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keretében kiírt 
 
 

„Védőnői oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet szolgáló oktatási anyag elkészítése”  
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Részletes feladatmeghatározás: 
 
A közbeszerzés eredményeként megkötésre kerülő szerződés alapján Vállalkozó feladatát az 
alábbi tevékenységek elvégzése képezi: 
 
I. résztevékenység: A védőnői oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet szolgáló 

oktatási anyag megírása, nyelvi lektorálása  
 

1. részfeladat: előzetes egyeztetést követően a projekt szakmai instrukciói és a megadott 
témáknak megfelelően az oktatási anyag szövegtervezetének összeállítása 
témacsoportonként. Az oktatási anyag szakmai lektorálását a Megrendelő 
maga végzi, Vállalkozó feladatát a nyelvi lektorálás képezi. A kész 
szöveget a Megrendelő hagyja jóvá. 

 
Követelmények: 

- A szöveg megalkotásakor törekedni kell a közérhetőségre, az egyszerű 
mondatok megfogalmazására, viszont mindez nem mehet szakmaiság 
rovására.  

- A cél egy olyan oktatási anyag megalkotása, amely ugyanazt a témát két 
szemszögből közelíti meg, egyrészről akinek ismeret akar átadni, másrészről, 
aki ezt közvetíti.  

 
Célcsoport: 

- Akinek ismeretet ad át: hátrányos helyzetű roma közösség tagjai, elsősorban 
családanyák, akiknek központi szerepük van család egészségének megőrzése 
érdekében. 

- Aki közvetíti a prevenciós tanácsokat: az alapellátás keretei között 
tevékenykedő védőnő.  

 
Kidolgozandó témák: 

- Személyi hygiene (tisztálkodás, tetű, rüh) 

- Környezeti hygiene (udvari szemét veszélyei; lakás körüli dolgok veszélyei; 
fürdőszoba, mellékhelyiség tisztaságának fontossága; rágcsálók, rovarok) 

- Családbiztonság (milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre; kutyabalesetek; 
kútbaleset; mérgezések; forrázások, égési balesetek; nem biztonságos 
lakókörnyezet – kerítés hiánya; közlekedési balesetek- kerékpár) 

- Védőoltások fontossága (fényképek) 

- Szoptatás (meddig?, hogyan?, miért fontos?, miért jó a gyereknek?, miért jó 
az anyának?, pozíció helyzet->meghitt együttélés, család támogatása, 
szoptatós anya életmódja,) 

- Szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, drog) 
a. passzív dohányzás 
b. drogfogyasztás 

- Népegészségügyi szűrések, szűrővizsgálatok (mikor, mit kell?) 
a. várandós szűrővizsgálatok, 0-6 éves szűrővizsgálatok (területi 

védőnő által) 
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Résztevékenység teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 30. nap. 
 

Átadandó eredménytermék:  

 Megrendelő által elfogadott oktatási anyag végső, nyelvileg lektorált szövege 
elektronikusan /CD adathordozón/ .doc és .pdf formátumban. 

 
 
 

II. résztevékenység: Az oktatási anyag nyomdai kivitelezéséhez grafikusi, design feladatok 
ellátása  

 
1. részfeladat: Az oktatási anyag arculatának kialakítása a projekt arculattervének 

megfelelően.  
 

Tevékenységek: 

- A szóróanyag főszövegének megtervezése (benne a különböző fokozatú 
címekkel, ábrákkal, képekkel, logókkal). Pontosan megadja az ezekhez tartozó 
betűtípusokat (tördelési adatok: cím DaxlinePro Bold – 25 pt; színe P368, 
szakaszcím DaxlinePro Bold – 14 pt; színe 100% fekete, alcím: DaxlinePro 
Medium – 13 pt színe 100% fekete; törzsszöveg: DaxlinePro Regular – 10 pt), a 
sortávolságot, a betűnagyságot, hasábokat stb.  

- A Norvég projekt arculati kézikönyv alapján A Norvég projekt arculati 
kézikönyv alapján (az arculati kézikönyve elérhető az alábbi linken: 
http://www.norvegalap.hu/kommunikacios-segedletek-projektgazdaknak1) az 
oktatási anyagnak tartalmaznia kell az alábbi kötelező elemeket: intézményi- 
és/vagy projektlogó, Norvég Alap logó.  

- A feladat magába foglalja a végső egyeztetést követően az oktatási anyag 
layout elkészítését, és bemutatását.  

 
2. részfeladat: Az oktatási anyag belíveinek tárolására alkalmas mappa vagy egyéb 

eszköz megtervezése, elkészítése. 
 

Tevékenységek: 

- Előzetes egyeztetést követően a projekt arculattervének megfelelően a mappa 
vagy egyéb eszköz tervére vonatkozó javaslat készítése. 

- A Megrendelő által elfogadott verzió alapján az oktatási anyag belíveinek 
tárolására alkalmas mappa vagy egyéb eszköz kialakítása.  

- A feladat magába foglalja a végső egyeztetést követően az oktatási anyag 
tárolására alkalmas mappa vagy egyéb eszköz layout elkészítését, és 
bemutatását. 

 
Résztevékenység teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 60. nap. 

 
Átadandó eredménytermékek:  

 Oktatási anyag Megrendelő által elfogadott, végső látványterve elektronikusan 
/CD adathordozón/ vektoros, composite pdf, jpeg formátumban; 

http://www.norvegalap.hu/kommunikacios-segedletek-projektgazdaknak1
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 Oktatási anyag tárolására alkalmas mappa vagy egyéb eszköz Megrendelő által 
elfogadott, végső látványterve elektronikusan /CD adathordozón/ vektoros, 
composite pdf, jpeg formátumban. 

 
 

III. résztevékenység: A védőnői oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet szolgáló 
oktatási anyag nyomdai kivitelezése 

 
1. részfeladat: oktatási anyag legyártása 
 

Tevékenységek: 

- a grafikai tervnek megfelelően kialakított oktatási anyag legyártása 4.500 
példányban az alábbi formai kritériumokkal.  
 
Műszaki paraméterek: 

 Méret: A/5 
 Papírminőség:300g matt offset papír 
 Terjedelem:40 oldal  
 Szín: 4+4 
 minden oldal matt fóliázva 
 minden sarka lekeríkett 

 

- A feladat megvalósítása idején a teljes előállítási folyamat menedzsment 
biztosítása; állandó rendelkezésre állás, állandó kontakt személy biztosítása a 
szerződéskötéstől a leszállítás napjáig. 

 
2. részfeladat: az oktatási anyag tárolására alkalmas mappa vagy egyéb eszköz layout 

elkészítésnek megfelelően azok legyártása 4.500 példányban. 
 

Résztevékenység teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 90. nap. 
 

Átadandó eredménytermékek:  

 A legyártott oktatási anyag 1 db mintapéldánya; 

 A legyártott oktatási anyag tárolására alkalmas mappa vagy egyéb eszköz 1 db 
mintapéldánya. 

 
 

IV. résztevékenység: Az oktatási anyag országos disztribúciója 
 

1. részfeladat: a 4.500 példányszámban elkészített oktatási anyag és annak tárolására 
alkalmas mappa vagy egyéb eszköz Megrendelő által meghatározottak 
szerinti országos szétosztása a védőnők körében. (A fennmaradó 
példányokat a Vállalkozó a Megrendelő telephelyére szállítja.) 

 

Résztevékenység teljesítési határideje (végteljesítési határidő):  
a szerződéskötéstől számított 4 hónap (a határidő számítás általános szabályai szerint Ptk. 
8:3.§). 
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Átadandó eredménytermék:  

 a 4.500 példányszámban legyártott oktatási anyag és annak tárolására alkalmas 
mappa vagy egyéb eszköz teljesítési helyekre történt kiszállítását igazoló 
dokumentumok (átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, csomagátvételi 
elismervény, vagy postai kézbesítőkönyv másolata); 


