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SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
Az orvosi ellátás és szűrővizsgálatok elérhetőségének javítása a kistelepülések határokon
átnyúló együttműködésén keresztül
HEALTH4ALL

Ács Város Önkormányzata és Madar Önkormányzata az SKHU/1601/4.1/056 pályázat
keretében fejlesztette a két település egészségügyi és szociális szolgáltatásait, valamint
ingatlanfejlesztést és eszközbeszerzést hajtottak végre.
A támogatás összege: 169.818,1 EUR

A projekt időtartama: 2017.09.01-2019.08.31.

A projekt keretében megtörtént az intézményi szakemberek szakmai tudásának bővítése,
melynek keretében az egészségügyi és szociális szféra szakemberei tanulmányúton
ismerkedtek a másik ország jó gyakorlataival, részt vettek akkreditált képzéseken a
marginalizált lakosság szociális kohéziójának és egészségügyi ellátásának elősegítése céljából,
valamint határon átnyúló workshopokat szerveztek, ahol a szakmai szupervíziót pszichológus
segítette.
Fontos munkacsomagként jelent meg a projektben az intézményi szakemberek közötti határon
átnyúló tudástranszfer, melynek során Madar a csoportszervezési technikákat, míg Ács városa
a védőnői és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekvédelmi jelzőrendszer működését prezentálta
a szomszédos ország szakmai kollégáinak.
Az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése során szakmai interaktív előadásokat
szerveztek a partnerek a helyi lakosság, illetve kiemelten a hátrányos helyzetű emberek
számára 5 alkalommal Magyarországon, emellett különféle egsészégügyi és szociális
szolgáltatásokat vehettek igénybe a célcsoport tagjai a projekt során.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg
www.skhu.eu
Ezen sajtóközlemény tartalma nem szükségszerűen reprezentálja az Európai Unió hivatalos véleményét.

A térségben kiemelt feladat a marginalizált rétegek társadalmi kirekesztődésének feloldásában
való segítségnyújtás, így tréninggekkel segítették a szakemberek a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedést, fejlesztették a munkahely megtartási kondíciókat, szakmai segítséget nyújtottak
vállalkozás alapításához.
A részt vevő önkormányzatoknál megtörtént a szociális és egészségügyi infrastuktúra
fejlesztése is: Ácson szociális intézmény felújítása és különféle egészségügyi és szociális
szolgáltatást támogató eszközök beszerzése történt meg, Madaron pedig az orvosi rendelő
felújítása valósult meg a támogatásnak köszönhetően.
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