
u 	Ipari folyamatircinyitcisi Mernoki 
SzolgdItato is Kereskedelmi Kft SZECHENYI TERV 

SAJTOKOZLEMENY 
LEZARULT A SCADA IPARI FOLYAMATIRANYiTASI MERNOKI SZOLGALTATO ES 
KERESKEDELMI KFT. EGESZSEGPROGRAMJA 

2013. oktOber 31. 

10 millid forint vissza nem terftendd tamogatasbal valosult meg a TAMOP-6.1.2-11/1 Egeszsegre nevelo 

es szemleletformald eletmodprogramok cimd palyazat keretOben a SCADA 1pari Folyamatiranyitasi 

Mernoki Szolgaltatd 6s Kereskedelmi Kft. egoszsegprogramja. A munkavallalok egeszsOgtudatos 

eletmadjat osztonzo projekt 2012. november 1-td1 2013. oktober 31-ig tart ott. 

Egy even at tarte egeszsegprogram zarult az liJj Szechenyi Terv kereteben Europai Unios es hazai 
finanszirozasbal tamogatott TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0027 „Egeszsegre nevelo es szemleletformalo 
eletmedprogramok a SCADA Kft-nel" cirn0 projekt befejezesevel. A SCADA Ipan i Folyamatiranyitasi Mernoki 
Szolgaltato es Kereskedelmi Kft. a palyazati kiiras celjaval osszhangban a projekt kereteben celul tOzte ki az 
egeszseget szolgale egyeni magatartasmintak es kozossegi ertekek elterjedesenek Osztonzeset, az 
egeszsegfejlesztes munkahelyi szinteren megvalosulo kozossegi programok elterjeszteset, dolgozei 
eletminosegenek javitasat. 

A projekt megvalesitasa soran megtortent a dolgozok egeszsegOgyi allapotfelmerese, es elkeszult a SCADA pan 
Folyamatiranyitasi Mernaki Szolgaltato es Kereskedelmi Kft. Egeszsegterve. Megrendezesre kerOlt az 
egeszsegnap, melyen az egeszseges taplalkozas, a testmozgas es a stressz kezeles fontossaganak 
megismerese mellett tObbek kozOtt szurovizsgalatokra is sor kerult, de elsosegely-nyujtasi ismeretek 
elsajatitasara is lehetoseg volt. Az egeszseges taplalkozds, a mozgas fontossaga, valamint a stressz kezeles 
elsajatitasa celjabol megrendezesre kerult a harom napos egeszseghet rendezvenysorozat, es az eletmodtabor 
is. A dolgozok szarnara a projekt kereteben verseny, tura, 6s biciklitbra megrendezesere is sor kerult. Emellett 
klubfoglalkozasokon es eloadasokon a dolgozok tanacsot kaphattak az egeszsegmegorzes, az egeszsages 
eletmod, az egeszseges taplalkozas kerdeseiben, valamint folyamatos sportolasi lehetaseg is biztositva volt a 
mozgas kedveloinek. A program kereteben sporteszkezok, illetve a munkahelyi szureshez alkalmas 

orvostechnikai eszkozok is beszerzesre kerultek. 

A vallalat vezetese remeli, hogy a projekt hosszi, tavon is eleri celjat, es az egeszseges eletmodra neveles 
fenntartja hatasat, az egeszsegtudatos eletmod iranti igenyt. 
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A  projektek az Europa! Unto 
tamogatasaval valosulnak meg 
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