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Köszönjük a MagNet Bank ügyfeleinek támogatását! 

A felajánlások is segítenek közösségi programjaink folytatásához 

202.479 forintot adományoztak a 
MagNet Bank ügyfelei a bank 
nyereségéből a Kontúr Közhasznú 
Egyesületnek az idei KAP program 
keretében. Habár a KAP most lezárult, 
a Segítő bankkártya program keretében 
továbbra is támogatható egy-egy civil 
szervezet és így számos társadalmi 
kezdeményezés. 

Lezárult a Közösségi Adományozási 
Program (KAP) 2016 rendelkezési 
időszaka, melynek keretében 46.534.352 
forint rekord összegről döntöttek a 
MagNet Bank ügyfelei fontos társadalmi 
ügyeket felkaroló civil szervezetek javára. 
Egyesületünk büszke arra, hogy egy olyan 
közösség banknál vezeti számláját, ahol a 
társadalmi felelősségvállalás a 
gyakorlatban is megjelenő fontos alapelv.  

A KAP program keretein belül a bank 
tulajdonosi köre minden évben lemond az 
adózott eredmény 10%-áról, majd 
feljogosítja az ügyfeleket, hogy ezzel 
segítsék a programban résztvevő civil 
szervezeteket. Így – hazánkban példa 
nélküli módon – a MagNet Bank 
ügyfeleinek lehetősége nyílik arra, hogy 
számukra fontos célokat támogassanak, 
saját bankjuk profitjából. 

Ezen túl a MagNet Bank ügyfelei a Segítő 
bankkártya program segítségével 
ugyancsak felkarolhatnak fontos 
társadalmi kezdeményezéseket, hiszen 
minden egyes vásárlással a bank 
automatikusan támogatja az általuk 
előzetesen kiválasztott civil szervezetet. 

A KAP program keretében összegyűlt 
pénzből a Kontúr Egyesület nyáron is 

folytathatja közösségfejlesztő 
tevékenységét a Hős utcában. 

 

 

 

 
 
 
Agyagozás kéthetente, 
szombatonként a Hős utcai 
közösségi térben 
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Párbeszéd a Hős utcai családok helyzetének javítása érdekében 

Reagálás a Kőbányai Önkormányzat 2016. június 2-án kiadott közleményére (kivonat) 

Egyesületünk továbbra is széleskörű 
együttműködésre törekszik mind a 
Kőbányai Önkormányzattal, 
intézményeivel, valamint a Hős utcai 
lakosság érdekében tevékenykedő civil 
és egyházi szervezetekkel. Mivel a Hős 
utcában élő hátrányos helyzetű 
családok szociális problémáinak 
orvoslása közös megoldást igényel, 
ehhez elengedhetetlen a tényleges, 
előremutató párbeszéd. 

A Kontúr Közhasznú Egyesület 2014 óta 
végzi tevékenységét Kőbányán, a Hős 
utcai lakótelepen. Munkánk során 
többször felhívtuk a figyelmet az ENSZ 
Gyermekjogi Egyezményében foglaltakra, 
hiszen véleményünk szerint az itt élő 
gyerekek jogai (pl. egészséges 
fejlődéshez való jog, esélyegyenlőséghez 
való jog stb.) – a családjaik nehéz 
helyzetéből is adódóan – folyamatosan 
sérülnek, ami kihat az egészséges 
mentális és szociális fejlődésükre. 

Ennek érdekében kezdtük meg 
közösségfejlesztő munkánkat, ahol a 
gyerekeket célzó programokon keresztül 
igyekszünk érdemi változást generálni a 
felnőtt lakosság életminőségében. A telep 
komplex szociális problémáinak 
feltérképezésére a Norvég Civil Alap által 
támogatott projektünk keretében szakmai 
műhelyt indítottunk útjára civil, egyházi, 
illetve önkormányzati szervezetek 
bevonásával. Ezt a kezdeményezést, 
valamint a Hős utcában végzett 
tevékenységünket Weeber Tibor, 
Kőbánya szociális ügyekért felelős 
alpolgármestere teljes vállszélességgel 
támogatta, meghívásunkra személyen 
nyitotta meg az elkészült közösségi teret. 

 

Az önkormányzat felkérésére már tavaly 
nyáron részt vettünk az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia, 
véleményezésében Ekkor az 
Antiszegregációs Program keretében 
jeleztük egy részletes ütemterv 
elkészítésének szükségességét a 
feladatok és az idősáv meghatározásával 
annak érdekében, hogy a Hős utcában 
élők rövid és hosszú távon egyaránt 
láthassák a lakhatási lehetőségüket és 
részt vehessenek az őket érintő 
folyamatokba. Örömmel nyugtáztuk, hogy 
a véglegesített dokumentumban 
javaslataink is visszaköszönnek. 

Az elmúlt időszakban során egyesületünk 
több közösségi beszélgetést is 
kezdeményezett a helyi lakossággal, 
melyek során újra és újra felmerültek a 
házak bontásával kapcsolatos 
bizonytalanságok. Ehhez kapcsolódóan 
megkerestük az önkormányzatot és a 
vagyonkezelőt, azonban ez idáig érdemi 
reagálást nem kaptunk. Továbbá azt 
tapasztaljuk, hogy a kerületben működő 
humánszolgáltató túlterhelt, továbbá 
jelezte, hogy együttműködésünket a 
jövőben a minimálisra korlátozza. 

 

 

 

 

 

 

 

A Hős utcai közösségi tér ünnepélyes 
átadója 2015. november 13-án 

 

Egyesületünk változatlanul fontosnak 
tartja, hogy Hős utca lakói megfelelő 
tájékoztatást kapjanak a 
telepfelszámolással kapcsolatban, illetve 
a kerület vezetése tényleges partnerként 
tekintene egyesületünkre és a Hős utcai 
lakosságot támogató civil, egyházi 
szervezetekre. Mivel közös célunk a 
szegregátum helyzetének rendezése és 
az itt élők életkörülményeinek javítása, 
továbbra is bízunk az érdemi párbeszéd 
folytatásában, valamint a tényleges 
jövőbeli együttműködés kialakításában. 

Mint minden tevékenységünk, így jelen 
közleményünk megfogalmazása során is 
a Szociális Munka Etikai Kódexét tekintjük 
irányadónak, melyben benne foglaltatik, 
hogy a szociális munkás 
tevékenységével, szakmai 
állásfoglalásaival segíti elő a társadalmi 
változásokat, illetve törekszik arra, hogy a 
szociális területen tevékenykedő 
intézmények, szervezetek és 
szakemberek hálózatként 
együttműködjenek, a társadalmi 
problémák megoldása érdekében 
szakmaközi egyeztetéseket, fórumokat, 
szektor- és ágazatközi 

 

 

 

 

 

 

 

Projektzáró szakmai konferenciánk 2016. 
április 19-én  
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