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JELENLÉT SZOLGÁLTATÁS A SELLYEI JÁRÁSBAN  

 

 

1. A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE: TUDATOS HÁZTARTÁS KLUB KISSZENTMÁRTONBAN ÉS 

MAILÁTH – PUSZTÁN  

 

2. A szolgáltatás relevanciája: a szakmai program szerint a „tudatos háztartás klub” egy 

ismeretterjesztő klub, a családoknak olcsó háztartásvezetés, takarékoskodás, praktikus 

vásárlási, főzési tanácsok, stb… 

 

3. A szolgáltatás célja: Célja, hogy a családok a napi elétvitel során ésszerűbb költéseket 

valósítson meg, illetve saját erőforrásaira támaszkodva állítsák elő a számkra szükséges, 

berendezési tárgyakat (rongyszőnyeg), ruházatot, a gyermekeknek ne feldolgozott 

élelmiszert vásároljanak a boltban, hanem otthon készített, egészséges ételeket 

fogyasszanak. 

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

 

 

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

Mailáthpuszta 

 

 

6. A szolgáltatás tartalma:   Tudatos háztartás: két klubunk kívánja ezt népszerűsíteni: a 

varró klub – ahol a a JP-on elérhető, már szociális ruhaosztás során nem hasznosítható 

ruházatból készítünk pl. párnákat a JP-n található varrógépekkel, illetve új anyagokból is 

varrunk (maszkot, táskákat, kötényeket, stb..), vagy pólófonalakat készítünk és abból 

horgolunk szőnyegeket, illetve a sütő-főző klubban praktikus főzési tanácsokat adunk, 

tartósítunk (aszalás, befőzés, lékinyerés). 

 

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

utánzással tanulás. 

 

8. A szolgáltatás gyakorisága: Kisszentmárton és Mailáthpuszta hetente 2-2 óra 

 

 

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

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

(varroda munkatársai, helyi asszonyok). 

 

 

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

horgolótűi. 
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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, főzés-sütés oktatás, tartósítás. 

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

megjelöléssel), együttműködés tárgyával kapcsolatosan:  

Helyi varroda munkatársai, helyi asszonyok. 

 

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

valósítható meg mind a két klub tevékenysége. 


