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résztvevők betekintést kaptak a nyak
és a vállöv anatómiájába, emellett a

függőleges testtartásból és a nyak moz-

mogatására” című pályázati konstrukció

gékonyságából adódó problémaforráso-

keretében egészségfejlesztés gyógytorna
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foglalkozások kerültek megtartásra. A

rán a foglalkozást vezető gyógytornásszal
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megbeszélték az életkorral járó degenera-

PROGRAM – Egészségügyi pont – gyó-

tív elváltozásokat, az akut és a krónikus

gytorna program 2. alkalommal került

fájdalmak okaiban lévő különbségeket,

megrendezésre 2018. 11. 28-án, helyszí-

illetve a kezelési lehetőségeket.
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a vállövet minden irányba mobili-
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során

zálták, a nyaki flexorokat és extensorokat
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erősítették, megérezhették a lapockakon-

nyak és a vállöv területén előforduló pa-

troll fontosságát és izometriás gyakorla-

naszokkal foglalkozott, megismerték a

tokkal fokozták a fej- nyak stabilizációt. A

kialakulásuk okait és hatékony kezelését.

résztvevők hasznos életmód tanácsokkal

Célcsoport a település felnőtt korú lakos-

is gazdagodtak, hogy a mindennapjaik so-

sága volt.
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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.

