
 

 

 

 
Megvalósult projekttevékenységek 2017.09.01-2018.08.31. közötti időszakban 

 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretén 
belül megvalósuló HEALTH4ALL projekthez (azonosító száma: SKHU/1601/4.1/056.) Ács 
Város Önkormányzata pályázatot nyert a szlovákiai Madar községgel közösen, a határon 
átnyúló kistérségben. A projekt keretén belül az egészségügyi és szociális szolgáltatások 
fejlesztése, a marginalizált rétegek társadalmi kirekesztődésének feloldásában való 
segítségnyújtást segítő munkahelyi elhelyezkedés és munkahely megtartást segítő 
tréningek, valamint a szociális szakemberek szakmai tudásának bővítése, a két ország 
szakembereinek tapasztalatcseréje valósul meg. Az Interreg projekt lehetőséget biztosít a 
Jegespusztán a közösségház felújítására és az orvosi szoba kialakítására, valamint a 
szükséges eszközbeszerzésre is. 
A programok szervezése és lebonyolítása során kiemelt figyelmet kap a hátrányos 
helyzetű lakók bevonása. 
 
A projekt időtartama: 2017. szeptember - 2019. augusztusig tart, az első három 
periódusban az alábbi tevékenységek valósultak meg:  
 
1. Az időszakban két partnertalálkozóra került sor, ahol a projektpartnerek megvitatták 

a projekt aktuális tevékenységeit, az elért eredményeket, a költségvetési 
előrehaladást, a jövőben végrehajtandó tevékenységeket.  
2017.09.06-án Ácson, majd 2018.01.25-én Madaron találkoztak a partnerek.  
 

2. Sajtókonferencia 
2017. október 5-én Ácson bemutatásra került a projekt a sajtó képviselői és egyéb 
érdeklődők számára.  
A projektről sajtóközleményt jelentettünk meg 3 nyelven.  
 

3. Szakmai tudás bővítése intézményi szakemberek számára 
2017. november 28-án Madar önkormányzata szakmai tanulmányutat szervezett 
magyar és szlovák intézményi szakemberek számára a kölcsönös tapasztalatcsere, 
tudásbővítés céljából. A tapasztalatokat szakmai mentor segítségével vitatták meg a 
nap folyamán. 
 
 

      Akkreditált tréningen részvétel 
Intézményi szakemberek Budapesten két alkalommal akkreditált szakmai tréningen 
vettek részt 2018. áprilisában  

Időszaki kiértékelő egyeztető megbeszélések – cross-border networking 
Az intézményi szakemberek között tapasztalatcserére és tudásbővítésre, határon 
átnyúló workshop alkalmával  Ácson került sor: 
1. alkalommal szakmai egyeztető megbeszélésre 2017. november 30-án. 

   2. alkalommal került megrendezésre, magyar és szlovák szociális szakemberek 
részvételével, szupervizor levezetésével.2018.08.09-án. 
 
 



 

      
 

4. Intézményi szakemberek között megvalósuló határon átnyúló tudástranszfer 
 
 A harmadik periódus során Ács szervezésében valósult meg kerekasztal beszélgetés, 

gyermekjóléti szolgálattal,gyermekvédelmi jelzőrendszerrel és a védőnői szolgálattal 
kapcsolatos ismeretek,tapasztalatok kerültek átadásra a madari partner szakemberei 
számára 2018.08.30. 

 
 

5. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Magyarországon és Szlovákiában 
 
 Szakmai interaktív előadások 
 Az érdeklődő közönség számára 2 alkalommal szerveztünk szakmai interaktív  

előadást nagyszámú érdeklődő részvétele mellett: 
2017.10.27-én Családtervezés és nővédelem témában 

 2018.02.26-án Egészségügyi szűrések szerepe és fontossága témában 
 
 
 Egészségügyi szűrőprogramok : 

A megvalósulás időtartama alatt a település lakói számára egészségügyi előadások, 
tanácsadások és különböző szűrővizsgálatok kerülnek megszervezésre. A 
tanácsadások folyamatosan zajlottak a városban és a külterületen is egészségügyi 
tanácsadás mellett védőnői és házi orvosi tanácsadásra is sor kerül. 
Szűrővizsgálatok megvalósulása az alábbi alkalmakon különböző témakörben 
zajlottak: 
2017.10.27. Családtervezés és nővédelem 
2017.11.02. Hallás szűrés 
2017.11.14. Látás szűrés 
2018.02.02. Korai szezonmotoros szűrés 
2018.02.26. Csontritkulás szűrés 
2018.06.09. Vérnyomásértékek szűrés 
2018.06.14. Tüdőszűrés 
 

 
6. Szociális szolgáltatások fejlesztése Magyarországon és Szlovákiában 

A csoportfoglalkozások keretén belül eltérő életkorú célcsoportok számára az alábbi 
foglalkozások zajlanak: 

• családi csoportfoglalkozások 

• felnőtt klubfoglalkozások 

• iskolás gyermekeknek szóló klubfoglalkozások  

• korai gyermekkori foglalkozások 0-3 éves korig 
A csoportfoglalkozások folyamatosan megszervezésre és lebonyolításra kerülnek, a város 
bel és külterületén egyaránt. A programok előkészületeinél kiemelt hangsúlyt fektetünk a 
motiváció felkeltésére. A csoportfoglalkozások előre kialakított tematika alapján kerülnek  
lebonyolítására. 
 
 



 

  
 

 
 
 

7. Munkaerő-piaci tréningek 

• munkaerőpiacon történő elhelyezkedést segítő tréningek és 

• munkahely megtartási kondíciók fejlesztése. 
 
A munkaerő-piaci tréningek, tematikusan felépülő csoportfoglalkozások és egyéni 
segítségnyújtás formájában valósulnak meg. Mentor segíti az elhelyezkedést, illetve a 
munkahely megtartását. 
 
A megvalósulás során kérdőívek segítségével folyamatosan monitorozzuk a 
szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségét. A résztvevők promóciós tárgyakat kapnak, 
melynek segítségével népszerűsítjük a projektet. Szintén a projekt népszerűsítését segíti a 
pályázó székhelyének bejáratánál elhelyezett projektposzter, mely a projektről ad alapvető 
információkat.  
 
A projekt az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ (Ács, Fő u. 43.) közreműködésével 
valósul meg, itt várunk minden érdeklődőt. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: Tel: 
06-20/2294977, 34/395-096. 
 


