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Kezdőlap Közélet Politika Gazdaság Kultúra Bulvár Krimi Sport Videoriport

Kö

Az orfűi strandon ismerkedtek a házimunka értékével a
családok

2020.08.13.

A láthatatlan munkára és annak értékére hívták fel a figyelmet az orfűi
Kistó Strandon vasárnap, rendhagyó családi program keretében. Hiszen itt előbb „dolgozni” kellett,
és csak utána jöhetett a szórakozás!

 
hirdetés 

A Pécsi Család- és Karrierpont rendezvényén játékos házimunkafeladatokkal kereshették meg a
családtagok a strandbelépő árát, a gyerekek az elvégzett munka gyümölcseként pedig egész délután
használhatták a strandra települő játszóházi programokat!

Több száz család érkezett Orfűre vasárnap délután a Pécsi Család- és Karrierpont rendezvényére.
Bevásárlás, mosogatás, vasalás... Ezeket és még jónéhány házimunkát kipróbálhattak a vasárnapi
programra érkezők. A kezdeményezés legfontosabb célja az volt, hogy a fiatalabb korosztály is jobban
megbecsülje a házimunkát, és számukra is láthatóvá tegyék a láthatatlan munkát. De a játékos feladatok
elvégzéséért most nem csak köszönet járt, hanem ingyen strandbelépő és légvár játszóház!

A gyerekek ki is használták a lehetőséget: lelkesen és nagyon ügyesen teljesítették a láthatatlan munka
napja alkalmából kitűzött feladatokat, melyek után egész délutános szórakozás várta őket!

De mi is az a láthatatlan munka? Ami csak akkor látszik, ha nem csináljuk meg…

Ide soroljuk általában a háztartásokban felmerülő tevékenységeket, melyek a mindennapok részei, mint
például a mosás, takarítás, főzés, az idősek vagy a gyerekek gondozása. A főleg nők által végzett
láthatatlan munka természetessé vált számunka. Alábecsüljük azokat a feladatokat, melyek naponta több
órát igényelnek, és melyekért jó esetben legfeljebb egy köszönet jár.

Ez a munka rögtön látható és elismert munkának számít, ha nem a család egy tagja végzi, hanem
felvesznek valakit az adott házimunkák elvégzésére. Arányát tekintve a láthatatlan munka becsült értéke
eléri a GDP legalább egyharmadát.

Mennyit ér az elvégzett munkánk?

1., A döntések teljesen jók voltak, a
helyzetnek megfelelőek.

2., Nem döntött jól a kormány, az
intézkedések rosszak voltak.

3., Sok jó döntés született, de voltak
rosszak is.

S

Szavazás: Önnek mi a véleménye a
koronavírussal kapcsolatos
kormányzati döntésekről,
intézkedésekről?
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Azért, hogy még jobban felhívják a figyelmet a láthatatlan munka értékére, a Pécsi Család- és KarrierPont
létrehozott egy „Láthatatlan munka kalkulátort”, mely segítségével alig pár perc alatt kiszámolhatjuk,
mekkora összeg járna az elvégzett otthoni feladatokért. A kalkulátor a következő linken érhető el:
https://www.lathatatlanmunka.hu/
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