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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok” támogatása címmel pályázatot hirdettek, melyre a 
Gondozási Központ  pályázatot kíván benyújtani. A pályázat kódszáma TÁMOP -6.1.2/A/ 
09/1. 
 
A támogatható tevékenységek köre, melyek közül a pályázó egy vagy több tevékenységet is 
választhat: 

• Az egészséges táplálkozás érdekében kidolgozott programok 
• A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok 
• Káros szenvedélyek fogyasztását megelőző módszerek 
• Lelki egészségvédelem 
• Biztonságos szexuális életre való nevelés 
• Elsősegélynyújtás és baleset megelőzés 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 
A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 1 mFt, maximum 10 mFt.  
 
Az intézmény a következő költségelemekre kíván pályázni: 

- egészségvédő- és sporteszközök (labdák, súlyzók, tornaszőnyegek) 
- oktatási és szemléltető eszközök (vérnyomásmérő, test zsírmérő) 
- irodai és számítástechnikai eszközök (kivetítő, laptop, fényképezőgép, nyomtató) 
- rendezvényhez szükséges eszközök (paravánok, sátrak) 
- egyéb kis értékű eszközök (fejlesztő játékok, társas játékok, szakkönyvek) 

 
Az előkészítési szakaszban felmérést végeztek, ennek alapján az ellátottak igényeit is 
figyelembe véve a hátrányos helyzetű célcsoportnak  a következő konkrét programsorozatokat 
kívánják megvalósítani: 

- fogyatékkal élők és pszichiátriai betegségben szenvedők és hozzátartozóik szexuális 
felvilágosítása  

- pszichiátriai betegségben szenvedők részére stressz kezelési technikák, módszerek 
tanítása 

- elsősegélynyújtás, és baleset megelőzés 
- inkontinencia (vizelettartási probléma) megelőzése és mérséklése speciális torna 

segítségével. 
A fenti programok megvalósításának becsült költsége 9.785.000,- Ft. 
A projekt teljes költségvetésének 100 %-a támogatott, önrész biztosítása nem szükséges, 
a projekt megvalósításához 35 % előleget biztosít a pályázat kiírója. 



  
A pályázatot az intézménynek kell benyújtania. 
 
 
A pályázat keretén belül készíteni kell egészségtervet, amit egészségi állapot felméréssel kell 
alátámasztani, melynek előkészületei munkálatait az intézmény  elkezdte.  
 
Fentiek alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását: 
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H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” 
támogatása című pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz: 

  
1. A Képviselő-testület egyetért a Szentes Város Gondozási Központja pályázati 

célkitűzésével és támogatja annak benyújtását. 
2. A pályázat elkészítésével és benyújtásával megbízza Szentes Város Gondozási 

Központja vezetőjét. 
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 65 % ( 6.360 eFt) 

előleget a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

Felelős: Puskásné Halál Ágnes 
Határidő: a pályázat beadásának határideje 
 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Jegyzője 
3. Gondozási Központ Vezetője 
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Számviteli és Tervezési Iroda 
5. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

 
 
Szentes, 2009. november 12 
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