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JELENLÉT SZOLGÁLTATÁS A SELLYEI JÁRÁSBAN  

 

 

1. A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE: KÉZMŰVES KLUB  

 

2. A szolgáltatás relevanciája: a szakmai program szerint a kézművesek órája tematikus 

gyermekfoglallkozás  

 

3. A szolgáltatás célja: A gyermekek kreativitásának, kézügyességének fejlesztése, 

közösségi alkalmak teremtése, ahol megtapasztalják az alkotás örömét, egymáshoz 

kapcsolódhatnak, egymást támogathatják iskolai környezeten kívül is. Olyan tárgyak 

előállítása, amelyek leginkább természetes anyagból készülnek, vagy az újrahasznosítás 

jegyében.  

 

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

elsősorban gyermekek veszik igénybe. 

 

 

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

Mailáthpuszta 

 

 

6. A szolgáltatás tartalma:   Lehetőleg az évkört követve, az ünnepekhez kapcsolódva 

használati és dísztárgyak előállítása (adventi naptár, adventi koszorú, díszek, húsvéti 

tojások festése, tavaszi ablakdíszek, kokárdák horgolása, stb..), játékok, bábok készítése. 

Újrahasznosított anyagokból tárgyak készítése (pénztárca tejesdobozból, konzervesdoboz 

tárolók, stb…) 

 

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

utánzással tanulás. 

 

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

 

 

9. A szolgáltatás humán erőforrása: Fekete Ferencné (JP munkatárs), lékinyerő 

üzemeltetésénel: Ignácz Sándor (FETE munkatárs) és alkalmanként meghívott segítők 

(varroda munkatársai, helyi asszonyok). Külső szolgáltató által vásárolt szolgáltatás: 

Népi mesterségek, mindennapi hagyományok témájában kézműves foglalkozások. 

 

 

10. A szolgáltatás eszközei: A Kisszentmártoni Jelenlét Pont varrógépei, esetenként 

horgolótűi, egyéb szükséges eszközök az adott foglalkozáshoz. 
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11. Feladatok és tevékenységek a szolgáltatás megvalósítása során: Katolikus Karitász – 

Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség programjaiba kisszentmártoni és mailáthpusztai 

lakosainak aktív bevonása, varrásoktatás, horgolás oktatás. 

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

megjelöléssel), együttműködés tárgyával kapcsolatosan:  

Helyi varroda munkatársai, helyi asszonyok. Külső szolgáltató, felkért szakember. 

 

14. A szolgáltatás jövőképe, fenntarthatósága: A beszerzett eszközökkel hosszú távon 

valósítható meg a klub tevékenysége. 


