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civil szerveződés a lakhatás javítására

"A „Tabán” szegény/cigány telep Monor centrumától 5 perc sétára fekszik, a kertvárosi településrészben zárványként
helyezkedik el. A település egyetlen szegregátumában 300 fő körüli  az alacsonystátuszú népesség száma. A telepen élő teljes
népesség átlagéletkora 20 év, a Tabán tehát egy jellemzően fiatal felnőttek által lakott szegénytelep, ahol sok gyermek él. A
168 gyermek szinte kivétel nélkül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A szegénytelepen az átlagos lakásméret 20
négyzetméter, ahol általában 5 fő él. A telepen található háztartások hatoda rendelkezik vezetékes vízellátással, a többi
háztartás a telep sarkán lévő egyetlen közkutat veszi igénybe. A Telepen élő családok szinte mindegyike célként fogalmazza
meg a teleprő l  történő kitörést, új lakóhely megtalálását. A telep lakóinak a tágabb környezethez való viszonyát hiányok és
konfliktusok jellemezik.A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület monori „Tabán” Integrációs Programja az alapvető szociális,
lakhatási, oktatási minimumok biztosítása, a település szociális ágazatának és döntéshozói bevonásának mentén alakult ki  és
fejlődik tovább."     - Monor - „Tabán” Integrációs Program

A Máltai  Szeretet Szolgálat helyi  missz iója az évek során több módszert dolgozott ki  a telepen élők lakhatási
körülményeinek jav ítására. Az első  lépésük egy fürdő-  és mosóház létesítése volt. A fürdőháznak köszönhetően a telepen
élő  gyerekek t i sztán tudtak i skolába menni , így csökkent a megkülönböztetésük. A továbbiakban a szociál i s  munka
mindinkább az oktatásra koncentrálódott. Komoly gondott okozott a gyerekek számára, hogy a túlzúfol t  20m2-es
lakásaikban nem volt hely és lehetőség a tanulásra, ezért a máltaiak egy íves hangárépületet ál l í tottak fel  ideiglenesen,
melyet napközi  otthonnak rendeztek be. Következő  lépésük egy óvoda létesí tése volt , melyet egy közel i  családiházban
rendeztek be. A jövőben közösségi  ház, varróda és saját i skola építését tűzték ki  célul . Az oktatás mel lett fontos az i tt élő
családok lakhatási  körülményeinek a jav ítása i s . Ennek elsődleges cél ja a jól  tanuló diákok családjainak kiköltöztetése a
teleprő l  a település más részei re.


