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Az alapítvány a 2013-14-ben megvalósított TÁMOP pályázat fenntartási időszakának utolsó, ötödik 

évében 7 programot valósított meg, melyeken összesen 414-en regisztráltak. 

1. március 10. Keleti-elkerülő Kerékpártúra  

2. május 29: Egészségnap (BGRG) 

2.1. Részeg szemüveg-gyakorlati tréning (Lekrinszki Dóra iskolavédőnő) 

2.2. Újraélesztés – gyakorlati tréning (Dr. Lorencz Anna mentőorvos) 

2.3. Stresszoldás – gyakorlati tréning (Széll Erzsébet pszichológus) 

2.4. Egészségügyi szűrés (vércukorszint, vérnyomás, testzsír%, BMI) (Dr. Borda Stefánia iskolaorvos) 

3. július 12: Mozgás éjszakája – éjszakai kerékpártúra Mártélyra 

4. szeptember 21: Fehértó Napja (XX.), kerékpártúra Kardoskútra 

 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Intenzív Korai Terápiás Hetének támogatása az 

elmúlt évekhez hasonlóan történt. Májusban az évről évre egyre nagyobb támogatási összeg 

felhasználásával több készségfejlesztő eszközt adományoztunk ismét, segítve ezzel az intézmény szakmai 

munkáját. 

Novemberben sérült gyerekeket gondozó szülőknek, óvónőknek és védőnőknek szerveztünk ismért egy 

csecsemő és kisgyermek újraélesztési gyakorlati tréninget. 

A beteg gyermekeket nevelő családok az elmúlt évhez hasonlóan kérték az alapítvány segítségét a 

szükséges gyógyszerek kiváltásához.  

A gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez adott támogatás az előző évhez képest a négyszeresére 

(!) nőtt (pl. szemüveg, járógép, fürdetőszék...). De a szociális helyzetüket tekintve rászoruló, kisgyermekes 

családok azonnali támogatásként igényelt gyorssegély szükséglete is (beiskolázáshoz, gázpalack 

cseréhez, illetve áramkártya feltöltéshez) az elmúlt évhez képest duplájára (!) emelkedett… 

Az alapítvány társadalmi beágyazottságát és tevékenységének ismertségét, elismertségét jelzi, 
hogy továbbra is több mint 1 millió forint anyagi támogatást kapott a térségben lakó természetes 

személyektől, vállalkozásoktól. Ebben az évben azonban kicsit csökkent a személyi jövedelemadó 1%-ának 

felajánlásából származó bevétele az alapítványnak 

Az alapítvány működési költségei 2019-ben nem nőttek…  

2017 februárjától folyik a „Védőháló a családokért” EFOP-1.2.1-15 számú felhívásra beadott 

„CSOMÓ” – Hódmezővásárhely – Szeged családikötelék-erősítő programsorozat című 

nyertes pályázat megvalósítása a szegedi konzorciumi partnerrel együtt. Ennek kapcsán 2019-ben a 

pályázati tervben vállalt utolsó 3 db. egynapos családi rendezvény valósult meg városunkban a projekt 

keretében.  

Az alapítvány együttműködő partnerei: 

1. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

2. DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit RT. (EFOP) 

3. Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Ált. Iskola (EFOP) 

4. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (EFOP) 

5. Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ (EFOP) 

6. Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség (EFOP) 

7. Szőnyi Benjamin Református Ált. Iskola (EFOP) 
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Tárgyévben (2019) végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

a) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs közhasznú 

tevékenységen belül a gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatásokat folytatta az alapítvány az 

előző évekhez hasonlóan: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával a 

rászoruló és beteg gyermekeket nevelő családok részére. Erre a célra az elmúlt évi támogatáshoz 

képest háromszor annyi forrást, összesen több mint 700 ezer forintot használt fel, 54 alkalommal. 

b) Az egészség-megőrzési tevékenységen belül a megvalósított egészségfejlesztési TÁMOP pályázat 

fenntartási időszakának utolsó évében az alapítvány 7 program során összesen 414 főt vont be. 

c) A rendszeres mozgásra, a szabadidő sport népszerűsítésére és a szabadidő hasznos eltöltésére teremt 

alkalmakat az alapítvány évek óta, a régióban meghirdetett és lebonyolított túrakerékpáros 

kirándulásokkal. 2019-ben 3 ilyen kerékpáros program volt, amelyeken 253 fő vett részt. 

d) Családsegítést, szociális közhasznú tevékenységet is folytatott az alapítvány 21 alkalommal, 580 

ezer forint értékben. 

Egy nyertes EFOP pályázat (CSOMÓ Szeged – Hódmezővásárhely családikötelék erősítő 

programsorozat) megvalósítása közben 3 programmal összesen 6,4 millió forint ráfordítással 85 főt 

vont be a programokba. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

3.2. gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások – jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az 

egészségügyről 35. § (1)-(2) 

3.3. nagycsaládosok, rászoruló, nehéz anyagi körülmények között élő, és halmozottan sérült gyermekek 

3.4. 54 fő 

3.5. A beteg gyermekek gyógyulásához szükséges gyógykezelés és a jobb életminőséget biztosító 

gyógyászati segédeszközök elérése. 

3. … 

3.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

3.2. népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése – jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az 

egészségügyről 35. § (1)-(2) 

3.3. 12 – 19 éves korosztály 

3.4. 414 fő 

3.5. Hódmezővásárhely serdülő diákságának szemléletformálása az egészséges életmód fő irányainak 

meghatározásával és az egészségtudatosságra való neveléssel (Egészségnap). 

3. … 

3.1. sport 

3.2. kerület sport és szabadidő sport támogatása – jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 

Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17. 

3.3. családok, amatőr és profi túrakerékpáros versenyzők 

3.4. 259 fő 

3.5. A rendezvények a szabadidő hasznos eltöltéséhez teremtenek lehetőséget, aktív kikapcsolódást, 

különböző nehézségi fokozatú mozgást biztosítanak a szabadban, nagy létszámú résztvevőnek is. A 
természetjárás szabályaival és a fokozottan védett természetvédelmi terület szépségeivel is 

megismerkednek az érdeklődők. Amatőr sportegyesületet is támogattunk nemzetközi versenyen 

való részvételben. 

 

 

 

 

 


