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A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országok, mind az 

európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. A betegségteher 

túlnyomó részét krónikus, nem fertőző betegségek jelentik. E 

megbetegedések jelentős részéért életmódbeli tényezők (dohányzás, 
alkoholfogyasztás, fizikai inaktivitás) tehetők felelőssé. A betegségek 

túlsúlya a lakosság életére. Az állapotfelmérés során felmerült 

problémákra az alábbi programok megvalósítására van szükség: 

-Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató 
programok megvalósítása 

-Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan 

megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok 

megvalósítása 
-Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési 

program megvalósítása 

A projekt célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és 

közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az életminőség javítása. A 

bevonásra kerülő lakosság 90%-a még soha nem vett részt egészséges 
életmódot célzó előadásokon. Az Egészséges életmód program során a 

résztvevők témakörönként kapnak ismereteket, a 3 területet érintő 

helyzetek kezeléséről, mely során felkészült szakemberek segítik 

munkájukat. 
A program témánként előadásból, és gyakorlati foglalkozásból áll. A 

résztvevők a program során háromszor esnek át állapotfelmérésen, ahol 

az egészségügyi szakemberek státuszvizsgálatot tartanak. A program 

során az elsajátított ismeretanyag mellett kiadványokat, reklámgrafikai 
termékeket kapnak és szemléltető eszközöket (pl. dohányos száj) 

láthatnak. 

A program keretében a pályázó egészségtervet dolgoztat ki, melyet az 

elkövetkezendő 3 évben folyamatosan kezel. 

 



 
 
 

Nyert a pályázat 

 

Ináncs Község Önkormányzata, „Egészséges életmód Ináncs 

településen” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az TÁMOP-6.1.2-
11/1-2012-1152 számú - „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programok – lokális színterek” címmel kiírt programra. A projekt, a 

Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 9.179.900,- Ft 

támogatásnak köszönhetően valósul meg. 
 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  

9.179.900,- Ft. 
 

2013. június 21. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Támogató Okirat 
 

Ináncs Község Önkormányzata által benyújtott „Egészséges életmód 

Ináncs településen” című pályázat - mely az TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-

1152 számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 

– lokális színterek” címmel kiírt program keretein belül valósul meg – 

Támogatási Okirat hatályba lépésének dátuma 2013. október 09. 
 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege  

9.179.900,- Ft. 
 

 

 

 

 

Lebonyolító 
 

Ináncs Község Önkormányzata által benyújtott „Egészséges életmód 

Ináncs településen” című pályázat - mely az TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-

1152 számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 
– lokális színterek” címmel kiírt program keretein belül – az egészséges 

életmód programok az Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft. 

lebonyolításával valósul meg. 
 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege  

9.179.900,- Ft. 
 

 

 


