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2. A megvalósult tevékenységek bemutatása

Célunk az volt, hogy a közösségi barkácsműhely működésének folyamatossá tételét megalapozzuk. 
Ehhez bővíteni akartuk a szerszám, munkafelület, gépparkunkat, hogy a jövőben  lehetőségünk legyen 
bevételt  teremtő működésre. A műhelyeken való részvételért ezért egy minimális részvételi díjat 
határoztunk meg. A bevételeinkből varrógépeket, varró szerszámokat, asztalos szerszámokat, 
munkapadokat vásároltunk. Így lehetővé tettük, hogy 8-10 főre nőjön a résztvevők száma. A 
változtatással nem várt nehézségekbe ütköztünk. Mi van akkor ha valaki megbetegszik, vagy más ok 
miatt nem tud részt venni. Elkezdtük kidolgozni egy bérletrendszer alapjait. Célunk az, hogy a bevételt 
hozó tevékenység megteremtse az alapját a műhely fennmaradásának, további működésének. Célunk, 
hogy az újpesti szegényebb réteg számra ingyenesen elérhető legyen a műhely, míg a fizetőképes 
közönség számára olyan szolgáltatást  nyújtsunk, ami jó minőségű, versenyképes a piaci szférában, 
ugyanakkor a környezetvédő, újrahasznosító gondolkodást terjeszti.

Varró műhely:

A varró műhely iránt továbbra is nagy volt az érdeklődés. A kínálatot bővítettük: női ruha varrás és 
baba-gyerekruha varrás alapismeretekkel. 6 alkalmas sorozatként hirdettük,  Fizetős és ingyenes 
helyekkel. Az ingyenes helyekre a családsegítőtől érkezőket vettük be. Összesen 40 alkalom zajlott le.

Asztalos műhely:

22 asztalos műhelynapot tartottunk. A foglalkozások tematikája egyre fejlődött. A résztvevők továbbra 
is kézi szerszámok használatát, anyagismeretet, alapvető asztalos szerkezeteket ismerhettek meg és 
készíthettek el ezúttal virágtartó ládikát és fali kulcsos szekrénykét. Az asztalos műhelyhez 3 önkéntes 
csatlakozott, akik segítették a műhelyvezető munkáját, a résztvevőket.

Gyerek műhely:

A tavaszi szünet idejében 3 napos gyerek barkács - játszó tábort szerveztünk. Ezt szintén önköltségi 
áron és ingyenes részvétellel. Délelőtti és délutáni foglalkozások voltak, reggelit, ebédet és uzsonnát 
biztosítottunk. A gyerekfoglalkozásokra egy önkéntes középiskolai diák csatlakozott a műhelyhez, aki 
végig segítette a műhelyvezetőt, a résztvevőket.

Videók:

10 videó készült, melyek öt-öt asztalos, illetve varró tevékenységet mutatnak meg lépésről lépésre. 

Asztalos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5b9fAbLu4g&list=PLehVxjtjJgMzvbTtqt90him6QnGs6Kr8V

Varró: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xcc_jdHwyms&list=PLehVxjtjJgMzf3HykFu7WgKvcR7eJkol2

VARRÓ MŰHELYEK: 40 alkalom ASZTALOS MŰHELYEK: 22 alkalom



 

Eredmény Eredménymutató (fő, 
darab, négyzetméter 

stb.)

Projekt előtti 
érték

Projekt végére 
tervezett érték

Eddig elért érték

Varróműhely 40 0 50
Asztalos 
műhely

28 0 50

Videófilm 10 0 10 10
Videóblog 1 0 1 1
Videó 
megtekintések

941 0 941

Blog 
bejegyzések

14 0

2016-03-09 16:00-19:00 5 kezdő
2016-03-12 10:00-12:00 2 kezdő
2016-03-12 12:00-14:00 6 kezdő
2016-03-16 16:00-19:00 4 kezdő
2016-03-19 10:00-12:00 6 kezdő
2016-03-19 12:00-14:00 kezdő
2016-03-23 16:00-19:00 3 kezdő
2016-04-02 10:00-12:00 6 kezdő
2016-04-02 12:00-14:00 2 kezdő
2016-04-04 10:00-13:00 6 baba
2016-04-04 16:30-18:00 9 kezdő
2016-04-05 10:00-12:00 8 kezdő
2016-04-06 16:00-19:00 2 kezdő
2016-04-08 16:30-19:30 6 női
2016-04-09 10:00-12:00 1 kezdő
2016-04-09 12:00-14:00 5 kezdő
2016-04-11 16:30-18:30 6 kezdő
2016-04-11 10:00-13:00 5 baba
2016-04-12 10:00-12:00 7 kezdő
2016-04-15 16:30-19:30 9 női
2016-04-18 16:30-18:30 6 kezdő
2016-04-18 10:00-13:00 5 baba
2016-04-19 10:00-12:00 6 kezdő
2016-04-22 16:30-19:30 5 női
2016-04-25 10:00-13:00 7 baba
2016-04-25 16:30-18:30 6 kezdő
2016-04-26 10:00-12:00 7 kezdő
2016-04-29 16:30-19:30 6 női
2016-05-02 10:00-13:00 3 baba
2016-05-02 16:30-18:30 6 kezdő
2016-05-03 10:00-12:00 6 kezdő
2016-05-06 16:30-19:30 4 női
2016-05-09 10:00-13:00 8 baba
2016-05-09 16:30-18:30 3 kezdő
2016-05-10 10:00-12:00 3 kezdő
2016-05-13 16:30-19:30 5 női
2016-05-23 10:00-13:00 5 baba

Dátum Óra fő típus
2016-03-02 16:00-19:00 5 kezdő
2016-03-05 10:00-12:00 6 kezdő

Dátum fő
2016-03-01 4
2016-03-03 4
2016-03-05 3
2016-03-08 4
2016-03-10 5
2016-03-12 3
2016-03-17 3
2016-03-19 3
2016-03-22 1
2016-03-31 5
2016-04-12 5
2016-04-13 4
2016-04-14 6
2016-04-19 5
2016-04-20 4
2016-04-21 3
2016-04-26 6
2016-04-27 2
2016-04-28 5
2016-03-02 4
2016-03-04 2

GYEREK BARKÁCSOLÁS:  6 alkalom
Dátum Óra Fő

2016-03-24 08:00-12:00 6
2016-03-24 13:00-17:00 6
2016-03-25 08:00-12:00 6
2016-03-25 13:00-17:00 6
2016-03-26 08:00-12:00 6
2016-03-26 13:00-17:00 6



Facebook 
bejegyzések

31

Facebook 
likeok

Kb 1000 0 kb4000

Önkéntesek 5 0 5

A célcsoportot továbbra is csak részben sikerült elérnünk.  A tájékoztatás a facebookon keresztül történt, így ezen 
keresztül a szegényebb réteghez nem jutottunk el. Viszont az állást keresőkhöz részben igen. Résztvevők között 
megjelentek álláskeresők,  gyesen, gyeden lévő kismamák. Témáinkkal sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket, a 
műhelyt hasznosnak találták. A műhely tematikája továbbra is az újrahasznosításhoz, a javításhoz, a vásárlás 
csökkentéséhez kötődött. A varrás és barkácsolástevékenységét népszerűsítettük. A műhelyben együtt dolgozók között 
ismeretségek, együttműködések, barátságok szövődtek. A műhelyhez önkéntesek csatlakoztak a résztvevők közül. A 
műhely  fontossá vált már nem csak az alapítvány aktivistái, de több résztvevő számára is, akik részt vállaltak a 
szervezési, működési feladatokból is.

Az időszak alcélja az volt, hogy a műhely  működését a jövőre nézve megerősítse. Ennek a célnak az 
érdekében bevételt teremtettünk, amiből további szerszámokat, munkapadogat, gépeket vásároltunk. A 
műhely működése egy nonprofit vállalkozássá kezdett átalakulni. Ennek a megteremtésére további 
területek fejlesztésére van szükség a kommunikáció, a humán erőforrás, a PR ,a tervezés, fejlesztés 
területén. De elindult az alapítvány életében egy újfajta működés, ami megalapozhat egy pályázati 
támogatottságtól való függetlenedés irányába vezető utat. 

Pénzügyi tervezésre, cash-flow mnagementre van szükségünk. Továbbá önkéntesekkel való  munkában 
fejlődésre. Lehetséges támogatók felkutatására, szponzorkeresésre. Együttműködések fejlesztésére a 
hasonló területen működő szervezetekkel (Helló Wood, stb)

Nyilvánosság és kommunikáció 

KlubRádió riport

Újpest TV riport

10 videó film: 5 varró és 5 asztalos

1 honlap

3 facebook csoport 


