CSR intézkedés

Holcim Hungária Zrt.
Holcim Hungária Otthon Alapítvány
otthonteremtő program

Az önkormányzatok bérlakásépítési programjainak támogatása, a hazai
bérlakáshiány enyhítése, a hátrányos helyzetű családok és fiatal házaspárok
otthonteremtésének elősegítése.

Probléma
Magyarországon a szegény sorsú, hátrányos helyzetű em-

Megoldás megvalósítója

berek lakhatási körülményei meglehetősen rosszak, amihez hozzájárul, hogy a magyar bérlakásállomány jóval az
uniós átlag alatt van. A magyar bérlakásállomány a teljes
hazai lakásállomány 8%-a, míg ugyanez a szám EU-s szinten 36%. A helyzetet súlyosbítja, hogy az önkormányzatok
nem rendelkeznek elegendő forrással szociális bérlakások
építéséhez, miközben az igények évről évre nőnek.
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CSR intézkedés

Megoldás
A Holcim 2005-ben hozta létre a Holcim Hungária
Otthon Alapítványt azzal a céllal, hogy segítő kezet nyújtson az önkormányzatok bérlakás-építési
programjához. Az Alapítvány egyúttal hozzájárul a
fenntartható építészet elterjesztéséhez Magyarországon, mivel előnyben részesíti azokat a
projekteket, amelyek során régi és más funkcióval

Együttműködés

rendelkező épületeket (laktanyák, raktárak) alakítanak át lakóépületté. Az Alapítvány kuratóriuma

35 önkormányzattal való sikeres együttműködés

neves szakemberekből, valamint civil szervezetek

eredménye az eddig megvalósult 127 otthon és a fo-

képviselőiből áll.

lyamatban lévő 14 újabb épület. Terveink között

Az Alapítvány pályázati ciklusonként 100 millió fo-

szerepel, hogy az újszentiváni építkezést a

rint támogatást nyújt bérlakásépítésre. A vissza

Transparency International követi nyomon.

nem térítendő támogatás maximális értéke a be-

Betegápoló Irgalmas Renddel való együttműködés a

kerülési összeg max. 50%-a lehet, projektenként

2010-es alapítványi díjátadón.

max. 2–50 millió forint. A támogatott projektet a

Alapítvány képviselte Magyarországot a CSR

szerződés aláírásától számított 2 éven belül kell

Europe’s Enterprise 2020 MarketPlace kiállításon

befejezni.

Brüsszelben, ahol az ide készült gyerekrajzokat is bemutattuk.

Nehézségek

Elért előnyök

A szociális bérlakások alacsony száma miatt jelen-

Eddig országszerte 127 családnak biztosítottunk új

tős igény van hasonló kezdeményezésre, a pá-

otthont. 2009 óta 5 településen 13 otthont adtak át,

lyázó települések száma egyre nő (négy év alatt

valamint 2010-ben Zsadányon a Családok Átmeneti

megötszöröződött), ugyanakkor az Alapítvány le-

Otthona valósulhatott meg, mely krízisbe került csa-

hetőségei is korlátozottak.

ládok lakhatási helyzetét segíti 25 férőhellyel. A 2010es 4 nyertes önkormányzat 14 újabb otthon teremtését segíti elő az Alapítvány 100 millió forintos
támogatásával.
Az Alapítvány támogatásával átadott otthonok száma
2008-ra elérte az országosan épült önkormányzati
bérlakások 27,9%-át.
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