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A jó gyakorlat elnevezése: Bababörze és ruhacsereprogram 

Az esetet lejegyezte: Kudlotyák Krisztina 

 

1. A jó gyakorlat kiválasztási szempontja:  

Beregszász egyik legsikeresebb családos programja a bababörze, a fiatalok körében pedig a ruhacsere 

program népszerű nagyon. A programok költség-, humánerőforrás- és technika hatékonyak, emiatt 

könnyen alkalmazhatók bármilyen országban és bármilyen létszámú közösségben.  

 

2. A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat 

A bababörzét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a ruhacsere programot a Pro Cultura 

subcarpathica civil szervezet szervezi.  

 

3. A jó gyakorlat érdekeltjei  

A jó gyakorlat érdekeltjei olyan emberek, személyek, családok, akik kinőtt, fölöslegessé vált, már nem 

használt ruhaneművel rendelkeznek, amit kedvezményes áron adnának el más családnak, vgay 

cserélnének ki más résztvevővel.  

 

4. A jó gyakorlat célja, tevékenységei 

A jó gyakorlat célja a családok, fiatalok találkozója, költséghatékony ruhatár-újítása. Tevékenységek:  

 frekventált helyszín kiválasztása 

 ruhavásárlási feltétételek (minőségi kritérium és minimum és maximum árak) megszabása 

 gyermekmegőrző programok szervezése 

 jó hangulatú kísérő programok mszervezése 

 

5. A jó gyakorlat által érintett terület(ek)  

A programoknak leginkább közösségépítő szerepe van, illetve fontos a fogyasztói társadalom által 

kialakult sztereotípiák leépítése, környezettudatos életmód népszerűsítése.  

  

http://www.kulturasz.hu/
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6. A jó gyakorlat területi hatóköre 

Területileg Beregszászra és környékére terjed ki, azaz kis faluban, városban, kisebb környezetben is 

megvalósítható 

 

7. A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai) 

A projekt megszervezéséhez leginkább humánerőforrás szükségeltetik. Technikai és pénzügyi forrást 

kevésbé igényel.  

 

8. A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása 

A program több család illetve fiatal bevonásával történik. A hosszú távú célja, hogy a nagycsaládos 

életet népszerűsítse, illetve, hogy a fiatalok környezettudatosabban éljenek.  

 

9. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

A projekt nem költséges fenntarthatósága csak a kezdeményezők lelkesedésétől függ.   

 

10. A jó gyakorlat adaptálhatósága 

A program könnyen adaptálható, hiszen költséghatékony, könnyen megszervezhető és caritatív 

jelleggel is bír.  

 

http://www.kulturasz.hu/

