Sajtóközlemény
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT SIKERES MEGVALÓSÍTÁSA A GÖCSEJ NYOMDA KFT.‐NÉL.
A GÖCSEJ NYOMDA Kft. eredményesen pályázott a TÁMOP ‐ 6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázaton.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 8 477 280 Ft.
A 2012 szeptemberétől 2013 áprilisig tartó időszakban a GÖCSEJ NYOMDA Kft. a
munkavállalók életminőségének javulását elősegítő programsorozatot szervezett. A
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csoportfoglalkozásokkal készültek. A projekt a TÁMOP segítségével, az Új Széchenyi Terv
keretei között valósulhatott meg.
A program keretein belül az alábbi tevékenységekre pályáztunk, mely elemeket kivétel nélkül
sikeresen, munkatársaink nagy örömére valósítottunk meg.
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Cégünk az egészségfejlesztési pályázat keretében az egészség tudatos életmód
megismertetése mellett az egészségre nevelés szerepét, az egészséges táplálkozás fontossá
gát hangsúlyozta ki és emellett olyan lényeges egészségkárosító körülményeket vizsgált meg,
mint a stressz, a dohányzás és az alkohol hatásai szervezetünkre, egészségünkre.
A programok mellett a pályázat keretében olyan gépek et és tárgyi eszközöket vásároltunk, mely
segítette a projekt megvalósítását és a jövőbeli egészségre nevelés hatékony eszköze lehet.

A program sorozatot követő összegzés pozitív mérleggel zárult: a résztvevők közel 50% ‐
ának az általános egészségügyi állapota ‐ mind a mérések, mind saját bevallásuk alapján ‐
tavaszra javulást mutatott.
Ez a siker a jövőben a TÁMOP ‐ projekt programjainak folytatására, az eredmények
továbbvitelére ösztönzi az cég menedzsmentjét és kollektíváját.

További információkat a cégről és a pályázatról http://gocsejnyomda.hu/ honlapunkon talál.
Kapcsolat:
Gyuk Edina, projektvezető
GÖCSEJ NYOMDA Kft.
+36 (92) 331 539; info@gocsejnyomda.hu
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