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JELENLÉT SZOLGÁLTATÁS A SELLYEI JÁRÁSBAN  

 

 

1. A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE: EZERMESTER KLUB KISSZENTMÁRTONBAN ÉS 

MAILÁTH – PUSZTÁN  

 

2. A szolgáltatás relevanciája  Az ezermester klub feladata és célja, hogy a település lakói 

számára olyan szakmai ismereteket mutasson be, amelyek elsajátítása a mindennapokban 

minőségi javulást eredményez az életkörülményeikben. 

 

3. A szolgáltatás célja: Célja, hogy a saját lakókörnyezetükben és a saját valós igényeiket 

önállóan felmérjék és a saját eszközeikkel és megszerzett tudással ezeket alkotó módon 

elvégezzék a különböző felújítások során.  

 

4. A szolgáltatás célcsoportja: A kisszenmártoni és mailáthpusztai helyi lakosok. 

 

 

5. A szolgáltatás területe (elsődleges települések megjelölésével): Kisszentmárton, 

Mailáthpuszta 

 

 

6. A szolgáltatás tartalma: Ezermester klub: a különböző szakmai alapok bemutatása, 

gyakorlása, önálló végrehajtása. Ezeknek a szakmáknak nem nagy az eszközigénye: 

kőműves, burkoló, festő, vízvezetékszerelő. A különböző szakmákhoz tartozó eszközök 

használatának elsajátítása. A felhasznált anyagok anyagismerete segít kiválasztani a 

megfelelő és minőségű anyagokat az elvégezendő munkához.  

 

7. A szolgáltatás módszere: Az elméleti ismeretek és gyakorlati elemek alkalmazása.  

 

8. A szolgáltatás gyakorisága: Kisszentmárton és Mailáthpuszta kéthetente 4 óra 

 

 

9. A szolgáltatás humán erőforrása: Jakubik János (megbízási szerződéssel) és Fűri István 

(Végtelen lehetőség program munkatárs) 

 

 

10. A szolgáltatás eszközei: A Kisszentmártoni Jelenlét Pontról meglévő szerszámok és 

anyagok. 

 

 

11. Feladatok és tevékenységek a szolgáltatás megvalósítása során: Katolikus Karitász – 

Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség programjaiba kisszentmártoni és mailáthpusztai 

lakosainak aktív bevonása. A szakmák ismertetése, azok lehetőségei és a lehetőségek 

előnyeinek elsajátítása. 
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12. Együttműködő partnerek a szolgáltatás megvalósítása során (feladat, tevékenység 

megjelöléssel), együttműködés tárgyával kapcsolatosan:  

Katolikus Karitász-Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség Jelenlét Pontokon  programok 

egyeztetése a Kisszentmárton Önkormányzattal. 

 

 

13. A szolgáltatás jövőképe, fenntarthatósága: A foglalkozások célja az elsajátított 

szakmai ismeretek készség szintű használata,  a saját hosszú távú életminőség biztosítása. 


