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„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. szeptember 20.  

HELYE: Rádfalva Kultúrház  

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében került megrendezésre a Valóvilág Műhelymunka a rádfalvai 

kultúrházban. A rendezvény célja egy jó hangulatú, közösségépítő célú, egészségfejlesztő, 

szórakoztató programokkal teli nap eltöltése volt. Köreinkben üdvözölhettük Tóth Éva és 

Leblanc Győző előadóművészeket. Csodálatos ismert operett slágereket hallhattunk előadásuk 

során. A dal után a tánc is része lett az esténknek, hiszen a fiatalokból álló Rhythmic Team 

ritmikus tánc, zumba, aerobic műsorával szórakoztatta a megjelenteket.  Műsorukba bevonták 

a közönséget is, akik szívesen sajátították el a különböző tánclépéseket. 

A rendezvény záró elemeként az előadótól hasznos tanácsokat kaphattunk a családi 

pénzügyekről, gazdálkodásról. Horváthné Kovács Marina pénzügyi előadást tartott a 

megjelenteknek.  

Az előadó elmondta, hogy érdemes megtanulni spórolni. A havi költségvetés lényege, hogy 

hónap elején előre el kell döntenünk, hogyan fogjuk beosztani a pénzt, mire mennyit szeretnénk 

költeni. Ehhez a döntésünkhöz ragaszkodni kell, a tényleges kiadásokat egy táblázat 

segítségével ellenőrizni is tudjuk. Pontosan tudjuk, mennyi a keresetünk, mennyi a fix 

költségünk (lakbér, rezsi, bérlet stb.), a maradékot osszuk be úgy, hogy mindig tudjunk egy 

kicsit félretenni belőle. Ha szükség van rá, akkor a fix költséget is csökkenthetjük, pl. tavasztól 

őszig kerékpárral is járhatunk dolgozni, ha van rá lehetőségünk. A megtakarítás nagyon fontos, 

azonban ebben van a legnagyobb csapda, ugyanis ha a megtakarítást soroljuk legutoljára, soha 

nem lesz tartalékunk. Éppen ezért a legelső legyen az az összeg, amit félreteszünk saját 

magunknak, minden mást ezután fizessünk. A legideálisabb összeg a fizetésünk egytizede. 



 
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy néhány fontos szabályt be kell tartani: ne akarjunk 

olyan dolgokat birtokolni, amire nincs pénzünk. Hiába szeretnénk saját lakást vagy autót, ha 

nincs rá elég fedezetünk. Kövessük figyelemmel a költéseket, készítsünk havi költségvetést, 

kerüljük a hiteleket, illetve mindig csak annyit költsünk el, amennyi a megtakarítás után 

megmaradt – ha mindezt betartjuk, nem csúszhatunk félre anyagilag.  

 

 

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: 35 fő  

INDIKÁTOR: 29 fő (24 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Rádfalva, 2019. szeptember 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


