
MÉLTÓ MEGÉLHETÉS HETE 2016 

                           

 Gondot okozhat számodra egy 50 000 forintos váratlan kiadást fedezni? 

 Előfordult már, hogy nem tudtad kifizetni a számláidat vagy az esedékes hiteltörlesztő 

részletedet? 

 Nincs munkád? Hiába dolgozol, nem keresel annyit, amiből meg is tudsz élni? 

 A hó vége mindig szűkös? Vagy már a hónap eleje is? Akár az élelmiszereken is 

spórolnod kell? 

 

EZEKKEL A PROBLÉMÁKKAL NEM VAGY EGYEDÜL. 

 

Magyarországon nagyjából minden harmadik embert érinti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés. 

Az érintettek között számos társadalmi csoport képviselteti magát. A teljesség igénye nélkül:  

 szegénységben élő családok gyermekei,  

 tartósan munkanélküliek és közfoglalkoztatottak,  

 megváltozott munkaképességűek, 

 kisnyugdíjasok,  

 azok a szülők, akik otthon ápolják fogyatékkal élő 

gyermeküket, 

 nem beszélve a dolgozó szegényekről is, akiknek a fizetése 

nem elegendő a megélhetésre. 

A szegénységben élők a pénzhiány mellett kevésbé férnek 

hozzá az egészségügyi ellátásokhoz, a képzési, oktatási, 

kulturális, pihenési lehetőségekhez és az információhoz. Ezen összetett problémára több helyszínen 

megvalósuló rendezvénysorozattal hívjuk fel a figyelmet október 15. és 22. között, amelynek 

kiemelt eseménye: 

 

 

 

OKT. 17. A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA! 

 

Hétfő, 10:00-11:30, az Alkotmány utca Kossuth tér felőli 

végén, 1054 Bp. 

 

UTCAI AKCIÓ ÉS NYÍLT LEVÉL BENYÚJTÁSA  

A GARANTÁLT MINIMUMJÖVEDELEMÉRT! 

 

 

 

Emellett A JÖVEDELMI SZEGÉNYSÉGRŐL a hét folyamán figyelemfelkeltő rendezvényeket szervezünk: 

  

KECSKEMÉTEN, MÁTRAVEREBÉLYEN, HAJDÚHADHÁZON. 

 

 

 

További információ: www.mszeh.hu, facebook.com/mszeh.hapn 

http://www.mszeh.hu/
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