
Az Egyesület bemutatása 
 

A több mint tíz éve működő EgészségPorta Egyesület általános célja, hogy a 
Népegészségügyi Program megvalósításában elkötelezettként szakembereivel, önkénteseikkel 
és ezért az ügyért tenni akarókkal (civilek, önkormányzatok, kistérségek, egészségügyi, 
oktatási és kulturális intézmények, ebben dolgozó személyek és működő közösségek) közösen 
a lakosság életminőségének javítása érdekében erőfeszítéseket tegyenek. 

Az Egyesületünk országos hatáskörű civil szervezet, a budapesti székhely mellett 5 
telephellyel rendelkezik.  

Az Egyesület egyik legnagyobb hatású programja a „Partnerség az Egészségért” pályázat volt, 
amelynek keretén belül szakmai segítséget nyújtottunk – elsősorban önkormányzati 
szakembereknek – szakmailag megalapozott egészségképek és egészségtervek készítéséhez. 
A programot az Egyesület saját forrásaiból valósította meg, és mintegy 80 önkormányzatot 
sikerült bevonnia.  

FUNKFOOD Projektjén keresztül új, speciális funkcionális élelmiszerek piacra kerülését 
támogatta, melyek humán vizsgálatára is sor került, így a potenciális felhasználók nagyobb 
bizalommal választhatták azokat.  

Egyesület által kiírt háziorvosi pályázat célja az egészségügyi alapellátásban működő 
praxisok támogatása volt a kardiovaszkuláris betegségek miatti halálozás csökkentése 
érdekében. 

Az Egyesület Egészségfejlesztés és Közművelődés szakmai konferenciákat szervezett a Bács-
Kiskun Megyei Közművelődési Intézettel, több alkalommal. A rendezvények témái az 
egészségfejlesztés és közművelődés kapcsolatát járták körbe. 

Pályázati programokat valósítottunk meg „Jövő hídjai” és „Fogjunk össze a jövőnkért!” 
címmel. A programok Kecskemét és környékének, valamint Budapest-Józsefváros családi 
közösségeinek kialakulását, a gyermekvállalás nehézségeinek megkönnyítését, a minőségi 
gyermeknevelést kívánták támogatni az alapellátást kiegészítő tevékenységekkel. 
„Gyermekeink egészségéért” programok megvalósításával a lelki egészségvédő és 
testmozgást elősegítő, valamint családi életre való felkészülést támogattuk. A Generációk 
ÉletMinőségéért című programunk a Családbarát Ország 2015 című pályázati körben került 
megvalósításra. 

Az Egyesület több drogprevenciós programot is megvalósított, szoros együttműködést 
alakított ki a Kábítószer Egyeztető Fórum zuglói szervezetével. 

Nagyon népszerűek az Egyesület WÉK, KÉK programjai, stresszkezelő és egyéb tréningjei. 

Az Egyesület titkársági feladatait az ETK Szolgáltató zRt. látja el, amely társaság egyben az 
Egyesület kiemelt szakmai és pénzügyi támogatója. 

Szakmai partnereink: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság, SOTE Magatartástudományi 
Intézete, Országos Szakmai és Módszertani Központ, 77 Elektronika Kft., TESZ Alapítvány, 
EGIS Gyógyszergyár, Országos Gerincgyógyászati Központ, DE-ATC Élelmiszertudományi 
Intézete, ETK Szolgáltató zRt, ETK Önkormányzati Klub, OÉTI, SOTE Dietetikai Tanszék, 
Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Kábítószer Egyeztetési Fórum, Budapest XIV. 
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