A hatvani EFI tevékenységeinek bővítése a mentális egészség
területén
Kedvezményezett:

Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet

Projekt kódszáma:

EFOP-1.8.20-17-2017-00001

Elszámolható költsége:

39 904 651 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Közreműködő szervezet:

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
EU
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

Projektidőszak:

2017.11.01..- 2019.10.31

Az egészségfejlesztési iroda (EFI) új szervezeti egységként jött létre
2013-ban, mint a járás (korábban kistérség) egészségfejlesztési
feladatihoz
rendelt
újszerű
intézményrendszeri
elem.
Az
EFI
létrehozásával megvalósult az a kapacitásfejlesztés, amely lehetővé tette,
hogy járásunkban az egészségfejlesztési tevékenység hatékonysága és
szakmai megalapozottsága javuljon, a lakosság egészségi állapotának és
az egészségegyenlőtlenségek leküzdésének érdekében. Az EFI létrehozása
lehetőséget teremtett arra, hogy a helyi közösségekben végzett
egészségfejlesztési és betegségmegelőzési tevékenység megvalósulása
beépüljön a helyi intézményi környezetbe, érdemi együttműködés
alakuljon
ki
az
alapellátással,
a
helyben
tevékenykedő,
az
egészségmegőrzésben-,
és
fejlesztésében
érdekelt
társadalmi
szervezetekkel, a helyi döntéshozás megfelelő információk birtokában és
szakmailag támogatott módon végezhesse feladatait. Jelen projekt
keretében a mentális egészségfejlesztés funkciók ellátása érdekében a
meglévő, működő EFI Iroda szervezeti bővítése történik meg. Az EFI
munkatársainak kiválasztása során figyelembe vesszük a pályázati
útmutatóban szereplő végzettségre és gyakorlatra vonatkozó elvárások
teljesülését. Az EFI mentális egészségfejlesztési funkcióval bővített alap
működését jelentő adminisztrációs, koordinációs feladatokat az EFI-ben
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkatársak végzik. A külső
partnerek bevonásával megvalósuló programelemek esetében is hangsúlyt
fektetünk arra, hogy megtörténjen a létrehozott új szolgáltatások,
tevékenységek tekintetében a járásban dolgozó szakemberek megfelelő
felkészítése a feladatok jövőbeni ellátásra. Az EFI, mint szervezeti egység
strukturális hátteret biztosít ahhoz, hogy legyen egy dedikált szereplő a
járásban, akinek célja és feladata a meglévő és jövőben tervezett
egészségfejlesztési aktivitások összegyűjtése, nyomon követése, szakmaimódszertani
támogatás
nyújtása
ezen
programok
tervezéshez,
megvalósításához, értékeléshez. Ezen túlmenően, már folytatott

tevékenységekbe integrálódik, illetve bővíti az együttműködések körét az
újonnan létrehozandó mentális egészségfejlesztési funkció. A pályázat
során végzett aktív kommunikációs tevékenység eredményeként az
érintettek megismerik az EFI mentális egészségfejlesztési funkcióval
bővített működését, céljait, az beépül a helyi gyakorlatba, mint olyan
szereplő, akihez szakmai segítségért lehet fordulni, immáron mentális
egészségfejlesztés terén is. A szereplők közötti kapcsolatok fejlődéséhez
járulnak
hozzá
a
különböző
szakmai
körökben
végzett
egészségfejlesztéshez
kapcsolódó
felkészítések
(krízis
helyzetűek
támogató szolgálatba irányítása, öngyilkosság megelőzés, depresszió,
demencia megelőzése és korai felismerése stb.) melyek során a
résztvevők
egyrészt
ismereteket
kapnak,
közös
gondolkodási
keretrendszert alakítanak ki, másrészt a találkozások, a szakmai célú
együttlétek
lehetőséget
teremtenek
egymás
munkájának,
kezdeményezésinek,
lehetőségeinek,
jobb
megismerésére,
az
együttműködések
létrejöttére,
illetve
elmélyülésére.
Az
egészségfejlesztési Iroda felelős a mentális egészségfejlesztés funkció
működés keretében az alábbi tevékenységekért:
- Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai
számára
(pl.
információnyújtás,
ismeretbővítés,
tájékoztatás,
figyelemfelhívás, készségfejlesztés)
- Szülői
készségek
javítását
célzó
közösségi
tevékenységek
megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben
- Csoportos
programok,
rendezvények
szervezésében
és
megvalósításában való részvétel
- A demencia, depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjának
megvalósítása együttműködésben a helyi szervezetekkel

