
Szakmai összefoglaló 
A projekt-előrehaladással, a közbeszerzéssel, a tájékoztatással és 

nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről 
 
 

A projekt előrehaladásának ismertetése (a jelentéstételi időszakban végzett tevékenységek) 

 

A beszámolás periódusában a következő tevékenységek kerültek lebonyolításra: 
 
Szakmai oldal 
 
A 2010.január. 1 – március 31 időintervallumban megtörtént a  
 
 
Megtörtént a közbeszerzési eljárás kivitelezése és lezárása, a szerződéskötés a nyertes 
pályázóval. 
Rögtön a szerződéskötés után megkezdődtek a kivitelezési munkálatok is, úgy a busz 
tekintetében, mint a direkt digitális röntgen felszerelés beszerzésében. 
 
A menedzsmentben résztvevő kollégák eleget tettek feladatköreiknek, megtörtént a 
nyilvánossági anyagok megrendelése, ezeknek az anyagoknak mely szórólap, poszter, tábla 
valamint roll up a szórása áprilisban elkezdődik, célirányosan azon intézményekben ahol 
hajléktalan ellátás, idősgondozás, szociális rehabilitáció történik.  
 
Megtörtént a PIR 2 folyamán a norvég partnerrel az egyeztetés a tapasztalatcsere 
megszervezésére, melyre minden bizonnyal júniusban kerül sor. 
 
A beszerzés tárgyát képező busz valamint az ebben épített digitális röntgenfelszerelés a 
terveknek megfelelően zajlik, a kifizetéssel vannak, problémáink mely nehéz helyzetbe hozza 
a szervezetünket. 
Minden bizonnyal ha a pénzügyi háttér fedezék meglenne, akár árpilis végére készen állna a 
mozgó tüdőszűrő állomás, annak minden elemével és vállalt formájában. 
A PIR 2 periódus végén megkezdtük a bevállalt szakmai konferencia szervezését, mely 
minden bizonnyal május 26-án kerül lebonyolításra, helyi partnereink valamint hajléktalan 
ellátásban dolgozó intézmények részvételével.  
Külön figyelmet biztosítunk a tüdőszűréssel és ezen orvosi szakággal kapcsolatos 
előadásokra, előadóink a jelen helyzet állapotát mutatják be. 
A rendezvény keretében történik meg a mozgó tüdőszűrő állomás átadása is. A rendezvényen 
részt vesz és beszédet mond a Norvég Királyi Nagykövetség részéről őexcellenciája Siri 
Ellen Sletner nagykövetasszony is. 



 
A közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (megvalósítás menete, tevékenységek, 
eredmények) 

 
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (célok és célcsoport, 
megvalósításra vonatkozó intézkedések és módszertan) 

 
 
 
 
 

A közbeszerzési eljárás keretében a PIR 2 intervallumban a következő tevékenységek 
kerültek megszervezésre és levezetésre: 
 

 Szerződéskötés a nyertes szállítóval 
 Kivitelezési ütemezés meghatározása 
 Kiviteli tervek ismertetése, követelmények megfogalmazása 
 Határidők rögzítése 

 

 
Megtörtént a nyilvánossági anyagok megrendelése.  
 

1. szórólap A5,  
2. poszter A4,  
3. emlékeztető tábla  
4. roll up a szórása  
 

Az anyagok szórása áprilisban elkezdődik, célirányosan azon intézményekben ahol 
hajléktalan ellátás, idősgondozás, szociális rehabilitáció történik.  
Hírlevelek küldése folyamatos. 
 
 
 
 
 
 


