Az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú „Településeinkért” című pályázat eredményeként újabb
programok valósultak, kezdődtek el MEZŐBERÉNYBEN!
- a "Kulturális élményeket az utcára" program keretében - "Díszítsük fel az utcát" elnevezésű esemény
részeként a város több pontján színesre festett, virágokkal díszített kerékpárok, bútordarabok kerültek kihelyezésre,
ill. villanyoszlopok, szemetesek, fák, padok lettek feldíszítve, amik a helyiek és a településre érkezők kedvenc
fotózkodási helyszínei lettek.
- A mezőberényi Polgármesteri Hivatalban egy pszichológus fogadóhelyiség került kialakításra.
- Munkaerőpiaci képzések kerültek megtartásra újabb 40 fő részére a Polgármesteri Hivatalban; melynek célja
volt a résztvevők számára a munkaerőpiaci ismeretek és álláskeresési technikák tudatosítása; megismertetése azon
módszereknek, melyeket a munkaerőpiacon kívül a saját életükben is hasznosítani tudnak. Így ebben az évben
már 80 fő vett részt ebben a képzésben.
- Életmódtábor került megszervezésre, ahol a 30 gyermek játékos formában kaphatott betekintést az egészséges
életmód kialakítására.
- egy Egészségnap keretén belül 126 főnek nyílt lehetősége különböző egészségügyi szűrésen való részvételre, ami
után szakemberek nyújtottak számukra tanácsadást. A rendezvény célja az egészséges életmód közösségi szintű
megerősítése, a közösség egészség kultúrájának fejlesztése volt.
- Munkahelyi szűrővizsgálatokon több mezőberényi intézményekben dolgozó, közel 50 fő vett részt. Ez a
szolgáltatás a jövőben elérhető lesz nagyobb mezőberényi vállalkozások számára is INGYENESEN!
- Villámcsődület a mezőberényi Piac téren - a Berény Táncegyüttes Egyesület táncosai - a hűvös, szeptemberi
idő ellenére - jó hangulatú zenés-táncos flashmob eseménnyel szórakoztatták a jelenlévőket.
- Két fő védőnő továbbképzése kezdődött el, melynek eredményeképpen egyikük életmódtanácsadó képesítést, a
másikuk pedig gyermek masszőr képesítést fog szerezni.
- UNIQA Mobil Egészségközpont érkezett a pályázatban résztvevő további településekre - Köröstarcsa, Békés,
Kamut, Kondoros - , ahol 134 fő egészségi állapotfelmérését végezték el, így ebben az évben (Mezőberényt is
beleértve) összesen 182 fő vett részt a szűréseken.
- a "Nem vagy egyedül" drogprevenciós program keretében
● folytatódtak az egyéni- és családi konzultációk,
● elkezdődtek a fiataloknak szóló drogprevenciós előadások a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégiumban,
● elindult a program honlapja (http://nemvagyegyedul.eu/mezobereny), ahol a fiatalok anonim módon
kérdezhetnek és kaphatnak segítséget szakemberektől a témában.

2018-2021 között 3 év alatt közel 150 programon, eseményen, képzésen vehetnek részt Mezőberény
Város lakói, melyekről a későbbiekben is folyamatosan adunk tájékoztatást.
További információ: Nagy László-pályázati szakmai vezető, +36-20/378-6990

