1000x PROGRAM PÁLYÁZAT – 2017 / Szigetmonostori Faluprogram
Előzmény: Szigetmonostori civilek, a karácsony közeledtével adománygyűjtésbe kezdtek. A
cél érdekében, hogy a csomagok valóban oda jussanak el, ahol tényleg szükség van rá, felkerestük a
leginkább illetékeseket, akik helyben napi kapcsolatban lehetnek az érintettekkel és kértünk egy
listát név nélkül nemmel és korral, hogy a csomagokba a tartós élelmiszereken túl hasznos játékok,
ruhácskák kerüljenek be. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az aprócska településünkön, 25
családban negyvenkilenc 12 éven aluli gyermek él nagyon szegény körülmények között, ezért
elhatároztuk, hogy ezen változtatunk és elindítjuk a Faluprogramot, mert a családoknak nem elég
halat adni, meg kell őket tanítani halászni.
Terv: A cél, hogy kezdetnek három család részére 10-10 csirkéből – 9 tyúk és 1 kakas –, álló
farmot építünk, és segítünk az elindulásban. Mivel nem újabb problémát szeretnék részükre
generálni, ezért a tojás idő eléréséig, a nevelőtápot és szükséges magokat is biztosítjuk részükre,
melyet egy mezőgazdasági egyetemre járó fiatal számolt ki. A program közösségépítő része, hogy
az előre megtervezett és leszabott elemeket együtt építjük fel és alakítjuk ki a farmot, majd pedig a
későbbiekben figyelemmel kísérjük és segítjük az állattartás nehézségeibe ütköző családokat.
Közösségépítés: A projektben részvevő családok közösséget alkotva tudják egymást
segíteni, fejlődni. A kezdeti indulás után, helyi vásárokon, fesztiválokon, rendezvényeken és a helyi
piacon, a tojásárusítással, illetve barter ügylettel, csatlakozhatnak más helyi közösségekhez – mint
például kistermelők. Későbbiekben látva, hogy a program működik, maguk tudják kiszélesíteni a
programban való résztvevő családok számát, saját rendezvényt szervezhetnek – például
Szigetmonostori Tojásrántottafesztivál –, sőt tudásukat és tapasztalataikat továbbadhatják,
felelősséget vállalva a hasonló családokért.
Fenntarthatóság: A mellékelt kalkulációból – mely egy családra, egy csirkefarmra értendő,
–, jól látható, hogy a projekt kezdeti beruházása, körülbelül 10 hónapon belül megtérül, majd
konkrét kiadáscsökkentést, sőt akár bevétel növekedést is jelenthet a családok számára,
fenntarthatósága ezek alapján biztosítottnak tekinthető.
Projekt hatásai: Egyrészről gazdaságélénkítő szerepe van az állomány fenntartásához
szükséges megvásárolt takarmány, másrészt a piacra kerülő háztáji tojás által. A családokra
gyakorolt hatása, a minőségi egészséges táplálék, gyermekeknek felelősségvállalással való
megismerkedés, önfenntartásra ösztönzés, valamint a helyi közösséggel való aktív kapcsolattartás
által mérhető.
Tyúkól:
Faanyag:
4 + zárak
400ft / fm 10fm
Kerítésoszlop 4db
Szögek:
Etető
Itató
Összesen:
Csirkék+takarmány
6 hetes házi
12 heti nevelő táp
12*7=84nap naponta
50g/csirke napi 0,5kg

Forint
28854
2500
4000
12000
1000
2200
1700
52254

Megtérülés
Beruházás
Tyúkok száma
Tojás / hét / tyúk
Tojás ára
Heti tojás
Forintban kifejezve
Megtérülés

egységár
1000

mennyiség
10

össz
10000

150

42

6300

12 heti dara a táphoz
12*7=84nap naponta
50g/csirke napi 0,5kg

80

42

3360

Tyúkonként 100g/nap
kukorica tojóidőszakig
kb 30.hétig kb 84nap

70

84

5880
25540

77794
9
4
50
36
1800
43 hét

