ERŐT, EGÉSZSÉGET! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati programalap: 40.000 Ron
A pályázat kiírásának időpontja: 2011. április 27.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. június 2.
Pályázatok megvalósulási periódusa: 2011. augusztus – december
Támogatás mértéke: 4.000 RON – 6.000 RON/pályázat

A pályázati program célja:
• Egészséges életmód népszerűsítése Háromszéken

Mottó: egészséges közösség, egészséges egyedekből áll!

A program célja tudatosítani az emberekben, hogy az egészséges életmód kialakítása
elsősorban az egyénen múlik, és ez közösségi felelősség is. Mindaz, amit és ahogyan
cselekszik, életmódjából fakad. Márpedig egy közösség attól erős és életképes, ha tagjai
egyenként erősek és életképesek.

A támogatás céljai:
• A lakosság tudatosítása az egészséges életmód fontosságáról és annak megvalósulási
módozatairól, olyan területeken, mint: táplálkozás, mozgás, tanulás és tájékozódás, környezet,
hagyomány és kultúra.
• Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények megvalósulása a megye területén.
• Pozitív példák bemutatása.
• Szemléletváltás és öntudatosítás.
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Célterületek: oktatás, kultúra és hagyomány, sport, ifjúság, környezet.
Bonyolítás célhelyei: Sepsiszentgyörgy, Barót, Kovászna, Kézdivásárhely, Bodzaforduló
Pályázók köre: a fenti célterületek valamelyikén tevékenykedő háromszéki civil szervezetek és
egyházak
Projektek időtartama: 5 hónap

Néhány javaslat az Erőt, egészséget! programon belüli projekttevékenységekre:

- a Sepsi Zöldúthoz kötődő sporttevékenységek, hétvégi családi programok szervezése azzal a
céllal, hogy minél több lakos vegye igénybe és használja a zöldutat;
- Háromszéki tanösvények és zöldutak népszerűsítése, használata, programok szervezése;
- helyi termékkiállítások szervezése, helyi üzletláncok és helyi termelők együttműködésével az
egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében; a cél: ráirányítani a lakosság figyelmét
arra, hogy az egészségtelen, olcsó áru helyett a helyi terméket részesítse előnyben;
- lakossági fórumok szervezése, helyi termelők, helyi üzletláncok képviselőivel az igények
kölcsönös megfogalmazása érdekében;
- Sepsiszentgyörgy 550 éves évfordulójához kötődő helyismereti-történeti előadások,
bemutatók, kiállítások szervezése; fontos, hogy a fiatalok tájékozódjanak a város
fejlődéstörténetéről, ez az egészséges öntudat fejlesztését segíti elő bennük;
- egészséggondozással foglalkozó rovatok indítása a sajtóban, szerkesztett műsorok indítása a
rádiókban;
- Önfenntartó falu modellek (Magyarország), Rozsály, Kőröstetétlen, Belecska, Magfalva. A
kapcsolatfelvételi adatokért kérjük, forduljon az alapítványi irodához.
Javasolt előadók, szakértők:
· József Álmos matematikus, Sepsiszentgyörgy
· Gazda József irodalomkritikus, író, Kovászna
· Kádár Gyula történész, Sepsiszentgyörgy
· Kisgyörgy Zoltán geológus, újságíró, Sepsiszentgyörgy
· Cserey Zoltán történész, muzeológus, Sepsiszentgyörgy

Pályázati dokumentáció:

Pályázati útmutató
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Pályázati űrlap

Pályázati költségvetés űrlap
Tevékenységi és költségvetési beszámoló
A 2% -os adófelajánlásával járuljon hozzá Ön is a program megvalósításához! 230-as űrlap

Alapítvány adatai:

Név: FUNDATIA COMUNITARA COVASNA

Adószám: 27674390

Bankszámlaszám: RO38UGBI0000522000273RON
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