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Tlačová správa o ukončení projektu

Zlepšenie prístupnosti k lekárskej starostlivosti a prevencii v menších obciach
v rámci cezhraničnej spolupráce
HEALTH4ALL
Samospráva Mesta Ács a Obce Modrany rozvíjali zdravotné a sociálne služby oboch
osád a vykonali rozvoj nehnuteľností a obstaranie vybavebua v rámci projektu
SKHU/1601/4.1/056
Výška dotácie: 169.818,10 €

Trvanie projektu: 01.09.2017-31.08.2019

V rámci projektu sa rozšírili odborné znalosti inštitucionálnych odborníkov, v rámci ktorej
odborníci v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti študovali dobré príklady druhej krajiny,
zúčastnili sa na akreditovaných školeniach na podporu sociálnej kohézie a zdravotnej
starostlivosti marginalizovaného obyvateľstva a organizovali sa cezhraničné workshopy, kde
supervíziuou pomáhal psychológ.
Ako dôležitý pracovný balík sa v projekte objavil cezhraničný prenos poznatkov medzi
inštitucionálnymi odborníkmi, počas ktorého Obec Modrany predstavil techniky riadenia
skupín a mesto Ács prezentoval úlohu opatrovateľskej služby a detskej starostlivosti, a
signalizačný systém ochrany detí profesionálnym kolegom susednej krajiny.
Počas rozvoja zdravotných a sociálnych služieb odborníci organizovali interaktívne
prednášky pre obyvateľstvo a predovšetkým znevýhodneným ľuďom 5-krát v Maďarsku,
okrem toho členovia cieľových skupín počas projektu využívali rôzne zdravotné a sociálne
služby.
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Prioritou v regióne je pomáhať pri zmiernení sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín,
v rámci projektu s tréningami pomáhali k zamestnaniu sa na trhu práce, rozvíjali kondície na
udržanie pracovných miest a poskytovali odbornú pomoc pri založení podnikania.
V zúčastnených obciach sa vďaka projektovej dotácie uskutočnil aj rozvoj sociálnej a
zdravotnej infraštruktúry: mesto Ács zrekonštruoval budovu sociálnych služieb a zabezpečil
vybavenie pre sociálne služby, v obci Modrany sa uskutočnila rekonštrukcia zdravotného
strediska.
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