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Alapvető cél

 Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készség elsajátítása, valamint 

az egészségtudatos magatartás elfogadtatásának erősítése.



MIKROKÖRNYEZETI ELEMZÉS

Aprófalvas településszerkezet (51 település)           

- rossz közlekedés  (ezért gondoltunk a pályázatba szállításra)

- szolgáltatások hozzáférhetősége

- hiányos egészségügyi és szociális szolgáltatások

Lenti és kistérsége - lakosság száma: 21700 fő (KSH)

- 41 településen élnek 500 főnél kevesebben 

- legtöbb 50 fő alatti település

- az időskorúak az összlakossághoz képest nagyobb arányban vannak 



 A kistérség háziorvosi ellátását jelenleg 10 vegyes, 4 felnőtt és 2 házi gyermekorvosi 

szolgálat biztosítja.

 Az alacsony népsűrűség és a sajátos aprófalvas településszerkezet miatt egy vidéki 

praxishoz átlagosan 5 település tartozik. 

 A legtöbb,- összesen 9 - falut lát el a rédicsi körzet (Rédics, Szijártóháza, Bödeháza, 

Gáborjánháza, Zalaszombatfa, Belsősárd, Lendvadedes, Külsősárd, Gosztola). 

 A székhely rendelő mellett minden praxisnak van a csatolt településeken is rendelője, 

ahol heti, vagy kétheti gyakorisággal van háziorvosi rendelés.



Helyi szereplők jelentősége az egészségfejlesztésben

A helyi szereplők sokkal jobban ismerik a helyi viszonyokat, így elérhetik azokat,

akiket a szakmában csak "láthatatlan célcsoportnak" neveznek, vagyis akiknek

rossz az egészségi állapota, de a népegészségügyi programokkal nem lehet őket

megszólítani. Ilyen célcsoportnak tekinthetőek például az egyedül élő idős emberek.

Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) egy olyan új szolgáltatási forma az

egészségfejlesztés területén, amely a lakosság számára ingyenesen, beutalási

rendszer nélkül elérhető új szolgáltatásokat nyújt.

Működési területük egy-egy kistérség. 

Jelenleg 58 nyertes pályázó kezdte meg működését az ország különböző területén.

pl.: Keszthely, Fonyód, Balatonalmádi, Veszprém, 

Lajoskomárom, Szentgotthárd, 



EFI munkáját segítik

Egészségügyi intézmények

Szakmai szervezetek

Szociális Intézmények

Civil szervezetek

Betegszervezetek

Egyéb intézmények

EFI



Helyi  Esélyegyenlőségi  Program

HEP elkészítését törvény írja elő minden települési önk. 

számára ez a 2003. évi CXXV. törvény, az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.

5 területet érint:

 Romák/ mély-szegénységben élők, 

 Fogyatékkal élők,

 Idősek,

 Gyerekek,

 Nők,



Érvényesíteni kívánja:

 az egyenlő bánásmód, 

 az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet, 

 szegregációmentességet,

 a foglalkoztatás, 

 a szociális biztonság,

 az egészségügy, 

 az oktatás és 

 a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése

érdekében szükséges intézkedéseket. 



A projekt megvalósítása pozitív 

hatással van az esélyegyenlőségre

 Tervezésbe való aktív részvétel

 Több esélyegyenlőségi célcsoportnak terveztünk programokat

 Akadálymentesség

 Érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés



KÖSZÖNÖM 

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!


