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62 éves hajléktalan férfi
23 éves lány, aki esti iskolában most végzi a 10. gimnáziumi osztályt, stb.
33 éves nő jogi diplomával
75 éves cukorbeteg nő
40 éves mozgássérült férfi, csak kerekesszékkel tud közlekedni, középiskolai érettségije van
18 éves nem várt terhességét hordó szakközépiskolás lány
20 éves állami gondozott, szakiskolában tanuló fiú
42 éves 3 gyermekes középiskolai tanárnő
19 éves műszaki egyetemre járó fiú
50 éves roma nő, általános iskolai végzettséggel
28 éves szakmunkás férfi, aki egy Borsod-megyei kistelepülésről költözött fel Budapestre
55 éves munkanélküli alkoholista
43 éves főiskolai végzettségű adminisztrátor egy multinacionális cégnél
25 éves középiskolai érettségivel rendelkező epilepsziás nő
57 éves építési vállalkozó szakközépiskolai érettségivel
46 éves osztályvezető egy ismert banknál
44 éves egyedülálló, 5 gyermeket nevelő szakmunkás apa
27 éves, kelet-magyarországi kistelepülésen élő 4 gyereket nevelő szakmunkás nő
79 éves nyugdíjas férfi, havi 55 ezer Ft jövedelemmel
Csak védett munkahelyen dolgozni képes 19 éves szakiskolát végzett fiú
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Megfájdult a fogad, orvoshoz kell menned
Reggel 9-re állásinterjúra kell menned Törökbálintra
36000 Ft pótdíjat kell befizetned a BKV-nak
Otthonról végezhető internet kapcsolatot igénylő munkát ajánlanak, el tudod-e vállalni?
A kívánt munka betöltéséhez OKJ tanfolyamon kell részt venned, aminek évi költsége 145000 Ft
Lakásvásárláshoz hitelt kell felvenned
Kiderült, hogy súlyos lisztérzékenységed van, csak diétás termékeket fogyaszthatsz, belefér-e a
költségvetésedbe?
8. Jogi vitába keveredsz a munkahelyeddel és ügyvédhez kell fordulnod
9. Rezsitartozásaid felhalmozódtak, csak akkor maradhatsz a lakásban, ha a jövő hónaptól
megkezded a törlesztést
10. Közeli hozzátartozód állandó ápolásra szorul, a szakképzett ápoló óradíja 2000 Ft,
megengedheted-e magadnak?

Has, alkoss, gyarapíts / Szegénység – melléklet

Véleményvonal állítások

1. Aki szegény családba születik, szegény marad egész életében
2. A szegénység lehet átmeneti időszak is egy ember életében
3. A tanulás kihúzhat a szegénységből
4. Aki szegény, az nem tud spórolni
5. A szegénység komoly kárt okoz az emberek személyiségében, szellemi és fizikai egészségében
6. A fejlett országokban nincsenek szegények
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