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Előterjesztés 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. november 30-án tartandó testületi ülésére 

 
Napirend: A TÁMOP 6.1.2/LHH Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
elnevezésű pályázat beadása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Egészségre nevelő és szemléletformáló programokra pályázhatnak szervezetek az egészséges 
életmód kapcsán a TÁMOP 6.1.2/LHH-ban, 5-400 millió forint projektösszeg mellett. A 
pályázat 100 %-os intenzitású, azaz önerőt nem igényel. A fejlesztési projektre megküldte 
anyagát a DFT Hungária, mely szakmai ajánlat jelen előterjesztés melléklete. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a TÁMOP 
6.1.2/LHH Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok elnevezésű pályázat 
benyújtását. 
Megbízza a DFT Hungária-t (1065 Budapest Bajcsy Zs. u. 5.) a pályázat elkészítésével. 
Felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a TÁMOP 6.1.2/LHH 
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok elnevezésű pályázat benyújtását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Lengyeltóti, 2011. november 24.                            Zsombok Lajos 
       polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:                       Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
Dr. Bertalan Bernadett                              Dr. Szatmári Ibolya  
kistérségi irodavezető                                jegyző 
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Ügyfél: 

ZSOMBOK LAJOS 



 

Pályázati összefoglaló 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 

TÁMOP-6.1.2./LHH, 

TÁMOP 6.1.2. és 6.1.2./II. 

Szemléletformáló programokra pályázhatnak most szervezetek az egészséges életmód 
kapcsán a TÁMOP-6.1.2-ben. 5-400 millió forint projektösszeg mellett, önerő nélkül 

lehetséges akciótervek, egészségtervek és kiadványok létrehozása, rendezvények 
megvalósítása 

 

Támogatás intenzitása: 100%-os az intenzitás, azaz a pályázathoz nem szükséges saját 

forrást bevonni, ezért mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelõ 

bizalma esetén az együttműködés lehetőségéről egyeztessünk! 

Támogatás mértéke: legalább 5, legfeljebb 400 millió Ft 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 10,8 milliárd Ft 

Pályázat beadás: A pályázatot az Akcióterv szerint 2011 IV. negyedévében lehet benyújtani 

Projektindulás: Nyertesség esetén a program leghamarabb 2012. I. negyedévben indulhat, 

25% előleg lehívható 

Az egészségtudatos szemléletmód kialakítása elengedhetetlen a hosszú távú fizikai és mentális 
egészség megőrzése érdekében: ennek alappilléreit fekteti le egy TÁMOP-6.1.2-es fejlesztési 
projekt. Minden projektelem azt szolgálja, hogy az érintett célcsoport az egészsége megőrzéséhez 
és a betegségek megelőzéséhez szükséges eszközökkel, ismeretekkel legyen felvértezve a 
magánéletben és a munkahelyi környezetben egyaránt. 



 

Lengyeltóti Város Önkormányzata  

 
Megjegyzés: a 10% eszköz és ingatlan fejlesztést az ügyfél saját szándéka szerint, a pályázat 
céljaival összhangban használhatja fel. 

 
Iskolai egészségfejlesztő terv:  
 

1. 1 db egészségnap, 300 fő: „Egészséges táplálkozás” 
Főzőverseny az egészséges táplálkozás jegyében, osztályok közötti verseny a tanárok 
vezetésével, valamint előadások a következő témákban: 
Egészséges étkezés: alapanyagok és elkészítési módszerek; 
A lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési 
programok – konfliktus és stressz kezelés 
 
bruttó  6 230 769 Ft 
 

 
2. 1 db sportnap, 300 fő 

Közös aerobik-edzés reggel Katus Attilával.  
Különböző sportok kipróbálásának lehetősége; 
Staféta-játékok, sport-vetélkedők, 
Tanácsadás: testsúlytól, nemtől, kortól, edzettségi szinttől, céltól (fogyás, 
egészségmegőrzés stb.) függően válasszunk mozgásformát magunknak; 
A mozgásszegény életmód következményei   
 
bruttó  6 230 769 Ft 
 

 
3. Prevenciós foglalkozások:   

Formális keretek közt 
 

Alsó tagozatos osztályokban: 
- lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési 
programok – való készségfejlesztő foglalkozások 
 
Felső tagozatos osztályokban:  
-A biztonságos szexuális életre való nevelést segítő program /3 tanóra/osztály 



 

-Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési program /1 tanóra/osztály 
-Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást megelőző program /2 tanóra/osztály 

 
Informális keretek közt: 
Csak felső tagozatos gyermekeknek kétheti rendszerességgel a gyermekek lelki egészség 
védelmére/megőrzésére a drámapedagógia módszereivel megrendezett 4 órás foglalkozások  
alkalmanként 20 fővel 

 
Javaslat: az ügyfél által közvetlenül megvalósítandó elem, a pályázatban elszámolható 
maximális szakértői óradíjjal. 

 
4. Workshopok az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói részére: 

 
8*1/2 nap/csoport, 20 fős csoportok, összesen 140 fő (7 csoport) részére a következő 
témákban: 
Konfliktuskezelés 
Stresszkezelés 
Asszertív kommunikáció 
Burn out: kiégés megelőzése 
Együttműködési stratégiák fejlesztése 
Munka és magánélet egyensúlya  
 
bruttó 415 385 Ft/4 órás alkalom 



 

Lengyeltótiért Közalapítvány  

 
Megjegyzés: a 10% eszköz és ingatlan fejlesztést az ügyfél saját szándéka szerint, a pályázat 
céljaival összhangban használhatja fel. 
Rendezvényeket az ügyfél igénye szerinti legmegfelelőbb időponthoz alakítjuk! 
 
 

1. Sportnap:  
 

3 db 250 fős rendezvény  
-Tanácsadás: testsúlytól, nemtől, kortól, edzettségi szinttől, céltól (fogyás, 
egészségmegőrzés stb.) függően válasszunk mozgásformát magunknak 
-3-4 önszerveződőt sportrendezvény támogatása, mint túra, horgász szekció és „testsúly  
csapat” a sport nap programjába beépítve 
-Staféta-játékok, sport-vetélkedők családok versenye 
-Akadályversenyek 
-szűrések a következők szerint: Diabétesz szűrés, Koleszterinmérés, Mozgásszervi 
megbetegedések megelőzése, íriszdiagnosztika 

  
 bruttó 5 192 308 Ft/rendezvény 

 
2. Egészségvédelemről szóló információs nap /és főzőverseny/:  

3 db 250 fős rendezvény 
Előadások témái: 
-Egészséges étkezés: alapanyagok és elkészítési módszerek /főzőverseny egészséges 
alapanyagokból/ 
-A szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorai, azok megelõzése 
-Viselkedési függőségek kialakulásának megelõzése 
-Előadások a dohányzás és az alkohol káros hatásairól, valamint a leszokás/megelőzés 
lehetőségeiről 
-Stresszkezelés, Konfliktuskezelés és Problémamegoldás lehetőségei 
 
bruttó 5 192 308 Ft/rendezvény 

 
Megjegyzés: a fogyatékosok nappali ellátására alkalmas intézmény személyi feltételeinek 
bővítéséhez forrás hozzárendelése a pályázatból. 
 

A programok kidolgozása során mindig az ügyfél igényeit tartjuk szem előtt, jelen koncepciónk 
egy javaslat, természetesen a konkrét kidolgozás során a pályázat keretei között az ügyfélhez 

igazodunk. 



 

 

Kérdések esetén állunk rendelkezésére: 

 

Elérhetőségeink 

 

Pletser ádám 

adam.pletser@dft.hu 

06 20 377 1731 

 

Nagy Réka 

szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner 

reka.nagy@dft.hu 

06 20 338 0155 


