Szakmai beszámoló
a Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott
KMR738 számú programról
Támogatott szervezet: 
Új Út Szociális Egyesület, székhely:1145 Budapest, Fűzfő u. 12.
adószám: 18173606142.
A program megvalósításának helyszíne: 1097 Budapest, Gubacsi út 21.
A program azonosítószáma: KMR738, iktatószám: 1945/2014
A program megnevezése: Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása nappali melegedőben,
ezen belül „tartósan utcán tartózkodók részére érték és csomagmegőrzési szolgáltatás
létesítése”.
A program megvalósítási időszaka: 2014. július 1. – 2015. június 30.
A program előzménye
Egyesületünk 10 éve folyamatosan működteti hajléktalan emberek számára a nappali
melegedőt. A melegedő szolgáltatásaival és szabadidős programjaival a legnehezebb
helyzetben élő emberek számára nyújt segítséget fizikai és lelki értelemben egyaránt.
A lakhatással nem rendelkező ember egyik fő gondja, hogy holmiját egész nap magával kell
cipelnie, vagy ahol „biztonságban” hagyja, onnan gyakran eltűnik. A csomagmegőrző
kialakításával a személyes holmijuk biztonságos megőrzéséhez kívántunk hozzájárulni.
A program megvalósítása, célcsoportja, a támogatás felhasználása
A program célcsoportjának azok a hajléktalan személyek számítanak, akik tartósan
közterületen élnek, vagy olyan szívességi lakáshasználók, ahol csak az éjszakáikat tölthetik,
de egyébre nincs lehetőségük, ezért a nappali melegedőnket veszik igénybe tisztálkodásra,
mosásra, étkezésre, és most már lehetőséget tudunk számukra biztosítani a személyes holmik
tárolására is.
A pályázat által kapott támogatásból 70 db szekrényből álló csomagmegőrzőt alakítottunk ki,
az önerőből ezt a számot kiegészítettük még 8 rekeszből álló szekrénnyel. A csomagmegőrző
céljára a Ferencvárosi Önkormányzattól béreljük a helyiséget kedvezményes bérleti díjért. A
csomagmegőrző a nappali melegedő mellett, de külön bejárattal működik, és elég tágas ahhoz,
hogy nyugodt, kulturált körülmények között rendezhetik el, cserélhetik ruhájukat vagy egyéb
dolgaikat.
A program eredménye, folytatása
A megvalósított program fő eredménye az, hogy aki igénybe veszi a csomagmegőrző
szolgáltatásait, az a kis „vagyonkáját” biztonságban tudhatja. Ezen kívül megkönnyítjük
számára mindennapokat, nem csomagokat cipelve kell a mindennapi betevő után járkálni.
A megvalósított program folytatása úgy lehetséges, hogy továbbra is munkatársat biztosítunk
erre a feladatra ugyanúgy, mint eddig az elmúlt időszakban, 2014. november elsejétől.
Hálásan köszönjük a támogatást!
Budapest, 2015. július 7.
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