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Kedvezményezett neve: Zempléni Parkinson Betegekért Egyesület 

Projekt címe: Parkinson betegek és Sárospatak Közösségi Programok 

Szerződött támogatás összege: 2 737 178,-Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt tervezett kezdési dátuma: 2020.01.02. 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.02. 

Felhívás azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-083-7 

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország 

Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén 

Beruházás helye (helység): Sárospatak  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  

A projekt tartalmának bemutatása 

A fenti címen benyújtott pályázat céljai: 
– A civil szféra összefogó ereje révén egészségügyi, oktatásügyi szociális szakemberek segítségével, egy 

érzékenyített betegcsoportban közösséget fejleszteni. Ennek eredményeként az érzékeny csoport ismét 
a társadalom hasznos részének érezheti magát. Ezzel életminőségük is növelhető. 

– Egyéb hasonló csoportok, vagy passzív társadalmi csoportok hozzásegítése az aktív közösségi 
részvételhez. 

– Rendszeres előadások, foglalkozások tartása. 
– Közösségi szervezés és építés terápiás céllal, szociális kapcsolódás megtartása. Ennek 

eredményeképpen befogadóbb, nyitottabb közösség kialakulására számítunk. 
– Betegséggel küzdő embereknek, fitnesz programok, egészséges éltmód bevezetése. 
– Szoros együttműködés más civil csoportokkal és hátrányos helyzetű csoportok segítése. 

 
A fenti célok megvalósítása egy olyan sárospataki közösség létrehozását eredményezheti, amely 
nagymértékben hozzájárul egy élhető, vonzó, együttműködő város megvalósításához. 
Lehetőséget nyújtana a fogyatékkal élő, az egyéni ellátást igénylő réteg szabadidős program területén. Az 
egyesület által vállalt cél törekszik ezen célcsoportnak szánt szociális szolgáltatások minőségének javítására 
a helyi lakosok bevonásával. 
 
A cél szerinti rendezvények helyszíne: Sárospatak Comenius utca 20. szám alatti Sárospatak Város 
Önkormányzat Rendelőintézete. 
 
A projektben célként kitűzött rendezvények: 
 

– Szakmai előadások (3 alkalom) 
– Narratív programok(felolvasóesték) 
– Táncház (oktatóval) 
– Fitnesz délutánok (oktatóval) 
– Színházlátogatás (2 alkalom) 

 
 
 

Szakmai eredmény: 
 
 A projekt által megvalósítani kívánt program elemek nagy mértékben hozzájárulnak a parkinson-kóros 
betegek érzékeny csoportjának társadalmi szintű elfogadásához és életminőségük javításához. A hagyományos 
és rendszeres foglalkozások elősegítik a kórral járó tünetek mérséklését, a betegek koordinációs és beszéd 
képességének fejlesztését. Az újszerű egészséges közösségek bevonásával tervezett rendezvények 
hozzájárulnak a helyi társadalom érzékenyítéséhez, a betegséggel élők elfogadásához és a parkinson-kórral 
járó tünetek megértéséhez. 
 
 
További információ:  
Orosz Ágoston 
3950 Sárospatak Dobó Ferenc utca 11. 
szityu51@gmail.com 
T: 06304984170 
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