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PROGRAMTERV 

 
 

EFOP-1.5.2-16-2017-00021 

„Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” 

A programelem neve: „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” projekt 
keretén belül a preventív családos programok „Egészséges életmód tanácsadás és 
programsorozat” eleme 
 

Megvalósító neve: 
 
Várható létszám: 450 fő 
25 alkalommal 
5 településen: Gyula, Kétegyháza, Elek, Lőkösháza, Doboz   

A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához: 
A tevékenység célja az aktív korú, hátrányos helyzetű helyi lakosság számára az életvezetési 
készségek javítása érdekében nonformális keretek között zajló, figyelemfelkeltő, nyitott 
programok szervezése, mely által javul a résztvevők elsődleges munakerőpiacra  való 
kijutásának esélye, erősödik a résztvevők kommunikációs-kooperációs készsége, 
megerősödik az egészséges életmódra való igény, egyéni szinten javul a foglalkoztathatóság 
esélye, illetve kedvezően hat foglalkoztatásban állók egészségmegőrzése, mely hozzájárul a 
hosszútávú foglalkoztathatósághoz.  
 
A tanácsadás és programsorozat célja: 
A programelem közvetlen célja, hogy az álláskeresőket olyan praktikus, egészséges életmód 
kialakítását segítő, hosszútávon is költség- és időhatékonyan fenntartható életvezetési 
tanácsokkal lássa el, mely által nőnek az elsődleges munkaerőpiacra jutás és a továbbiakban 
a hosszútávú foglalkoztatás esélyei. A program emellett hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők 
a későbbiekben a család és munkahely egyensúlyát képesek legyenek kialakítani és 
fenntartani, ezáltal egy egészséges irányba mutató életmódváltás induljon el. 
 
Hosszú távú cél: Hosszútávú, egészséges irányba mutató életmódváltás elősegítése, új, 
építőjellegű célok kitűzése és az ehhez vezető út járható meghatározása. Ennek 
eredményeképpen a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése, és az alapvető életvezetési 
anomálik megszüntetése. Az egészségtudatos szemlélet kialakulása és hétköznapokba 
illesztése, a családi élet és a munkahely egyensúlyának megfelelő szervezése, valamint, 
hogy olyan kompetenciákat szerezzenek a résztvevők, melyek hozzájárulnak a társadalmi és 
anyagi helyeztük javulásához. 

A tevékenység leírása:  
Az egészséges életmód kialakítására tanácsadások, innovatív, élményalapú tanulást 
lehetővé tevő programok valósulnak meg. A tanácsadásokra, programokra a mentorok 
segítségével bevonásra kerülnek a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosok. Befogadást 
támogató, segítő, közösségformáló esemény. 
Egészséges életmód tanácsadás és programsorozat leírása: 
A megadott témákban csoportos (illetve az alkalmakhoz kapcsolódóan egyéni) tanácsadások 
megvalósítása, valamint a projektbe bevont személyek által hozott problémák feldolgozása 
és új célkitűzések közös megfogalmazása révén az egyéni életmódváltás elősegítése.  
A tanácsadások és programok gyakorisága: 25 alkalom, alkalmanként 15-20 fő 
elérésével, a helyi igényekhez igazodóan a fejlesztési terület településein. 

Az esemény célcsoportja:  
A fejlesztési területen élő, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosság.   

Az esemény helyszíne/helyszínei: Gyula, Doboz, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza 
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Az ajánlatkérő által megjelölt, változó helyszínen és időpontban 

Az esemény tervezett időpontjai: szerződéskötéstől – 2020. december 31-ig 
folyamatosan 
 
 
A tanácsadások és programok gyakorisága: 25 alkalom, alkalmanként 15-20 fő 
elérésével, a helyi igényekhez igazodóan, az ajánlatkérő által megjelölt változó helyszíneken 
és időpontban, a fejlesztési terület településein. Az időpont és helyszín megjelölésére az 
elvárt teljesítést megelőző legalább 10 nappal kerül sor. 
 

Az esemény tervezett programjai  

 

25 alkalommal a célterületeken egészséges életmódvezetését elősegítő csoportos (és igény 
szerint kapcsolódó egyéni) tanácsadás. 

A csoportos tanácsadásra, illetve előadásra az alábbi témakörök kerülnek kiajánlásra a 
települések részére: 

 

 

1) Általános gazdálkodási ismeretek - otthonra 
 

 A mérleg 

 A családi kassza hatékony és takarékos kezelése a gyakorlatban  

 Hol folyik el a pénz? 

 Konyhapénz – Mikor? Mit? Mennyit? Hogyan? (Gyakorlati javaslatok pl. miből 
halmozzunk, mit nem érdemes, mikor vásároljunk, mennyit költsünk… stb.) 

 Hogyan tudunk megtakarítást produkálni kevés pénzből is?  

 Miért fontos a megtakarítás? 

 Hogyan álljuk meg, hogy ne költsük el a megtakarításunkat? Mire fordíthatjuk? 
(irányelvek, következetesség) 

 Szemléletváltás: Mit vegyek meg? Mi az, amit inkább magam készítsek? 

 Pénzügyi tudatosság és következetesség. Hol kaphatok hasznos segítséget, 
tanácsot? 

 A pénzügyi krízisekről röviden. Hogyan kerülhetők el? 
 
 

2) Az idő  
 

 Az idő is erőforrás. Hogyan bánjunk vele? 

 Mire muszáj időt szakítani? 

 Praktikus és egészséges időgazdálkodás Fontossági sorrend felállításában 
kompetenciafejlesztés 

 A kötelező idők – munka, utazás, háztartás vezetés stb. – hogyan osszuk be jól? 

 A szabadidő és az otthoni feladatok időgazdálkodása 

 A családdal töltött minőségi idő fontossága 

 Én idő – miért fontos? 

 Miért fontos a napirend és a rendszeresség?  

 Időgazdálkodás és mentális egészség 

 
3) Egészséges táplálkozás idő - és költséghatékonyan 
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 A megfelelő táplálkozás fontossága az életminőség szempontjából (az egyén 
egészsége, családi életre gyakorolt hatása, valamint munkavállalói, gazdasági, 
mentális stb. …. szempontokból) 

 Egészséges táplálkozás és a hosszútávú foglalkoztathatóság – megéri odafigyelni 

 Milyen tápanyagokra van szüksége a szervezetünknek a megfelelő erőnléthez? 

 A megfelelő folyadékbevitel  

 Hányszor, mit, kinek, hogyan? 

 Tápláló tízóraik és uzsonnák az egész családnak 

 Mikor csomagoljunk, mikor fizessük elő ebédet? 

 Mit csomagoljunk ebédre? 

 Gyors, egészséges, idő - és költséghatékony vacsorák  

 Hogyan étkezzünk? (időt hagyva, a körülményekre figyelemmel, a közös étkezések 
szociális szerepe stb …) 

 Alapanyagok – Mit, honnan? 

 Eltárolhatóság, és csomagolás 

 Miért fontos, hogy kiemelten odafigyeljünk a gyermekeink megfelelő 
táplálkozásának biztostására? Mire érdemes nemet mondani? 
 

 
4) Egészséges testmozgás és minőségi idő 

 

 Miért fontos a testmozgás? Fizikai és mentális hatásai 

 Munkakörtípusok mellé kiemelten ajánlott mozgásformák 

 Egyszerű, könnyen végezhető, rövid, napi gyakorlatok az egészségmegőrzés 
érdekében 

 Milyen életkorban milyen plusz mozgás ajánlott? Életkori fizikai sajátosságok 

 Testmozgás és foglalkoztathatóság – mozgáshiány okozta egészségkárosodás – 
korlátozott foglalkoztathatóság eredménye 

 A rendszeres testmozgás beépítése a napirendbe 

 Minőségi idő és példamutatás 

 Családdal eltöltött minőségi idő  

 Minőségi „én idő” 

 Közösségi lét, és cselekvés 

 Hobbi - kreativitás, motiváció 

 Minőségi idő beépítése a napirendbe 

 
5) Egészség és foglalkoztathatóság 

 
o Átmeneti vagy tartós egészségkárosodás, rokkantság, mentális betegségek és 

foglalkoztathatóság 

 Mire kell figyelni, ha valamelyik körülmény fennáll, és munkát keres az illető? 

 Mire kell figyelni, ha valamelyik körülmény fennáll, és a személy foglalkoztatásba 
kerül? 

 Miért érdemes vigyázni az egészségre? Miért jobb megőrizni, mint kezelni? 
 

o Gondozásra szoruló családtag melletti munkavállalás 

 Hogyan keressünk munkahelyet? Mérlegelendő lehetőségek 

 Napiend fontossága, és következetes betartása  

 Családi kooperáció - a „csapatmunka” közös érdek 

 „B” terv – otthon és a munkahelyen 

 Az egyéni mentális egészségmegőrzés kiemelt fontossága az adott körülmények 
mellett 



4 
 

 
 
 
 
 

o Fertőzések miatti táppénz? Hogyan kerüljük el? (Téli téma) E-bug 

 Személyi higiénia 

 Munkahelyi higiénia 

 Közösségi higiénia 

 Otthoni higiénia 

 A gyermekek általános higiéniai szabályokra való nevelése – Mit, hogyan? 
Személyes példamutatás fontossága 
 

o Általános otthoni higiénia – az egészséges életmód alapja 

 Takarítás – mit, mikor, hogyan? 

 Gócpontok a lakásban és a kertben 
 

o Egészség és lakókörnyezet 

 Lakókörnyezet és mentális egészség 

 Rendben lenni igazán csak rendben lehet 

 Rendszerezés és időgazdálkodás 

 

Szakmai és dokumentációs kritériumok: 

 

Bevonástól a megvalósításig: 

 A helyi mentor felkeresi a látókörében lévő hátrányos helyzetű, aktív korú lakosokat 
az egészséges életmód kialakítását segítő tanácsadás, illetve programok 
lehetőségét kínálva. 

 A tanácsadás, illetve programok témaköreit átadja az érintetteknek. 

 A helyi mentor a tanácsadás és a felkínált témakörök iránt felméri mennyien 
érdeklődnek. 

 Amennyiben 15-20 fő érdeklődik egy adott téma iránt, megszervezésre kerül a 
tanácsadás az érdeklődők számára, ahol a kifejezetten egyéni kérdéseikkel is 
fordulhatnak a tanácsadóhoz. 
 

 A magasan képzett szakember a programban tanácsadóként segíti az 
egészségesebb életmód kialakítását a kliens számára. 

 A tanácsadó felméri a kliens élethelyzetét, és megoldási javaslatokat kínál. 

 A kliens visszajelzést kap az adott élethelyzetre. 

 

 

A megvalósítás minőségi kritériumai: 

 a tanácsadás nem pszichoterápia és nem pszichiátriai szaksegítség 

 a tanácsadás kizárólag olyan szakmai segítségnyújtás, ami során a kliens 
egészségesebb életmódjának kialakítására való törekvés a cél, ami pszichoterápiás 
szaktudást, vagy a gyógyszeres segítség bevonását nem igényel 
 

 a csoportos, és az igény szerint kapcsolódó egyéni tanácsadás nem frontális 
ismeretátadás, a résztvevők élményszerűen, tapasztalati úton, gyakorlati 
példák és „feladatok” által sajátítják el, és építik be az új ismereteket oly 
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módon, hogy azokat önállóan is képesek legyenek otthon megismételni (pl.: 
közös tízórai/uzsonna/ebéd/vacsora stb. készítés, alapanyagismeret, a 
legalapvetőbb dietetikai ismeretek, megfelelő csomagolás és tárolás a gyakorlatban, 
mérlegkészítés, időbeosztás tervező, hétköznapokba beépíthető átmozgató tornák a 
 

gyakorlatban is bemutatva, minőségi idő tervezése és beépítése a hétköznapokba, 
E-bug a gyakorlatban, hirtelen ápolásra szoruló családtag ellátása és a munkahely 
megtartása érdekében „B” terv készítése, a megfelelő minőségű takarítás 
lényegének megtapasztalása, stb. lényeg a konkrét ismeret élményszerű 
elsajátításának biztosítása)  

 

Dokumentáció: 

 megvalósítási terv, eseményenként programvázlat 

 legalább 5 db magas minőségű fotó/alkalom 

 jelenléti ív 

 szakmai beszámoló 

 meghívó /plakát 
 

A tanácsadás hatása: 

A megvalósuló tanácsadások keretében a résztvevők életvezetési ismeretei bővülnek, az 
egészséges életmód kialakításához szükséges készségeik fejlődnek, ezzel a bevont 
hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutásának és tartós, hosszútávú 
foglalkoztathatóságának (valamint közvetetten a társadalmi és anyagi) esélyei javulnak.   

 

 


