HÁLÓT ADJ, NE HALAT!

A KIÚTPROGRAMRÓL

A Kiútprogram a leghátrányosabb helyzetben élőknek
kínál lehetőséget:
• Az önálló, egyéni teljesítményen alapuló, tervezhető, biztos
jövedelemszerzéshez
• A mélyszegénységből való kitöréshez
• A társadalmi felzárkózáshoz

Egyedülálló módszerünk:
• Fedezet nélküli, kamatmentes hitel
• Szaktanácsadás
• Mentorálás

ISMERJEN
MEG
JOBBAN
MINKET!

Mindketten abban hiszünk, hogy az esély a méltó
életre mindenkit megillet, és ennek legfontosabb
eszköze az értelmes és elfogadható jövedelmet
biztosító munka.

2007-ben tűztük ki célul, hogy hatékony módszert találjunk a legszegényebbek esélyhez juttatására. Esélyt, hogy maguk, saját erejükből lépjenek előrébb,
hátrahagyva a kiszolgáltatottságot, amit akár a segély, akár a közmunka jelent.
A mintát a mentorálással támogatott szociális mikrohitelezés jelentette, amit
Mohamed Yunus, a bangladeshi Grameen-bank alapítója fejlesztett ki. Yunus
2006-ban munkásságáért Nobel-békedíjat kapott. A magyarországi viszonyok
közötti átültetésben oroszlánrésze volt Molnár Györgynek, az MTA kutatójának,
a Kiútprogram igazgatósági tagjának.
A szociális mikrohitel a Kiútprogramban fedezet nélküli, kamatmentes kölcsönt
jelent. Így ügyfeleink el tudják kezdeni azt a vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet, amelyre vágynak, és amelyet reálisan meg tudnak valósítani. A helyszínen dolgozó terepmunkásaink folyamatos mentorálást nyújtanak számukra:
a technikai-szakmai ismeretek átadását, az adóbevallások készítését, és a hétköznapi gondokban való támogatást, mindazt, amire a vállalkozás során felmerülő nehézségek leküzdéséhez szükség lehet. Ez utóbbi mozzanat – a folyamatos támogatás – teszi a Kiútprogramot egyedien sikeressé.
Magyarország legszegényebb térségében, Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében folytatjuk tevékenységünket.
Olyan embereket vonunk be a programunkba, akik nem rendelkeznek különösebb
szakképzettséggel, de megvan bennük a képesség és igény, hogy tanuljanak és
szívós munkával javítsanak a helyzetükön. Programunkat a Világbank jó gyakorlatként ajánlja, 2020-ban pedig elnyertük a társadalmi innováció nemzetközi díját, a SozialMarie-díjat.

AZ ALAPÍTÓK
Polgár András üzletember
és Felcsuti Péter bankár

A Kiútprogram kizárólag magánadományokból működik, az állam nem támogatja, jóllehet bármilyen mércével mérve állami feladatot látunk el. És hát az általunk a munkaerőpiacra visszavezetett ügyfelek adóforintokkal és a részükre ki
nem fizetendő segélyek összegével gazdagítják az állami költségvetést.

Várjuk a hozzánk csatlakozni kívánókat!
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Nagyon jó lenne, ha minél többen támogatnák
a Kiútprogram működését, hiszen a hozzánk hasonló
embereknek ez a program valódi kiutat jelent a nagy
szegénységből.

Hatszáz folyóméteren termesztek támrendszeres uborkát Fábiánházán, a házunk
mögött, a Kiútprogram segítségével.
Korábban közmunkás voltam, és számos más alkalmi munkát is elvállaltam.
A három gyermekem iskoláztatásához azonban nem volt elegendő a bevételem.
2020-ban a Kiútprogram segítségét kértem ahhoz, hogy őstermelővé válva a saját földemen uborkázhassak. A növény fűzésével, kacsolásával vagy szüretelésével kapcsolatban már voltak tapasztalataim. Egy teljes ültetvény létrehozásához,
a palántázáshoz, az öntözőrendszer kialakításához és a növényvédelemhez
azonban a Kiútprogram terepmunkásának, Korpás Andrásnak a tudására és
segítségére volt szükségem, aki kezdetben hetente kétszer is meglátogatott, és
tanácsaival segítette az indulást.
Nehéz volt a kezdet, de az első év nem várt sikert hozott: a júniustól szeptember közepéig tartó szezonban a tiszta hasznom nagyjából 1 millió forint volt.
Ez hatalmas összeg a családomnak, hiszen korábban a jövedelmünk a családi
pótlékot és a közmunkából befolyó fizetést is beleszámolva alig érte el havonta
a 150 ezer forintot.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy már az első évben elnyertem az „uborkakirálynő”
címet: én vittem be a felvásárlónak egyszerre az egy szedés alatt leszüretelt
legtöbb uborkát, több mint 6 mázsát. Az idén már a párom és a három gyermekem is segítségemre van, hiszen látták, hogy megtérül a kemény munka. A pénz
jelentős részét, ahogy már említettem, a 19 éves lányom, valamint a 18 és a 15
éves fiam taníttatására fordítottam.

A Kiútprogramhoz való csatlakozás életem egyik
legjobb döntése volt, mert ugyan rengeteg munkával
jár, de jó érzés, hogy az anyagi biztonságon túl
valódi, értéket teremtő munkát csinálok, hiszen
a leadott uborkáimból azok feldolgozása után akár
bármelyikünk asztalára juthat.
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A TERMELŐ
Jónás Mária,
az „uborkakirálynő”

Jó látni, ha termelőink sikereket érnek el, és az uborkáért
kapott pénzből könnyebb életet tudnak biztosítani
maguknak!

Ezért is lettem munkatársa a Kiútprogramnak, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében rengeteg nehéz helyzetben lévő családnak szüksége van a támogatásra ahhoz, hogy kicsit jobb életük legyen. Ezt a jobb életet biztosítja az uborkaprogram.
Kilenc évig termeltem uborkát, és ebben az elmúlt évek során rengeteg személyes tapasztalatra tettem szert, valamint különböző szakkönyvek és szakcikkek
elolvasásával folyamatosan tovább mélyítem ismereteimet a növénytermesztéssel kapcsolatban.
Jelen pillanatban négy szabolcsi településen, Nagyecseden, Fábiánházán, Nyírvasvárin és Nyírpilisen huszonnégy családnak igyekszem minden tudásommal
segíteni az uborkatermesztésben.
Mentoráltjaim számára telefonon mindig elérhető vagyok, és hívnak is, legyen
szó akár kisebb problémákról vagy komolyabb segítséget igénylő növénybetegségekről. Szaktanácsadó is segíti a munkánkat, olyan mezőgazdasági
szakember, aki kitanulta a termesztést és folyamatosan képzi magát.
Feladatom szezonon kívül új családok bevonása a programba, akiket személyes beszélgetések után választunk ki. A programban részt vevő családoknak
beszerezzük a csepegtetőcsöveket, a fóliát, az uborkahálót, a palántákat, valamint minden olyan anyagot, eszközt, amely szükséges az uborkatermesztéshez.
Ez az első beruházás nagyjából 200 ezer forintba kerül családonként, amit
a Kiútprogram kölcsönöz számukra. Önerőként nem várunk el sokat: legyen egy
kis szabad földjük, azt szántassák fel, ha van rá lehetőségük. Minden településen
van egy felvásárlónk, akihez a termelők elviszik a leszedett termést. A felvásárló
leméri, kiszámolja a leadott mennyiség árát, én pedig hetente házhoz viszem
az összeget az ügyfeleinknek, levonva belőle a mikrohitel adott heti törlesztőrészletét. Kamatot, költségeket nem számítunk, és fedezetet sem kérünk.

A TEREPMUNKÁS
Korpás András,
szociális munkás

A Kiútprogram bizonyosan jó úton jár, hiszen 2020-ban
elnyerte a SozialMarie-díjat, a társadalmi innováció
nemzetközi díját. Erre nagyon büszke vagyok, hiszen
ebben az elismerésben az én munkám is benne van.
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MIÉRT
TÁMOGASSON
MINKET?

Először a paprikás krumplihoz ettem uborkát,
emlékszem gyerekkoromból. Azóta imádom!

A közösségi oldalamon 2020 októberében kezdtem el foglalkozni az uborkával,
mert rádöbbentem, hogy mennyire drága a boltban ez az isteni zöldség!
Meglepődtem, mikor a kommentekből láttam, hogy milyen sokan szeretik, és
szinte mindenkinek fűződik valami klassz emléke az uborkához. Azóta számtalan
posztot és kisvideót osztottam már meg a közösségi oldalamon róla. Örülök, hogy
a Kiútprogram felkért: legyek az uborkanagykövetük! Minél többen támogatják
a Kiútprogramot, annál többen tudnak uborkát termelni. És akkor annál több
uborka kerül majd a boltokba, én pedig kedvemre válogathatok.
Magyarországon egy szűk réteg gyors gazdagodása mellett egyre nagyobb
tömegek szegényednek el. Aki megteheti, bármilyen csekély összeggel is, de
támogassa a Kiútprogram munkáját! Sokat tesz vele azért, hogy hazánkban
csökkenjenek a társadalmi különbségek.

Termelőink eredményei, 2021
35.000

318

folyóméter
uborkaterület

Nagyon jó lenne, ha a következő nemzedék már nem olyan
országban nőne fel, ahol ennyi szegény ember él.

termelő
nettó

51.000.000
forint bevétel

AZ UBORKANAGYKÖVET
Hajdú Balázs,
a Dumaszínház
társulatának tagja

68

tonna termesztett
uborka

nettó

500.000

forint bevétel családonként
a 600 fm alatti területen uborkázók körében

Hogyan támogathat minket?
Bankszámlaszámunk: 12010501 – 01189252 – 00300001 (Raiffeisen Bank)
IBAN: HU62 1201 0501 0118 9252 0030 0001

Bővebb információt rólunk és a további
támogatási lehetőségekről a kiutprogram.hu
weboldalon talál.
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