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Az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló cselekvési terv célja a Baranya megyei
Sellye kistérség lakossága körében tapasztalható egészség-egyenlőtlenségek csökkentése az
egészségfejlesztés eszközeivel. A cselekvési terv az OEFI koordinálásával, a Sellye
kistérségbeli szakértők és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) közreműködésével
készült az ACTION-FOR-HEALTH c. európai uniós projekt támogatásával.
(http://www.action-for-health.eu).
A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg 2012-2014 között, a
szlovéniai Muraszombati Népegészségügyi Intézet koordinációjában. A projektben 9 társult
partner vesz részt különböző európai országokból, köztük az Országos Egészségfejlesztési
Intézet (OEFI). A projekt általános célja, hogy az egészségfejlesztés eszközeivel csökkentse
az

egészség-egyenlőtlenségeket,

ezzel

hozzájárulva

a

lakosság

egészségének

és

életszínvonalának javításához. A partnerek saját országukban egy szabadon választott területi
egységre vonatkozóan helyi (regionális/kistérségi/települési) szintű cselekvési tervet
készítenek.
Sellye kistérség kiválasztását a cselekvési terv helyszínéül a kistérségben rendelkezésre álló
szakmai erőforrások és az MMSZ révén működő partnerségi viszonyok, a kistérség hátrányos
helyzete, valamint a helyi szereplők ilyen irányú aktivitása indokolta.
A cselekvési terv a sellyei kistérség lakossága körében tapasztalható egészségegyenlőtlenségek csökkentését a kistérségen belül az egészségfejlesztés eszközeire, a helyi
szintről induló kezdeményezésekre, és a strukturális alapok helyi felhasználásának
lehetőségeire építve kívánja elősegíteni, a hátrányos helyzetű csoportokra – különös
tekintettel a gyermekekre – fókuszálva.
A cselekvési terv készítésének alapja a kistérségi szereplőkkel való szoros együttműködés. A
cselekvési terv a kistérségbeli szakértők által megfogalmazott szükségletekre, problémákra
reflektál, figyelembe véve az egészséggel kapcsolatos objektív szükségleteket és az
egészséggel kapcsolatos lakossági igényeket.
A cselekvési terv az egészség-egyenlőtlenségek csökkentését három fő célkitűzés segítségével
kívánja megvalósítani.
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Az első célkitűzés az előkészítés során azonosított legfőbb egészség-problémák megelőzésére
és kezelésére irányuló egészségfejlesztési programokat tartalmaz. A második célkitűzés a
kistérségben dolgozó egészségügyi és szociális szakemberek humánerőforrás fejlesztésére
irányul. A harmadik célkitűzés pedig az első két célkitűzésben megfogalmazottak
megvalósításához elengedhetetlen kistérségi infrastruktúrafejlesztést szorgalmazza. Az egyes
célkitűzések alatt – rövid bevezető után – alcélok szerepelnek, amelyek kijelölik a főbb
tevékenységi területeket.
Végül, az alcélok konkrét tevékenységlistát tartalmaznak, a kapcsolódó indikátorokkal. A 3.
sz. Mellékletben szerepel két program részletes leírása, köztük a „Szülő klub” és célzott
sporttevékenység (szivacskézilabda csapatok) kialakítása, amely az ACTION-FOR-HEALTH
projekt támogatásával kerül megvalósításra.
A cselekvési terv elkészültével a projektidőszakon belül a fent említett, két kiválasztott
program is megvalósításra kerül, a projekt által biztosított pénzügyi forrásból; a
megvalósítást pedig az eredmények értékelése fogja követni.
Az MMSZ, a sellyei szakértők és az OEFI közreműködésével létrejött cselekvési terv az
ACTION-FOR-HEALTH c. projekt időszakának végét követően (2014. augusztus) is a helyi
közösség tulajdonát képezi, és rendelkezésre áll további intézkedések megalapozására. A
cselekvési terv felhasználható lehet további programok, projektek kidolgozásakor, valamint a
2014-2020-as időszakban az európai uniós Strukturális Alapok forrásainak felhasználására
irányuló

pályázatok

benyújtásánál

elősegítheti

a

pályázati

programok

szakszerű

megalapozását is. Továbbá, elősegítheti és megalapozhatja a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási

Stratégia

(2011-2020)

intézkedéseinek

helyi

megvalósítását

is.

A későbbiekben a cselekvési terv egyes gyakorlati elemeinek megvalósítása a sellyei
kistérségben élő elkötelezett helyi érdekhordozók további együttműködése keretében
lehetséges.
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