
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 

„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan támogatható, valamennyi tevékenység megvalósítása 

kötelező: 

 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 

3. Közösség egészségfejlesztése 

 

PROGRAMELEM: Valóvilág Műhelymunka 

 

IDEJE: 2019. április 20. 09:00 óra  

HELYE: Márfa Közösségi Ház 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében került megrendezésre a Való Világ Műhelymunka a márfai Közösségi 

Házban. A rendezvény célja egy jó hangulatú, közösségépítő célú interaktív, kreatív foglalkozás 

megtartása volt.  

A márfai közösségi Ház épületében 09:00 órakor vette kezdetét a Való Világ Műhelymunka. A 

rendezvény keretében húsvéti kézműves foglalkozások voltak megtartva, melyen gyermekek 

és szülők egyaránt részt vettek. A kézműves foglalkozások segítenek fejleszteni a kicsik 

kézügyességét, kreativitását, motoros képességeit és lefoglalják őket. Az ilyen jellegű 

rendezvényeken a gyerekek hasznosan és biztonságos körülmények közt tölthetik el az időt, 

megtanulják biztonságosan kezelni az ollót, és ragasztót, élvezik, hogy bátran alkothatnak. A 

foglakozások során játékos formában, beszélgetve ismerhetik meg az alkotás rejtelmeit. 

A kézműves foglalkozásokon húsvét alkalmából húsvéti tojást festettek, és egyéb húsvéti 

tojásdíszeket készítettek a résztvevő gyermekek és felnőttek egyaránt. Hulladék anyagokat is 

felhasználtak az alkotás során, így a kicsikkel is sikerülhet megértetni a természetvédelem és 

az újrahasznosítás fontosságát. Az elkészült húsvéti tojásdíszeket mindenki haza vitte. 

A kézműves foglakozásokat egy pénzügyi előadás követte., melyen a jelenlévő felnőttek 

hasznos tanácsokat kaptak a mindennapokra. A család és az egyén anyagi biztonsága 

elengedhetetlen az egészséges életmódhoz. A szegénység, nélkülözés, pénztelenség, adósság, 

mint tartós, sokszor sajnos állandó stressz faktorok az egyik leginkább egészségkárosító 

tényezőké. A program célja, hogy segítse és támogassa az eladósodott családokat a helyes és 

racionális gazdálkodásra, pénzkezelésre. A program keretén belül a résztvevők elsajátíthatják a 

helyes pénzgazdálkodási ismereteket. A szakember segít a pénzügyi problémák megoldásában, 



 
javaslatot tesz a problémák kezelésére. A műhelyfoglalkozások célja, hogy hozzájáruljanak a 

résztvevők pénzügyi gondjaikból adódó egészségügyi problémáik kezelésében. 

 

CÉLCSOPORT: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 

MEGVALÓSÍTÁS MÓDSZERTANA: A projekt megvalósítása során jól látható helyen 

helyeztük el a kötelező kommunikációs elemeket tartalmazó molinót. A plakát szintén 

tartalmazta a kötelező kommunikációs elemeket, amelyet a Harkány és a konzorciumi partnerek 

települései frekventált helyein helyeztük ki, illetve minden internetes és közösségi oldalon 

megjelentettük, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a célcsoport a pályázat keretein 

belül megvalósuló programunkról. 

 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA: 21 fő  

INDIKÁTOR: 18 fő (12 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Márfa, 2019.04.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


