NOE CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ 2018
Pályázati űrlap tervezet

I.

A PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

Hivatalos neve

Székhelye

Elérhetősége
Önkormányzat

Hivatalának

címe
A
pályázatért
kapcsolattartó
beosztása

felelős
neve,

A
pályázatért
felelős
kapcsolattartó elérhetősége
Település
népességszáma
(életkor szerinti megoszlás)

Kiskorúak (fő)

Aktív életkorúak (fő)

Idősek (fő)

Az
önkormányzat, mint
hivatal
munkavállalóinak
létszáma
Az önkormányzatban, mint
hivatalban
dolgozó
gyermekesek (0-16 éves)
aránya
Az önkormányzatban, mint
hivatalban
dolgozó
gyermekesek (0-16), ezen
belül is a legalább három
gyermeket
saját
háztartásukban
eltartók
aránya
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II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÉLŐ GYERMEKES CSALÁDOKKAL KAPCSOLATBAN
KÉSZÍTETT STATISZTIKAI ADATAI

A bölcsődei férőhelyek száma

Az óvodai férőhelyek száma

Az iskolai férőhelyek száma

Az

önkormányzathoz

tartozó

játszóterek száma
A családokkal, gyerekekkel, idősekkel,
fogyatékosokkal

foglalkozó

Szakember

Létszám (fő)

Óvodapedagógus

szakemberek létszáma
Iskolapedagógus
Házi gyermekorvos
Védőnő
Iskolapszichológus
Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős
Családés
szakember

gyermekvédelmi
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III.

A CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT ELVI JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉSE

Kérjük, részletezzék a következőket:
1. Mi motiválta az önkormányzatot, hogy beadja pályázatát a NOE Családbarát
Önkormányzat díjra?
2. Az önkormányzat által legfontosabbnak ítélt feladatok és szükségletek megfogalmazása a
gyermekes családok és a családalapítók vonatkozásában.
3. Hogyan jelennek meg az önkormányzat döntéshozatalánál és a döntések végrehajtásánál
a hagyományos családi értékek.
4. Amennyiben korábban már nyertek családbarát díjat, kérjük, hogy tüntessék fel annak
megnevezését, évét, adományozóját.
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IV.

A 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY 13. §. (1) ÁLTAL NEVESÍTETT, HELYBEN
BIZTOSÍTHATÓ, KÖZFELADATOK KÖRÉBEN ELLÁTANDÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATI
FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁNAK BEMUTATÁSA, TOVÁBBI, ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA A CSALÁDOK
JÓLÉTE SZEMPONTJÁBÓL

TÖRVÉNYES KÖTELEZETTSÉGEK
A CSALÁDOKAT ÉRINTŐ LEGFŐBB JOGSZABÁLYOK
MEGVALÓSULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN
Településfejlesztés,
településrendezés,
a
település
közbiztonsága
(pl.
játszóterek
biztonságos kialakítása)
Településüzemeltetés
(pl.
új
lakóövezetek
kialakításánál
családbarát szemlélet)
Egészségügyi alapellátás, egészséges
életmódot
célzó
szolgáltatások,
környezet-egészségügy
Bölcsőde,
óvoda,
házi
gyermekfelügyelet, egyéb ellátások
Kulturális szolgáltatások, nemzetiségi
ügyek (pl. hagyományok, különösen
a
családi
hagyományok
megőrzésének támogatása)
Gyermekjóléti,
illetve
szociális
szolgáltatások,
ellátások
(pl.
hosszított nyitva tartás)
Lakás- és helyiséggazdálkodás (pl.
családalapítást,
gyermekvállalást
ösztönző intézkedések)
Honvédelem, polgári védelem, helyi
közfoglalkoztatás (a családosok,
gyermeket
nevelők
pozitív
diszkriminációjával)
Sport, ifjúsági ügyek (pl. testvérek
sportolása esetén)
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel,
turizmussal kapcsolatos feladatok (pl.
családturizmus támogatása)
Helyi közlekedés biztosítása (pl.
akadálymentesített parkoló, kijelölt
családi ülőhely tömegközlekedési
eszközökön)
Egyéb
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V.

ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, MIKORTÓL

LEÍRÁSA

Önkormányzati ügyfélszolgálatok családokkal
történő bánásmódja humánus, családbarát
Friss házasok, újszülöttek támogatása (pl.
zászlócska vagy hirdetés stb. az új polgár
érkezésének
jelzésére,
babakelengye,
babacsomag, életkezdési támogatás, ikerszülési
támogatás)
Gyermekek,
gyermekesek,
nagycsaládosok
közlekedésének támogatása (pl. falugondnoki
szállítás, iskolabusz, kedvezményes vagy ingyenes
jegyek, bérletek)
A családtámogatási formák – kiemelten a több
gyermeket nevelők támogatása – megjelenése a
helyi szociális támogatások rendszerében a
kötelező feladatokon túl (pl.: lakásügyek,
termőföld
ingyenes
vagy
kedvezményes
bérbeadása, jövedelemszerző munka segítése,
ösztöndíjak
biztosítása,
tehetséggondozás,
fejlesztés, gép- és eszközkölcsönzés vagy
használat biztosítása)
Ifjúsági ügyek, szabadidős és sportlehetőségek,
nyári táborok, (pl. nagycsaládos, és/vagy
testvérkedvezmények)
Ifjúsági klubok, prevenciós foglalkozások, iskolán
kívüli aktív szabadidős tevékenységek, szakkörök,
együttműködés a diákönkormányzatokkal
Kedvezményes
belépők
nagycsaládosoknak
(strandok, tanuszodák, múzeumok, turisztikai
szolgáltatások, játszóházak, könyvtárak, színházi
előadások, kulturális programok)
Ingyenes füzetcsomag első osztályosok számára
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TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, MIKORTÓL

LEÍRÁSA

Ingyenes étkezés az óvodában, iskolában a
bejáróknak is,
a nyári időszakban a nehéz szociális helyzetű
családok gyermekeinek nyári étkeztetéséről
gondoskodik
A családalapítók, gyermekes családok, fiatalok
lakáshoz jutásának támogatása
Akadálymentesítés
(középületek,
parkolók,
játszóterek)
Családi programok szervezése, támogatása
A szülők munkaidejéhez igazodó óvodai és
bölcsődei nyitva tartás, közösségi terek
üzemeltetése, szülőklubok létrehozása
Önkormányzattal szerződött családi bölcsődék
beteg gyermekeknek is
Bölcsődében
nyújtott
nyitva
tartás,
gyermekfelügyelet, babafelszerelések, bútorok,
játékok
kölcsönzése,
baba-mama
klubfoglalkozások
Hármas és többes ikreknél gondozónői segítés
napi 7 órában, 4-es ikreknél külön takarítónő
biztosítása
Korai fejlesztő központ, autistaház, foglalkoztatás
értelmi sérült és fogyatékkal élő fiatalok számára
is
A családi napközi díja legfeljebb a GYES
összegének megfelelő mértékű
Családosok számára kedvezményesen
megvásárolható építési telkek, szociálisan
rászorulók számára lakásfelújításhoz támogatás
nyújtása
Önkormányzati
bérlakás
biztosítása
nagycsaládosoknak, fiatal házasok otthona
Nyugdíjasok, nagycsaládosok számára kisebb
javítások támogatása, fűtési támogatások
Ingyenes
közműhasználat
nagycsaládosok
számára (pl. ingyenes szennyvíz-szippantás)
Nagycsaládosok környéki letelepedéséhez a
bankhitelhez kezességvállalás, kamatmentes
kölcsön lakásvásárlásra
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TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE, MIKORTÓL

LEÍRÁSA

Nagycsaládosok számára közüzemi kikapcsolások
elkerülését segítő intézkedések
Kisgyermekes szülőknek ingyenes/kedvezményes
helyi közlekedés, ún. kismama-bérlet, ingyenes
iskolabusz gyermekek számára
A tömegközlekedés összehangolása az intézményi
nyitva tartással
Idősek ingyenes szakorvoshoz szállítása
Kerékpárutak kiépítése, biztonságos kerékpáros
közlekedés az iskoláig
Iskolakezdési támogatás, felsőoktatásban tanulók
számára ösztöndíj biztosítása
Fiatalok
számára
munkahelyteremtés
támogatása,
családalapítást
ösztönző
intézkedések
Van-e olyan, az önkormányzat, polgármesteri
hivatalhoz tartozó intézmény, amely korábban
családbarát díjat kapott? Ha van, kitől kapták a
díjat és mikor?
Van-e kapcsolata nagycsaládos egyesülettel? Ha
igen, egyesület neve, vezetője:
NOE tagkártya elfogadóhelyek száma
Egyéb:

VI.

A PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A HELYI CIVIL, EGYHÁZI
SZERVEZETEKKEL, EGYÉB ÖNKORMÁNYZATOKKAL

Kérjük, mutassák be az önkormányzat által megvalósítandó családbarát törekvéseket az
illetékes szervezetekkel.

VII.

A PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDBARÁT STRATÉGIÁJA

Kérjük, ismertessék (ha van) az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott családbarát
települési stratégiát (a megvalósulást, valamint a terveket, vállalásokat).
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VIII.

A PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁBAN ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
DOLGOZÓK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT CSALÁDBARÁT SZOLGÁLTATÁSOK, JUTTATÁSOK
IGEN NEM

Dolgozóik nyaralásának, pihenésének finanszírozásához hozzájárulás
Atipikus, rugalmas munkabeosztás lehetősége kisgyermekes,
többgyermekes szülők számára
Munkahelyi étkezés (diétára szorulóknak is)
Egészségügyi szolgáltatások
Mentális, életviteli támogatás
A gyermekgondozásról visszatérők számára biztosított képzések, egyéb
képzések, tréningek megszervezése, támogatása
Sport- és kulturális családos jegy, bérlet biztosítása
Magánügyek intézésében való segítségnyújtás (pl. jogsegélynyújtás)
Tanévkezdési támogatás
Babakelengye
Életkezdési támogatás
A lakhatás támogatása
Utazási támogatás, közlekedés-szervezés
Nyári diákmunka/gyakorlat a dolgozók gyermekeinek
Munkahelyi ünnepségek, tréningek
Jeles napok alkalmából ajándék a dolgozóknak, családjuknak
Egyéb juttatások
Egyéb, éspedig:
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