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TÁJÉKOZTATÓ  
projekt megvalósulásról 

 
/A KTZVE pályázati felhívásainak 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontja alapján előírt 

tájékoztatási kötelezettség teljesítése/ 
 
 Alapadatok:  

A pályázó (szervezet) neve: Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület 
Vonatkozó felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-57-3-17  
A projekt címe: Együtt, teljes életet gyerekek!  
Támogatói Okirat iratazonosító száma: 3003216360  
Támogatási összeg (Ft-ban): 2 997 421 Ft  
 

Megvalósult projekt szöveges összefoglalója (max. 4000 karakter):  
Az Együtt, teljes életet gyerekek! rendezvénysorozat célja az volt, hogy mind a gyermekek, mind 
a felnőttek figyelmét felhívjuk az egészséges és betegséggel élő gyermekek segítő és elfogadó 
együttélésére. A gyermekbetegségek közül az I.-es típusú cukorbetegséget emeltük ki. A projekt 
célcsoportja a 0-20 éves korosztály volt, és a rendezvényeinkre kiemelten bevontuk a fent 
említett krónikus betegséggel élő gyermekeket, fiatalokat. Rendezvényeink programjaival azt a 
célt kívántuk elérni, hogy minden gyermek együtt, vidáman játsszon, sportoljon, együtt 
pillantsanak vissza a közös múltunkba hagyományőrző programokkal. Mindeközben 
információkkal, kóstoltatásokkal érthetőbbé és megközelíthetőbbé váljon a diabétesz világa.  
 
További célunk volt, hogy egymás megismerésével, találkozásokkal kapcsolatok alakuljanak ki, 
amelyek eredményeképpen létrejöhet egy szülői csoport, egy klub, akik rendszeresen 
találkoznak, segítik egymást, együtt főznek diabetikus ételeket, a gyermekek együtt sportolnak 
és játszanak. Ugyanis a megyében nem működött ezzel a témával foglalkozó klub, egyesület.  
 
Programunk megvalósulását nagymértékben nehezítette a koronavírus miatt fennálló 
korlátozások, azonban a projekt teljes mértékben eredményesnek mondható így is, hiszen már a 
tervezés időszakában elindult a figyelem felhívás. A partnerek keresése során, projektünk 
megismertetésekor már születtek olyan kapcsolódások, amelyek végig kisérték a tervezés, 
megvalósítás időszakát. Ez is visszacsatolást jelentett számunkra, hogy szükség van olyan típusú 
tevékenységre, amelyet a pályázatunk lefedett.  
 
3 településen: Besenyszög-Szórópusztán, Tiszavárkonyon és Rákóczifalván tartottunk 
informatív rendezvényeket, de nem csak az adott településeken, ahol rendezvényeink megtartásra 
kerültek, hanem a médiavisszhangnak köszönhetően az egész megye területén elindult egy 
figyelem felhívás a cukormentességre és a cukorbeteg gyermekek esélyegyenlőségére 
vonatkozólag. Nagy örömünkre szolgált a diabetikus termékek, kóstolók iránti nagy érdeklődés, 
amely az egészségtudatos táplálkozás felé való nyitottságot, szemléletváltozást tükrözi.  
 
Szintén már a tervezés időszakában elindultak kapcsolódások megyénkben élő cukorbeteg 
gyermekek és szüleik között, amely annyira eredményes lett, hogy megalakult a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Gyermekdiabétesz Klub. Itt sorstársi közösséget találnak a gyermekek, a szülők 
pedig tapasztalatot cserélhetnek, így segítve a legújabb kezelési technikák használatában, illetve 
az esélyegyenlőség érvényesülésében.  
 
A projekt keretén belül, a tiszavárkonyi rendezvény megtartásához, megvásárlásra került 2 db 
rendezvénysátor és 5 sörpad garnitúra is. 
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Megvalósulást bemutató fotók (max.10 db): 
 
Besenyszög 

 
 

 
Tiszavárkony 
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Rákóczifalva 

  

  
 
Kelt: Tiszavárkony, 2020.09.29.  
 

P.H.…………………………………
.                   aláírás 


