
EFOP-1.5.3-16-2017-00018 azono-

sítószámú, „Minőségi humán közs-

zolgáltatások a hátrányos helyzetűek tá-

mogatására” című pályázati konstrukció 

keretében 2018. november 28-án a kön-

yvtárban 5 fő biharugrai résztvevő élet-

mód tanácsadáson vett részt.

A kiscsoportos foglalkozás célja az el-

hízás okainak tisztázása, valamint, 

hogy a fogyókúra és az életmódváltás mi-

ben különbözik alapvetően egymástól. A 

foglalkozás során megbeszélésre kerül-

tek azok a paraméterek, melyek alapján 

valakiről azt mondjuk, hogy túlsúlyos 

vagy elhízott, valamint az elhízásnak az 

egészségre gyakorolt hatása.

 Hírmondó
EFOP-1.5.3-16-2017-00018

Biharugra Község Önkormányzata – 
Egészségügyi Pont – életmód tanácsadás

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

Ezentúl az életmódváltoztatás 

lépéseiről, valamint az egészsé-

ges testsúlycsökkentésnek a mértékéről 

beszélgettünk. A csoportban csak hölgyek 

vettek részt, így az is átbeszélésre került, 

hogy az ünnepek során milyen „veszélye-

knek” van kitéve a család, s hogy a házias-

szonyként miként lehet arra odafigyelni, 

hogy egy-egy ünnep ne 4-5 kg hízással 

záruljon.

A foglalkozás végén az egyéni kérdé-

sek megbeszélésére került sor.

A foglalkozáson résztvevők aktívan 

bekapcsolódtak a beszélgetésbe, 

megosztották egymással a saját tapaszta-

lataikat és örömmel fogadták mind a 

szakember, mind pedig egymás tanácsait.
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Sarkad Város Önkormányzata által vezetett 
konzorcium

HÍRMONDÓ

Konzorciumi tagok

Biharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyhar-

sány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község 

Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata, 

Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek 
támogatására A Támogatás Összege: 499 620 211 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.01.31.

A 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 társa-

dalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra 

vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gya-

rapítása.


