában, a Habitat for Humanity európai és közép-ázsiai szervezete, a Nemzetközi Vöröskereszt, az
ENSZ Fejlesztési Programja és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága közösszervezésében került sor az Első
Európai és Közép-Ázsiai Lakhatási Fórum Budapesten. A négy szervezet megállapította, hogy a régióban a
fenntartható és megfizethető lakhatási megoldások elősegítésére kell koncentrálni, a szociális szempontok
nagyobb mértékű figyelembevételével, a lakhatást pedig alapvető emberi jogként kezelni. Az innovatív
lakhatási megoldások kidolgozása a non-profit szervezetek, vállalkozások és a kormányok összefogásával
valósulhat meg. A három napos összejövetelen 48 szervezet és ország közel 150 küldöttje vett részt.
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Lakhatási szegénység Magyarországon – konferencia a szervezet 15. születésnapján
November 16-án Lakhatási szegénység Magyarországon – problémák és megoldások címmel konferenciát
szerveztünk a szervezet 15. születésnapjának alkalmából. A konferencián ismertettük a szociális
lakásügynökség intézményének meghonosításával kapcsolatos javaslatainkat. A szociális lakásügynökség és
a magánlakások ügynökségeken keresztül történő kiadása jelenthet megoldást a bérlakás-szektor
fejlesztésére. A rendezvényen mintegy 150 érdeklődő vett részt az önkormányzati, a civil és a vállalati
szektorból. Közülük sokan előadás formájában osztották meg tapasztalataikat a hallgatókkal. A lakhatási
kérdésekkel, ingatlanpiaccal foglalkozó szakértők hozzászólásai elméleti ismeretekkel árnyalták a képet.

Szociális lakásügynökség modell megalapozása
A Habitat Magyarország alapításának 15. évfordulójára
szervezett évfordulón ismertettük a Habitat és a
Városkutatás
Kft.
megálmodott
Szociális
Lakásügynökség (SZOL) modell alapjait. A SZOL modell
lényege, hogy a már meglévő lakásállomány
hasznosításával bővíti a szociális bérlakások számát,
bár a modell alkalmas új építésű és felvásárolt
ingatlanok kezelésére is. A SZOL háromféle
tevékenységet
kapcsolna
össze:
ingatlanok
közvetítését, kezelését és szükség esetén szociális
munkát az eladósodás megakadályozására. A SZOL
garanciát nyújtana a bérbeadónak a költségek
rendezésére, a lakás minőségének megőrzésére és a
későbbiekben a lakás kiürítésére. A bérlőknek biztosítaná a lakásbérlet átláthatóságát és lakbértámogatást
adna. A javaslatot a lakásügy területén dolgozó önkormányzati szakemberekkel ismertettük meg
Hajdúböszörményben.

Részvétel a Parlament Lakhatási Albizottságának munkájában
Sümeghy György igazgató három alkalommal vett részt az országgyűlés lakhatási albizottságának ülésén. Az
üléseken tárgyalt témák között az utcai hajléktalansággal kapcsolatos kormányzati és önkormányzati
intézkedések hatásai, valamint a fizetési nehézségekkel küzdő jelzáloghitelesek problémái illetve az ezzel
kapcsolatos szakpolitikai intézkedések szerepeltek. Sümeghy György mindhárom alkalommal ismertette a
Habitat álláspontját a vonatkozó kérdésekben, kiemelve egyebek mellett egy jól működő szociális bérlakásrendszer létrehozásának szükségességét, és az olyan innovatív megoldások szerepét ebben, mint a szociális
bérlakás-ügynökségek.

RÉSZVÉTEL A HFH RÉGIÓS ÉS GLOBÁLIS STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉBEN
A Habitat Magyarország munkatársai képzéseken, workshopokon és stratégiai megbeszéléseken való
részvételükkel járulnak hozzá Európában és az Egyesült Államokban a szervezet régiós és stratégiai
fejlesztéséhez.
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NEMZETKÖZI ELISMERÉS
A Habitat Magyarország 2011-ben elnyerte a Habitat nemzetközi szervezetének régiós díját a legjobb
érdekképviseleti és kommunikációs tevékenységért. A magyar szervezetet mind a régiós, mind a nemzetközi
szervezet az érdekvédelmi munkában úttörőként tartja számon az európai és közép-ázsiai régióban. A 2011
áprilisában tartott lakhatási fórumon részt vett Jonathan Reckford, a Habitat nemzetközi szervezetének
vezérigazgatója, aki a konferenciát követő üzleti vacsora kiemelt vendége volt.

KOMMUNIKÁCIÓ
A 2011-es évben új honlapot fejlesztettük, fellendítettük Facebookos kommunikációnkat, magyar és angol
nyelvű tájékoztató füzetet és angol nyelvű rövid videót készítettünk munkánk bemutatására.

Munkatársak
A Habitat for Humanity Magyarország Alapítványnak 2 munkatársa van. A szervezet működését kuratórium
felügyeli.
A Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek 13 munkatársa van. A szervezet
magas szinten képzett munkatársai biztosítják a projektek műszaki előkészítését, szakképzett lebonyolítását,
pénzügyi tervezését és elszámolását, az érdekképviseleti, önkéntesszervezői és szemléletformálási
tevékenységet. A kft. 4 munkatársa dolgozik vidéken, a támogatottakkal való jobb kapcsolattartás
érdekében.

Adományok felhasználása
A Habitat for Humanity Magyarország Alapítványnak a személyi jövedelemadó 1%-ából 1.607.000,- Ft
bevétele származott, ezen kívül a nonprofit kft. 6.500.000,- Ft támogatást nyújtott számára.
Magánadományozótól 30.000,- Ft, vállalati adományozótól 156.000,- Ft bevétele származott
Az építési beruházásokat a Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. bonyolítja,
így a befolyt adományokat a szervezet legnagyobb részt erre a célra fordította. A szervezet összes bevétele
107.021.000,- Ft volt. A támogatások legnagyobb részét, mintegy 70.336.000,- Ft-ot a szervezet a Habitat
anyaszervezetétől kapta. Ezen kívül bevétele származott még helyi gyűjtésből, más szervezettel közösen
megvalósított programokból, önkéntesek adományaiból.
Ugyancsak jelentős részt tesz ki a bevételekből a családok visszafizetéseiből származó összeg, melyet a
Habitat újabb családok támogatására fordít.
A szervezettel szemben elvárás, hogy a támogatottak számát évről évre növelje: míg az alapítás évében 10
családon segítettünk, 2011-ben már 552 család kapott támogatást a tisztes otthon megteremtéséhez.
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HfH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011-es számviteli beszámolójának értelmezése
A 2011-es üzleti évről a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet elkészült, és e dokumentum
mellékleteként elolvasható.
Készletek:

A szervezetnek van építési anyaga Csurgón, van három elkészült, de a családok által még
meg nem vásárolt épülete Szarvason és Hajdúböszörményben. Ezen kívül van még egy
ingatlanunk Csurgón, és van még két osztható építési telkünk Csurgón és Szarvason.

Követelések:

A szervezet az elmúlt 14 évben 149 új építésű családi ház megvalósításához nyújtott
pénzügyi segítséget alacsony jövedelmű családoknak, valamint 278 lakást újított fel. A
családok kedvezményes részletekben fizetik vissza a támogatást. Ebből következően a
Habitatnak 231.621.000,- Ft kintlévősége van, melynek nagy része a családok befizetéseiből
a következő években várhatóan befolyik, és amelyet újabb családok megsegítésére
fordítunk.

Támogatások: Az építkezések és a szervezet működési költségeinek legnagyobb részét az alapító, a Habitat
for Humanity International Inc. biztosította, melyet 2011-ben is adományként bocsátott a
Nonprofit Kft. rendelkezésére. Ezen kívül a szervezet a korábban elkészült házak
részleteiből befolyó összegekből, valamint kisebb adományokból finanszírozta működését.
Önkéntesek:

Az építkezéseken résztvevő önkéntesek fedezték saját költségeiket, külföldről érkező
önkéntesek fizették repülőjegyüket, magyarországi tartózkodásukat, és nem utolsó sorban
adományokat is átadtak a szervezetnek. A nemzetközi csoportok átlagosan 10-12 napot, a
magyarok 1-2 napot dolgoztak az építkezéseken.

A Nonprofit Kft. tevékenységhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási problémák nem
merültek fel.
A HFH International Hungary Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése
Kiegészítő melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló
A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány közhasznúsági jelentése
Kiegészítő melléklet
Egyszerűsített éves beszámoló

2012. május 31.

Sümeghy György
igazgató
HfH International Hungary Nonprofit Kft.

Jakab Attila
a kuratórium elnöke
Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány
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