
 

 

 

 
 
 

GAZDÁLKODJ OKOSAN KLUB 
 
A Habitat for Humanity Magyarország 2012 ősz folyamán háztartásgazdálkodási beszélgetéseket 
szervez a Kis-Pongrác lakótelepen élő családoknak.  
 

Miért jelentkezzen a képzésre? 
 

 

Mert kínos a pénzügyeinkről beszélni. Mert kevés van; hamar 
elfogy; nehéz beosztani; nem tudjuk, mire költjük; nem tudjuk, 
hogy mi lesz holnap. 
 
Mert csak a gazdagoknak van pénzügyi tanácsadójuk, pedig a kis 
jövedelműeknek sokkal nagyobb szükségük lenne rá. 
 

Mert kevés pénzből sokkal nehezebb jól gazdálkodni, mint sokból, de MUSZÁJ, mert senki 
nem csinálja meg helyettünk. 
 
Mert a klubfoglalkozásiakon és a gyakorlatok során köteletlen módon tudunk a 
legfontosabb pénzügyi kérdésekről beszélni, aminek segítségével a családok 
végiggondolhatják pénzügyi helyzetünket, megtalálhatják és megoszthatják egymással azokat 
a lehetőségeket, amivel biztosabbá tehetik háztartásuk gazdálkodását. 

 

A tudnivalók:  
 

• A klubfoglalkozások 4 alkalmasak, az egyes alkalmak 1,5 
óra hosszúságúak.  

 
• A foglalkozásokat hetente-kéthetente tartjuk, igény 

szerint lesz délelőtti és délutáni csoport is. 
 

• Két csoport indul, egy csoportban 15 család vehet részt. 
Célszerű, hogy a háztartás valamennyi 
kereső/döntéshozó tagja részt vegyen a programban, 
így tudják közösen megtervezni a háztartásuk 
pénzügyeit.  

 
 

 
• A foglalkozások jó hangulatúak és kötetlenek, nincs számonkérés, de aki 

jelentkezett és bekerült a programba, attól azt kérjük, hogy valamennyi alkalmon 
vegyen részt.  

 
A részvétel ingyenes! 

 



 

 

 

 

Ki vehet részt a foglalkozásokon? 
 

- bárki, aki Kőbányán lakik 
- aki unja, hogy hiába vár külső segítséget az 

anyagi helyzete jobbá tételéhez 
- aki hajlandó tenni valamit magért és családjáért 
- aki szeretne részt venni jó hangulatú, kötetlen 

találkozókon 
- aki szeretne részese lenni egy közösségnek 

 
 

 

A jelentkezés módja: A programba 2012. július 1-től 2012. október 15-ig lehet 
jelentkezni, a következő adatok megadásával: 
 
Név: 
Telefonszám: 
Cím: 
E-mail cím (ha van): 
Családi állapot: 
A háztartásban élő személyek száma: 
Iskolai végzettség: 
Jelenlegi foglalkozás: 
 
a kispongrac@habitat.hu e-mail címen, 
illetve telefonon Tüske Józsefné Évánál: 06-30-8514550 
 
Az első klubfoglalkozás időpontja: 2012. október 17. 17:00. 
 

 

Az érintett témák: 
•  Gazdálkodási alapok 
•  Kiadások-bevételek - Háztartási mérleg 
•  Pénzügyi tervezés, háztartási célok - megvalósítás 
•  Kiadások csökkentése - Bevételek növelése 
•  A rezsi és az energiaszámlák csökkentése 
•  Bevásárlás 
•  Bankok, hitelek, pénzügyi termékek 
•  Ezeken felül mindaz, ami a családokat érdekli, és segíti őket pénzügyeik  

 megértésében és rendezésében 
•  sok gyakorlat 
•  kötetlen beszélgetések 
•  tapasztalatok, trükkök megosztása egymás között 
•  személyre szabott tanácsadás 
•  gazdálkodást/megtakarítást segítő ajándékok 
•  étel-ital 

 



 

 

 

Energiahatékonysági tanácsadás 
 
A pénzügyi képzésen legaktívabban részt vevő 20 család energiahatékonysági tanácsadást 
kap.  
 
A tanácsadás keretében kollégánk felkeresi a családot az otthonában, és miután megismerte 
az energiafogyasztási szokásaikat, a háztartásra szabott tanácsot ad, hogyan csökkenhetnék 
az energiafelhasználásukat, és ezzel a kiadásaikat, valamint az energiahatékonyságot növelő 
eszközökkel látja el a háztartást.  
 

 

• 20 családnak 
• 1 alkalommal 
• felmérés és tanácsadás 
• személyre/háztartásra szabottan 
• ajándék eszközökkel 

 
Az energiahatékonysági tanácsadást a Budapest Bank 
támogatásának segítségével valósítjuk meg.  
 
Emellett a telep 500 háztartásába eljuttatunk egy 
energiahatékonyságot segítő kiadványt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program a KMOP-5.1.1-/A-09-2f-2011-0001 „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” 
című projekt elkülönített Programalapja keretében kerül megvalósításra. 

 

 

www.habitat.hu                             www.facebook.com/habitathungary                   www.kispongrac.hu 


