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Okány Község Önkormányzata –
Egészségügyi Pont – életmód tanácsadás

„Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek
támogatására” című pályázati konstrukció keretében
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azono-

sítószámú, „Minőségi humán közs-

zolgáltatások a hátrányos helyzetűek tá-

A

csoporton belül többen érintettek
voltak a témában. Az egészséges

táplálkozás alapjait nem igazán veszik fi-

mogatására” című pályázati konstrukció

gyelembe a mindennapokban, úgy érzik

keretében 2018. november 26-án a Polgár-

erre nincs mód. Valamennyien próbáltak

mesteri Hivatalban 7 fő okányi résztvevő

már diétázni, fogyni, de mindegyikük tá-

életmód tanácsadáson vett részt.

panyagok megvonását alkalmazták. Álta-

A

lában várandóságot követően próbálták

kiscsoportos foglalkozás célja az el-

régi alakjukat visszanyerni. A foglalkozás

hízás okainak tisztázása, valamint,

során beszéltünk a divatdiétákról, azok

hogy a fogyókúra és az életmódváltás mi-

káros hatásairól, valamint, hogy ünnepek

ben különbözik alapvetően egymástól. A

kapcsán mire tudnak odafigyelni, hogy ne

foglalkozás során megbeszélésre kerül-

több kiló plusszal záruljon az év.

tek azok a paraméterek, melyek alapján
valakiről azt mondjuk, hogy túlsúlyos
vagy elhízott, valamint az elhízásnak az
egészségre gyakorolt hatása.

A

résztvevők
de

konkrét

nyitottak

voltak,

életmódváltozáson

egyikőjük sem gondolkodott. jellemzően
este esznek főtt ételt és nehezen tudják
elképzelni, hogy ezen bármilyen módon is
változtassanak.
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Sarkad Város Önkormányzata által vezetett
konzorcium
Konzorciumi tagok

B

iharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyharsány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község

Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata,
Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület
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PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%
PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.01.31.
konzorcium a projekt megvalósítása során a települések közös gazdasági érdekeinek
előmozdítása érdekében egységesen fejleszti a hatáskörükhöz tartozó települések hu-

mánszolgáltatásait. A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra
vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.

