Alsómocsolád
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Önkormányzat Díjat adományoz
Alsómocsolád Község Önkormányzatának.
Alsómocsolád mintegy 360 lakosú zsáktelepülés Baranya megye észak-keleti részében,
hazánk 33 leghátrányosabb helyzetű térségeinek egyikében: a Sásdi Kistérségben. Hiszik,
hogy a jövő a településen élők cselekvőképességétől függ. Az önkormányzat
kezdeményezéseinek célja a családok helyben tartása illetve a letelepedés elősegítése.
Családi életre nevelő programjuk célcsoportja a 10-25 éves korosztály, célja
felkészíteni a felnövekvő generációt a boldog, kiegyensúlyozott életvitelre, a
párkapcsolatra, a házastársi és a szülői tennivalókra. Teaházi estek, tréningek, fórumok,
játszóházak keretében ismerik meg a korosztály lelkivilágát, gondolatait, majd szervezett
foglalkozások keretében segítik őket jellemzően az identitáskeresésben.
Helyi szociális rendeletek sora segíti az itt élő családokat visszatérítendő és vissza nem
térítendő támogatási összegekkel. Ilyenek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a
felújítási illetve homlokzat felújítási támogatás, valamint a lakásépítési támogatás.
A község önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátást nyújt a községben élő
szociálisan rászoruló felnőttek, gyermekek, családok részére.
2013-ban indították el a „Magunk kenyerén” elnevezésű saját finanszírozású Helyi
Gazdaságfejlesztési Programot. A sikeresség előmozdítása érdekében, a magyar
hivatalos fizetőeszköz helyettesítésére helyi fizetőeszközt (ún. rigac) bocsátottak ki. A
legfőbb cél a községben lakók életminőségének javítása, hogy az itt élők kihasználják a
környezet (kiskertek, gazdasági épületek, eszközök, erdők, mezők) biztosította gazdálkodási
lehetőségeket, és hogy a településben rejlő szolgáltatási lehetőségeket a mindennapi
életükbe beépítsék. A program keretében a lakosok rigacért nyújthatnak életminőséget
javító szolgáltatást a közösség számára, és fordítva, rigacért bérelhetnek vagy
vehetnek igénybe más szolgáltatásokat. A helyi adókat és egyéb befizetéseket rigacban is
lehet teljesíteni.
A községnek nincs saját óvodája és iskolája, ezért az itt élő gyerekeket térítésmentesen
szállítja át az alsómocsoládi falugondnoki szolgálat busza Mágocsra. Az itt élő gyerekek
iskolaidőn túli ill. hétvégi elfoglaltsága kapcsán az utaztatásban az önkormányzat szintén
nyújt segítséget.
Családbarát terek és programok biztosítják a családok tartalmas időtöltését a szociális
segítségnyújtás mellett. Ilyen az interaktív Tárház a Kölyök Fészek Erdei Iskolában, a
Virtuális Természettudományok Otthona, vagy a Kiránduló Központ (íjászat, kenuzás,
hajókázás, kerékpártúra, éjszakai csillagtúra, kincskeresés, madárgyűrűzés stb.)
A NOE méltónak találta Alsómocsolád Község Önkormányzatát az elismerésre.
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