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PROGRAMBESZÁMOLÓ 

Programelem megnevezése 
A helyi életminőség javítását célzó, és célcsoport helyben 

maradását ösztönző program – GYÓGYTORNA 
FELNŐTTEKNEK 

Programfelelős neve, beosztása 
Ferencziné Kiss Ildikó, gyógytornász 

Programmegvalósulás időpontja 
2018. július 

 
Elvégzett feladatok 

időintervalluma 
Elért eredmény 

(létszám) 
Igazoló dokumentum 

(melléklet) 

 2018. 07. 01. – 2018. 
07. 31. 

11 fő 
programban résztvevők 
belépési dokumentumai, 

fotó, jelenléti ív 

Elvégzett feladatok: 
 
A település vezetésével egyeztetve, jelenleg a Nyírkátai Polgármesteri Hivatal dolgozóit és hozzátartozóit 
tornáztatom. Első alkalommal megismerkedtem a projekttel kapcsolatos dokumentumokkal. Összeállítottam egy 
fizioterápiás dokumentációt, amely tartalmazza a kliens anamnézisét, megfigyelését, fizikális vizsgálatát, 
speciális tesztek vizsgálatát és eredményét, mozgásszervi diagnózisát, rövid- és hosszútávú kezelési célokat és 
terveket.  
Összesen 11 fővel vettem fel egyenként az anamnézist. A felmérésem alapján valóban szükségesnek látom a 
dolgozók hosszútávú kezelését, mert az ülő munkából adódó mozgásszervi ártalmak a legtöbb dolgozónál 
jelentkeztek. A Gyógytorna kiválóan alkalmas prevencióra is, ezért azoknak is ajánlottam a gyógytornán való 
részvételt, akiknél nem találtam mozgásszervi problémát. 
A gyógytornákat az egyéni szükségleteknek, illetve a problémáknak megfelelően állítottam össze. Ez alapján 
egyéni és csoportos torna megszervezésére is szükség volt. Az elváltozásoknak megfelelően, egy napon, akár 
több tornán is részt vehet egy személy. A dolgozók a munkájuk, leterheltségük függvényében változó számban 
jelentek meg a tornákon.  
 
 
 
 
 
 

 

Sikerek, eredmények, jó gyakorlatok: 

A személyes adatfelvétel sikeresen megtörtént, a tornák az adminisztrációs és szervezési feladatok elvégzése 

után folyamatosan beindultak. 
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Akadályok, nehézségek, dilemmák, megoldási javaslatok (kivel, mit, hogyan) 

A tornák időpontjainak megszervezése, összeállítása jelentett némi nehézséget, mert szerettem volna, hogy 

mindenki részt tudjon venni a számára előírt tornákon. 

 

 

 

 

Következő terv 

A megkezdett tornák folytatása, új személyek felvétele, illetve amennyiben szükséges, egyéni fejlesztési tervek 

kidolgozása. 

 

 

Megjegyzés: A felsorolt mellékletek eredeti példányban Nyírkáta Község Önkormányzatnál a 

projektirodában kerülnek megőrzésre. A beszámoló aláírással érvényes. 

  

Aláírás: Ferencziné Kiss Ildikó s.k. 

Dátum: Nyírkáta, 2018. 07. 31. 

 

 


