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SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Háztartásgazdálkodás, pénzügyi ismeretek programe-
lem  tapasztalatairól

Kérdőívek elemzése a helyszínek sze-
rint

A foglalkozások tapasztalatainak elem-
zése a helyszínek szerint az alábbiakban 
foglalható össze:

1. Okány 

A csoport életkori összetétele homogén, 
fiatal felnőtt nők alkotják. Valamennyien 
gyermekes vagy éppen gyermeküket váró 
anyák. Többnyire házasságban élnek, ha 
nem, akkor tartós párkapcsolatban.  A 
beszélgetésekből kiderült, hogy iskolai 
végzettségük a nyolc általános iskolától a 
főiskoláig terjed. 

2. Geszt 

A csoportot a húszas éveik elején álló fi-
atal nők alkotják. Mintegy fele e résztve-
vőknek házas vagy élettársi kapcsolatban 
él, fele pedig még a szülőkkel élő leány. 
Iskolai végzettségüket tekintve általában 
szakmunkás vagy egyéb középiskolai bi-
zonyítvánnyal rendelkeznek, 2 fő csak ál-
talános iskolát végzett.

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00008 azono-
sítószámú „Gyerekesély program a Sar-
kadi kistérségben” pályázat keretében 
három helyszínen folyt a Háztartásgaz-
dálkodás, pénzügyi ismeretek megvaló-
sítása: Okányban, Geszten és Sarkadon. 

A foglalkozásoknak mindenütt a Közössé-
gi Ház adott otthont. A szervezők gondot 
fordítottak arra, hogy a környezet motivá-
ló legyen, tiszta, barátságos, vendégszere-
tő házigazdaként fogadták a résztvevőket. 
Ahol erre igény volt a gyermekfelügyeletet 
is megoldották: Geszten a Biztos kezdet 
Ház nevelői foglalkoztak a kicsinyekkel, 

Sarkadon külön játszósarkot és eszközö-
ket biztosítottak nekik. Okányban az Esély 
a családban programvezetőjével felváltva 
oldottuk meg, hogy a szülők zavartalanul 
vehessenek részt a tevékenységekben. 

Az időpontokat éves szinten előre üte-
meztük, és a szervezők rendelkezésére 
bocsátottuk. Tapasztalataink szerint ez 
megkönnyítette számukra a programe-
gyeztetést, és a résztvevőkis jobban tudták 
az elfoglaltságaikat az előre látható idő-
pontokhoz igazítani. A kezdeti tartózkodás 
után hamar oldott lett a légkör, és mind a 
észtvevők, mind a programvezetők kölcsö-
nösen vártuk a találkozási alkalmakat.

1



............................................. ............................................. 
3. Sarkad. 
A csoport életkora a tízes évek végétől a húszas évek végéig tart, általá-
ban két- vagy többgyermekes roma családanyák. Sokan egy nagy csa-
lád tagjai, testvérek, unokatestvérek. Mind tartós kapcsolatban élnek. 
Iskolai végzettségük nagy szórást mutat, van, aki az általános iskolát 
se fejezte be, de olyan is van, aki középiskolai végzettséggel rendelkezik.

A programelem megvalósításának elsősorban az volt a célja, hogy se-
gítse a hátrányos helyzetű családokat abban, hogy a szűkös körülmé-
nyek között is képesek legyenek felelősen gazdálkodni, ismerjék meg a 
bevételek és kiadások számbavételén alapuló háztartási költségvetést, 
tudják beosztani a beérkező jövedelmeket, érezzenek felelősséget a csa-
ládi gazdálkodásért elsősorban gyermekeik egészséges fejlődése és jövője 
érdekében. Azért lett a megcélzott réteg a fiatal nők populációja, mert 
ők még képesek felülírni és megváltoztatni a megszokott életformákat.

Változatos módszereket alkalmazva a hozott ismeretekre alapozot-
tan bővítettük a résztvevők tudását. Hangsúlyozottan törekedtünk a 
kooperatív tanulásra, a manipuláltatásra, a tudásmegosztás örömé-
nek átélésére. Készséggel vállalkoztak a két foglalkozás között ház-
tartási napló vezetésére, a pénztárca kímélő helyi ételreceptek vagy a 
roma kultúrát jellemző összegyűjtésére. (Geszten az elkészítésére is!) 
Bár az egészséges ételeket ismerték, de az egészséges táplálkozás 
arányaival nem voltak tisztában. Különösen az étkezésnek a gyer-
mekek fejlődésére gyakorolt hatása jelentett újdonságot, s kezd-
ték elhagyni az egészségtelen „divat” élelmiszerek megvásárlását.
A kimeneti kérdőívek eredményei alapján jó esély van arra, 
hogy tudatosabb és átgondolt háztartásvezetéssel felelőseb-
ben gazdálkodjanak a bevont családokban, s legalább asz-
szonyklub formában fennmaradjanak a kialakult közösségek.

Háztartásgazdálkodás, pénzügyi ismeretek programe-
lem  tapasztalatairól
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Fotók
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