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Támogatott szervezet:
Új Út Szociális Egyesület, székhely: 1145 Budapest, Fűzfő u.12,
adóazonosító: 18173606142
A program megvalósításának helyszíne:
Hajléktalanok nappali melegedője, 1097 Budapest, Gubacsi út 21.
A program megnevezése
: „Eszközbeszerzés nappali melegedőben napi 20 fő ellátott
részére”.
A megvalósítás kezdete
: 2015.október 1.
A megvalósítás határideje
: 2015. december 31.
Nappali melegedőnket jellemzően utcán élő hajléktalan emberek veszik igénybe, akiknek
biztosítjuk a törvényi előírásoknak megfelelően többek között a személyi higiéniához való
hozzáférést, ezen belül a ruhatisztítás lehetőségét. A melegedőt rendszeresen veszik igénybe a
kerületben életvitelszerűen élő hajléktalan emberek, de rajtuk kívül a Főváros más
kerületeiből is eljutnak hozzánk. A kerületben a legnehezebb helyzetben élő családok is
gyakran felkeresik intézményünket és olyanok is, akik hajléktalanszálló szolgáltatásait nem
veszik igénybe, hanem az utcán, közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben
élnek.
A ruhatisztítás szolgáltatással elsősorban azokat érjük el, akiknek igényük van arra, hogy a
külső megjelenésükre adjanak, folyamatosan munkát, lakhatási lehetőséget keresnek, hiszen
szeretnének változtatni élethelyzetükön, amelyhez azonban elengedhetetlen a gondozott
ruházat. A szolgáltatásunkat olyanok is igénybe veszik, akik nem szívesen kérnek segítséget,
és nem szívesen fordulnak ellátást nyújtó intézményhez, az éjszakákat lakhatásra nem
alkalmas helyiségekben töltik, de szeretnék a ruházatukat tisztán tartani.
Jelen pályázati forrás lehetőséget biztosított arra, hogy a szárító kapacitásunkat növeljük és
így naponta 1520 ember a kimosott ruháját szárazon visszakaphassa.
A beszerzésre került Miele típusú (TKB550 WP HU LW Eco) szárítógép jellemzői: 8 kg
töltőtömeg, hőszivattyús, kedvező energiahatékonyságú.
A szárítógép teljes ára: 349.900.Ft a pályázati forrás 280.000. Ftt volt, a fennmaradó
69.000. Ftt az Egyesület saját erejéből egészítette ki.
A szárítógép beszerzése már november hónapban megtörtént, így a nappali melegedőt
igénybe vevő klienseink a téli időszakban hozzájutnak a kibővített szolgáltatáshoz, ami nagy
segítség, mert a téli ruházat mosásaszárítása nagy feladatot jelent a vastag meleg ruhák miatt.
Tapasztalataink szerint a szárító kapacitás növekedésével a nappali melegedő szolgáltatásait
igénybe vevő gondozottaink ellátása bővült.

Hálásan köszönjük a támogatást.

