ACTION-FOR-HEALTH PROJEKT

Az ”ACTION-FOR-HEALTH” c. európai uniós projekt általános célja, hogy az
egészségfejlesztés eszközeivel csökkentse az egészségi egyenlőtlenségeket, és ezáltal javítsa a
lakosság egészségét és életszínvonalát. A projekt koordinátora a szlovén Muraszombati
Népegészségügyi Intézet (ZZV MS). A projektben 9 társult partner vesz részt, köztük az
Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI). A projekt 2012. augusztusban indult és 2014.
augusztusban zárul.
A projekt egyrészt a strukturális alapokból származó forrásoknak az egyenlőtlenségek
csökkentése irányába ható regionális szintű felhasználását vizsgálja és fejleszti a
partnerországok körében. Ezzel kapcsolatban a projekt kapacitásfejlesztési tevékenységeket
szervez. Másrészt, a projekt fő elemeként a partnerországok regionális/megyei/térségi szintű
Cselekvési Tervet készítenek, amelyből egy kiválasztott, konkrét intézkedést is
megvalósítanak. Az OEFI a sellyei kistérség helyi szakembereivel együttműködve készítette
el az alábbi Cselekvési Tervet Sellye kistérségre vonatkozóan.
Letölthető dokumentumok:
Egészségfejlesztési cselekvési terv Sellye kistérségben az egészség-egyenlőtlenségek
csökkentésére (Teljes dokumentum, PDF)
Egészségfejlesztési cselekvési terv Sellye kistérségben az egészség-egyenlőtlenségek
csökkentésére – Összefoglalás (Rövid összefoglaló, PDF)
Az OEFI által a projektben elvégzendő feladatok:
• Országos szintű helyzetelemzés az egészségi állapotra, egészség-egyenlőtlenségekre
vonatkozóan, a rendelkezésre álló adatok (országos és nemzetközi statisztikai
adatbázisok) alapján. (2012. december)
• A Sellyei kistérségre vonatkozó helyzetelemzés az egészségi állapot és egészségegyenlőtlenségek tekintetében, annak vizsgálata, hogy milyen egészséget meghatározó
tényezők hatnak helyi szinten, a lakosság egészségét befolyásoló tényezők leírása, az
egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés, valamint a strukturális alapok
felhasználásának vizsgálata stb. (2013. február-április)
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• Szükségletelemzés a Sellyei kistérségben elkészítendő cselekvési tervhez szükséges
erőforrásokról, szaktudásról, információforrásokról, humánerőforrásról. (2013. április)
• Egy jó gyakorlat leírása az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése terén,
meghatározott szempontok szerint. (2013. május)
• A népegészségügyi jelentőségű kapacitások növelése, a szakemberek és módszerek
tekintetében az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A projekt keretében a
partnerek nyári egyetemen vesznek részt az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése
és a strukturális alapok forrásainak felhasználása témájában. (Muraszombat, 2013.
szeptember 23-25.)

• A Sellyei kistérségre vonatkozó cselekvési terv elkészítése közös módszertan
segítségével 2013. novemberig, az egészségfejlesztés eszközeire, a helyi szintről
induló kezdeményezésekre és a strukturális alapok helyi felhasználásának
lehetőségeire építve, valamint a hátrányos helyzetű csoportokra fókuszálva. A
cselekvési terv készítése során szorosan együtt kell működni a helyi
érdekhordozókkal. A partnerek tréning keretében kapnak módszertani segítséget a
cselekvési terv elkészítéséhez (Muraszombat, 2013. március 19-20). A cselekvési terv
céljai:
– a döntéshozók ösztönzése, hogy napirendre tűzzék az egészségi
egyenlőtlenségek csökkentését, illetve ennek célját beépítsék más
szakpolitikák célkitűzéseibe;
– az életmódbeli tényezők befolyásolása;
– egészség-egyenlőtlenségek csökkentése.
• A cselekvési terv pilot vizsgálata a kistérségben (2013. november – 2014. április),
amelynek során szorosan együtt kell működni a helyi partnerekkel és hálózatokkal. A
cselekvési terv egyik intézkedésének gyakorlati megvalósítása révén a cselekvési terv
hatékonyságának és működőképességének vizsgálata, amely bizonyítékul és
motivációul szolgál, és ezáltal döntéshozói támogatást biztosít a helyi cselekvési
tervek rendszerének országos szintű elterjesztéséhez, amelyre a projektkoordinátor
ország, Szlovénia szolgáltat jó példát.
Projektszintű feladatok:
 Útmutató az egészség-egyenlőtlenségek csökkentését célzó cselekvési tervekről és a
Strukturális Alapok felhasználásáról – három részes kiadványsorozat készítése
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 Szlovéniai esettanulmány kiadása– a szlovéniai cselekvési tervek rendszerének
bemutatása
 Honlap, szóróanyagok megjelentetése
 7 ország helyi cselekvési terve és megvalósított intézkedésének tapasztalatai – CD-n
megjelentetve
 Távoktatási segédanyag készítése a projekttapasztalatok terjesztésére –
népegészségügyi szakemberek számára
 Záró konferencián való részvétel – Muraszombat, 2014. június
 Projektzáró beszámoló
 A projekt eredményeiről szóló nemzetközi publikáció
A projekt elvárt eredményei:
 Kapacitásfejlesztés a projektpartnerek és népegészségügyi szakemberek körében – a
közösségi alapú, erőforrásokra és partnerségre építő ágazatközi együttműködés terén;
 A helyi érdekhordozók tudatosságának növelése az egészség tekintetében, amely
elősegíti az egészség szempontjainak figyelembe vételét más szakpolitikákban;
 A cselekvési tervek célcsoportjának egészségmagatartására és egészségi állapotára
gyakorolt pozitív hatás;
 A kiválasztott, megvalósított intézkedésen keresztül a módszer eredményességének
bizonyítása és motiváció további intézkedések megvalósításához.
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