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SAJTÓKÖZLEMÉNY
IGÉNY VAN A JÓ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKRA
Új ismeretek és programok tömegét kínálta az elmúlt két évben öt zselici település lakóinak az
„Együtt a Zselicben a humán szolgáltatások fejlesztéséért” című program. A cél a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok felzárkóztatása, a kistelepülési létből adódó hátrányok csökkentése, a jobb
életminőség kialakítása volt. A projekt megvalósítását több mint 249 millió forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás tette lehetővé.
Kadarkút, Csököly, Rinyakovácsi, Szilvásszentmárton, Zselickislak önkormányzatai és a SZOLTIVA
Tanácsadó Szociális Szövetkezet arra vállalkozott, hogy kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű
lakosság problémáinak megoldására, felzárkóztatására, életminőségének javítására. Ezt célozta a
számtalan egészségmegóvó és prevenciós program, az ifjúsági napok és őstermelői vásárok.

Az öt

településen élők a bőség zavarával küzdöttek, amikor hétről hétre megismerték a számukra ingyenesen
biztosított lehetőségeket. Miután vállalt cél volt az egészséges életmód propagálása, így gazdag választékot
kaptak az egészségfejlesztő és betegségmegelőző előadásokból, ahol többek között olyan témákról
hallottak, mint a szűrések jelentősége, a daganatos betegségek, a házi betegápolás, az újraélesztés, a
gyógynövények hatása, vagy az egészséges életmód.
A lakosok egészségmegőrzését szolgálta a HPV elleni és kullancs elleni védőoltás biztosítása, a baleseti
elsősegélynyújtás és az újraélesztés megtanítása, a gyermekek gyógytornáztatása. Nagy érdeklődés kísérte
az egészségfelmérő napokat, amikor szájüregi, fül-orr-gégészeti és hallásvizsgálatot, valamint szemészeti,
belgyógyászati, orthopédiai, bőrgyógyászati szűréseket végeztek. A vizsgálatokon résztvevőknek az észlelt
problémáknak megfelelően további szakirányú vizsgálatot javasoltak.
A most záruló projekt fontos része volt a fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások és programok
szervezése. Ehhez megfelelő műszaki feltételekre volt szükség, mint például az ingyenes internetelérés
biztosítása a közösségi tereken. A programban résztvevő településeken (saját teljesítés vagy egyéb forrás
felhasználásával) megvalósult a Wi-Fi hálózat kialakítása vagy fejlesztése, így nincs akadálya a gyors és
egyszerű információszerzésnek. A kialakított közösségi terek a projekt zárása után is a helyiek
rendelkezésére állnak.
A pályázati célkitűzések között szerepelt a kisközösségek szervezése, a klubélet fellendítése is, ami iránt
szintén komoly érdeklődés mutatkozott. Közösségre találtak a hagyományőrzők, az életmódváltók, a filmek
szerelmesei és a sportrajongók is. Heti rendszerességgel működött az 5 település közösségi
létesítményeiben alkotókör, filmklub, játszóház, kézműves foglalkozás vagy éppen számítógépes verseny, a
mozgás kedvelőinek pedig aerobik, zumba, jóga és seniortorna. A résztvevők rendkívül magas száma

igazolja azt a pályázati elképzelést, hogy nagy szükség van a helyben elérhető minőségi humán
szolgáltatásokra, és érdemes áldozni a fejlesztésükre is.
Az „Együtt a Zselicben a humán szolgáltatások fejlesztéséért” című, EFOP- 1.5.3-16-2017-00081 azonosító
számú projekt az Európai Unió és a magyar költségvetés 249 442 300 Ft-os támogatásával valósul meg.
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