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A főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

– A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014-ben is folytatódott a rászoruló családok beteg 
gyermekeinek alkalmi támogatása (gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzések): 23 
alkalommal összesen 66 ezer Ft támogatás került kiosztásra. 

– Két jelentős régiós sportrendezvény szervezésében vett részt az alapítvány a szabadidős tömegsport 
népszerűsítésének jegyében. 2014 júniusában egy városi cross country MTB kerékpár versenyen 
közel 50 fő vett részt, majd szeptember hónapban a Mártély-tiszai tájvédelmi körzetben a már 
negyedik alkalommal megrendezett túrakerékpáros versenyen 500 fő részvételével zajlott sikeres 
program. 

– Egy nagyszabású egészségfejlesztési projekt megvalósítása kezdődött az alapítvány szervezésében, 
2013. szeptember hónapban Hódmezővásárhely serdülő korosztályának, 11 helyi iskola bevonásával. 
2014. október végéig összesen 72 program során 1624 résztvevő látogatta az egészségfejlesztő 
programokat. 

A projekt megnevezése: 
„Egészségfejlesztési program megvalósítása a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért 
Alapítvány szervezésében” 

Támogató: 
Új Széchenyi Terv – Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Támogatás forrása: 
Központi költségvetés és nemzetközi forrás (Európai Szociális Alap) – Támogató Okirat szerint 

Támogatás időtartama: 
2013. szeptember 01. és 2014. október 31. között 

Támogatási összeg: 
9 831 638,- Ft 

Ebből a tárgyévre jutó összeg:  
8 643 722,- Ft – az elkülönített bankszámlakivonat szerint. 

 
A TÁMOP támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Az alapítvány alapvető célkitűzéseit szolgálja az a 2012-ben benyújtott TÁMOP 6.1.2/11/1 számú 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázat, 
melyet a bíráló bizottság 2013-ban közel 10 millió forint összegben támogatásra érdemesnek talált.  
A 2013. szeptember eleje és 2014.október vége között megvalósuló programok célcsoportja a 
Hódmezővásárhely 12-19 év közötti korosztályába tartozó fiatalok.  
A pályázat hat fő egészségfejlesztési terület köré épült: 
1) Dohányzás megelőzése és dohányzásról való leszoktatás 
2) Drog- és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése 
3) Stressz-kezelés, lelki egészség megőrzése 
4) Egészséges táplálkozás, energiaegyensúly megtartása 
5) Rendszeres testmozgás 
6) Életvezetési kompetenciák 

Az egyes témaköröket egy-egy szakmai előadás vezette be, majd a résztvevők heti 
rendszerességgel tartott csoport- és klubfoglalkozások keretében gazdagíthatták ismereteiket, illetve 
hasznos egészségmegőrző módszereket ismerhettek meg. Ezen kívül gyakorlati tréningek, 
sportbajnokság, valamint rajzverseny is színesítette a programokat… 
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