FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

„ÓVD MAGAD, VÉDD A KISEBBET!”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve pályázatot ír ki
Fejér megyei óvodák számára.
Pályázat célja: dohányzás elutasítása és környezetünk óvása révén egészségtudatosabb
életmód kialakítása az alapoktól kezdve a Fejér megyei óvodákban.
Pályázók köre: Fejér megyei óvodák. A tagóvodák önállóan is pályázhatnak.
Pályázat részletei:
A pályázati részvételnek 3 feltétele van:
1. Óvodai Dohányzás Megelőzési Program (ÓVD MEG program) elindítása vagy folytatása.
Nyilatkozat, hogy a 2013-2014-es nevelési évben elindítják/megvalósították az
ÓVD MEG programot az óvodában (legalább egy csoportban), mely tartalmazza a
program tervezett/lezajlott időpontját. (1. sz. melléklet)
Képes beszámoló és leírás beküldése a 4. sz. mellékletben közöltek szerint a
végrehajtott programról.
Az óvoda vagy fenntartójának honlapján a beszámoló elhelyezése.
Információk a programról: Marton János FMKH NSzSz egészségfejlesztő
tel: 06-22/511-720, e-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu vagy:
http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/ovodai_dohanyzas_megelozesi_program.html
2. Felmérő kérdőív kitöltése gyermekek és szüleik között az ÓVD MEG programot
végrehajtó csoportokban.
ÓVD MEG program elkezdése előtt 2013. szeptember 30-ig (2. sz. melléklet)
ÓVD MEG program befejeztével (jelentkező óvodáknak kiküldjük)
3. A madarak megismertetésére, óvására irányuló program elindítása vagy folytatása az
óvodában. A felkészüléshez szakmai segítséget nyújt őszi nyílt nap keretében
vértesboglári Erdei Iskolájában a Pro Vértes Nonprofit Zrt.
Nyilatkozat arról, hogy a 2013-2014-es nevelési évben elindítják/megvalósították a
madaraink ismertetésére, megóvására irányuló valamilyen programot
(madáretetés, odúkihelyezés, hangfelismerés stb.), mely tartalmazza a program
időpontját. (3. sz. melléklet)
Képes beszámoló és leírás beküldése az 5. sz. mellékletben közöltek szerint a
végrehajtott programról.
Az óvoda vagy fenntartójának honlapján a beszámoló elhelyezése.
Rendkívüli ellenőrzések a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének munkatársai részéről bármikor előfordulhatnak.

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.
Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090 Fax: 22-511-727 E-mail: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu

2
Pályázók díjazása:
Minden sikeresen pályázó óvoda jutalomban részesül:
Az „ÓVD MEG” programot végrehajtó csoportok minden óvodása kap egy, a XI.
Nemzetközi Sajtolimpián Tirolban arany illetve ezüstérmes Túró Jucit vagy Túró Gyurit
az Etyek Tej Ödön-major felajánlásából.
A sikeresen pályázó óvodák között kisorsolásra kerül:
2014 tavaszán (március-május között) 13 óvoda 40-45 óvodása ízelítőt kap a falusi élet
szépségéből. Kipróbálhatják a sajtköpülést, állatetetést és vendégül látják őket zsíros/vajas
kenyérrel és egy pohár friss tejjel az Etyek Tej Ödön-major telephelyén. (A nyeremény
nem tartalmazza az útiköltséget.)
Hét óvoda 25-25 fővel meghívást kap 2013. november 21-re Nagykarácsonyba
Mikulásfalvára a magyar Mikuláshoz. Azért éppen november 21-én, mert minden év
november harmadik csütörtökén szerte a világban „Ne gyújts rá!” napot tartanak a
dohányzás visszaszorítása érdekében. A gyermekek a Mikulástól csomagot/virgácsot
kapnak, ki-ki érdeme szerint. (A nyereményhez nem jár étkezés, valamint nem
tartalmazza az útiköltséget.)
Két óvoda 40-45 óvodása felejthetetlen élményekkel gazdagodhat 2014 májusában
Vértesbogláron, a Boglártanya Erdei Iskolában, ahol a Vértesi Natúrpark izgalmas
természeti környezetében tölthetnek el egy napot (madárgyűrűzés, állatetetés stb.). A
nyereményhez nem jár étkezés, valamint nem tartalmazza az útiköltséget.
Játékcsomagok „A rák ellen Fejér megyében és térségében” alapítvány és a TESCO
felajánlásából.
A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük a nyeremény átvételének helyéről és
idejéről.
Pályázat benyújtásának módja:
jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével,
elektronikus úton (fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu) vagy
CD-n vagy papír alapon postán, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztály, 8000 Székesfehérvár, Mátyás
király körút 13. címére.
Kérjük, hogy az e-mailben tárgyként jelöljék meg és a borítékra is írják rá:
„ÓVD MAGAD, VÉDD A KISEBBET!” pályázat

Pályázati anyag benyújtásának határideje, azaz a kiírás 1., 2., 3. sz.
mellékleteinek beküldésének határideje: 2013. szeptember 30.
Pályázat eredményhirdetése: 2013. november 21.
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Egyéb információk:
A 4. sz. melléklet megküldését követően kerül kiszállításra a Túró Gyuri és Juci az Etyek
Tej Ödön-major jóvoltából.
Az Alba Volán Zrt. a nyertes óvodák részére (igény szerint) kedvezményes áron buszt
biztosít a programokon való részvételhez.
Fényképeket postai úton tudunk fogadni (elektronikus postaládánk korlátozott
befogadóképessége miatt) vagy feltöltő linken.
A fényképekre és CD-re kérjük ráírni az óvoda rövidített nevét, a település nevét és az
évszámot.
Pályázati anyagot nem áll módunkban visszajuttatni.
A pályázó a pályázati anyag beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a beadott
pályázati munkákat szabadon, területi korlátozás nélkül, bármikor, díj fizetésének
kötelezettsége nélkül felhasználhatja, más médiafelületeken is megjelenítheti.
A pályázat eredményét írott és elektromos sajtó útján nyilvánosságra hozzuk.
A pályázó a nevezéssel egyidejűleg elismeri, hogy a pályázati kiírásban szereplő
feltételeket megértette és elfogadja.
Pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekben a pályázatot kiíró szerv
dönt. Döntésével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.
Kapcsolat: A pályázatról további információt, technikai segítséget a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészségfejlesztő munkatársa,
Marton
János
nyújt
a
06-22/511-720 telefonszámon,
illetve
e-mailen
a
fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu címen.
Pályázati anyag letölthető: http://efrira1.antsz.hu/fejer/index.htm
Kiemelt támogatók:

Fejér Megyei
Kormányhivatal
FMKH

A rák ellen
Fejér megyében
Alapítvány

OEFI

Pro Vértes Nonprofit Zrt.

Mikulásfalva Nonprofit Kft.

TESCO

Etyek Tej Ödön-major

Alba Volán Zrt.
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