
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
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„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 

 

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek: 

• Közösségszervező alkalmazása 

• Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok 

 

PROGRAMELEM: CSALÁDI NAP  

 

IDEJE: 2019. június 1. 09:00 óra  

HELYE: Szava Kultúrház 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében került megrendezésre a Családi nap a szavai kultúrházban, és annak 

udvarán. A rendezvény célja egy jó hangulatú, közösség összekovácsoló nap megtartása, ahol 

színes programok várták az érkező gyermekeket és szülőket egyaránt.  

A szavai kultúrház udvarán felállított légvárat és körhintát a remek időjárásnak is köszönhetően 

egész délután használhatták a gyermekek.  

09:00 órától a gyermekeket arcfestés, hennafestés, csillámtetoválás várta, valamint 09:00 

órakor kezdődött a kerékpár ügyességi verseny.  

Gyermekkorban a készségfejlesztés, a készségfejlesztő játékokkal való időtöltés rendkívül 

fontos szerepet játszik a gyermek fejlődésében. Ezek hozzájárulnak a különböző alapkészségek 

megfelelő fejlődéséhez, ezzel segítve akár a térlátás, a képfelismerés, a finommotorikus 

képességek kialakulását és javulását, amely fontos szerepet játszik a gyermek életében. Az 

ügyesség egyéb más készséggel együtt fejlődhet, és számos más készségre van hatással. Az 

ügyességi játékok segítenek a mozgás pontosításában, a kézügyesség fejlesztésében egyaránt. 

Ezek a játékok segítik továbbá a gyermeket a kapcsolatteremtő készség kifejlesztésében is, 

önfegyelmet, akaraterőt tanítanak számára amellett, hogy a csapathoz tartozás élményét is 

megmutatják.  

A vetélkedőn minden résztvevő díjazásban részesült.  

10:00 órától Szilas Miklós gyermekműsorát tekinthették meg a jelenlévők.  

Ezt követően 13:00 órától Dr. Szász János Varázsóra című interaktív műsora következett, amely 

lényegében szórakoztató módon kedvet csinál egy tudományhoz, a fizika iránt érdeklődőknek. 



 
Az előadáson láthattunk folyékony nitrogénes kísérleteket, amely egy kisebb robbanással jár, 

elektromos kísérletet, amely során a közönség tagjaiból egy-egy kés és villa segítségével áramot 

fejlesztettünk, valamint hangtannal kapcsolatos kísérleteket, amelyhez hétköznapi tárgyakat 

használtunk. Az interaktív előadáson gyermekek és felnőttek egyaránt jól szórakoztak.  

A rendezvény 15:00 órakor ért véget.  

 

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: 82 fő  

INDIKÁTOR: 67 fő (44 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció; jelenléti ív 

Szava, 2019.06.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


