TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2009-0010
„Komplex egészségmegőrző program Battonyán és a mezőkovácsházi
kistérség többi településén“
Pályázó:
Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet
5830 Battonya Hunyadi János u. 65.
A projekt:
Kezdete: 2011. január 01.
Vége: 2012. június 30.
Megítélt támogatás : 72.902.323 Ft

A projekt célja:
A kistérségben élő lakosok fizikai, szellemi és mentális állapotának javítása.
Kiemelt figyelem:
 daganatos megbetegedések,
 cukorbetegség,
 elhízás,
 mozgásra való ösztönzés.

Fiatalok tekintetében:
 egészséges táplálkozás,
 szűrések fontossága,
 szexuális felvilágosítás,
 drog prevenció.

Programok:


Egészségterv készítése a 18 településre



Battonya, Mezőkovácsháza, Mezőhegyes településeken a középfokú oktatási
intézményekben
− Egészség stand
− Drog prevenciós nap
− Biztonságos szexről előadások
− Szűrések fontosságáról előadások
− Ügyességi és sport nap



Ifjúsági klubok látogatása a következő településeken:
Battonya, Dombegyháza, Kunágota, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Kaszaper,
Nagykamrás, Medgyesegyháza, Végegyháza.



Kortárs képzés 4 X 10 fő részére.

A felnőtt lakosságot célzó programok:


Egészségnap / minden településen /



Tömegsport / minden településen /



Emlő önvizsgálatra tanítás



Here önvizsgálatra tanítás



Elsősegélynyújtás tanítás lakosok számára



Elsősegélynyújtás tanítás önkormányzati-és szociális dolgozók részére



Fogyi klub / minden településen /



Cukorbetegek klubja / minden településen /



Életvezetési tanácsadás
/ minden településen /



Daganatos betegek klubja
/ 4 településen /



Filmklub / 4 településen /



Főzőklub / Battonyán /



Életmódtábor szervezése



Gyalog túra Tornyára



Kerékpáros túra Aradra

A projekt várható eredményei:
 Az egészséges életmód megismerése, egészségtudatos magatartás kialakulása,
 Az életminőség javulása,
 A rendszeres mozgás szükségletének kialakulása,
 Elhízás megelőzése, testsúly csökkenés,
 Bizonyos betegségek korai felismerése,
 Mentális segítségnyújtás,
 Szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, a gyógyulásban való
segítség,
 Hagyományos és reform főzési technikák megismerése,

Számszerűsített eredmények:
A programba bevont résztvevők száma: 5620 fő.
A programban eredménnyel résztvevők száma: 87 %.
Létrejövő partnerségek száma: 40 partner.

A rendezvények és programok részleteit: helyét, időpontját, tematikáját a
projekt keretében kiadott tájékoztató füzet tartalmazza.
Minden településen kapcsolattartó személyek vesznek részt a feladatok
elvégzésében, akik szintén felvilágosítást tudnak nyújtani a rendezvényekről és
a különböző programokról.

Elérhetőségeink:

Tel.: 06 68 456-191

e-mail: lhhbattonya@freemail.hu

