
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Polgármester: Szemereyné Pataki Klaudia

Cím: 6000, Kecskemét, Kossuth tér 1.

Honlap: http://kecskemet.hu/?l=&r=2 

Pályázatért felelős kapcsolattartó:

Libor Zoltán

 Tel: +36-76-512-224

E-mail: libor.zoltan@kecskemet.hu 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata alapvető értéknek és a város jövője szempontjából

kulcsfontosságú  célnak  tartja  a  családok  támogatását,  életkörülményeik  javítását.  Az  egyik

legfontosabb feladat a családok helyben tartása, illetve Kecskemétre csábítása, mert hisszük, hogy a

közösség gyarapodásának és boldogságának zálogai a gyarapodó és boldog családok. 

Az  önkormányzat  számos  civil  és  egyházi  szervezettel  működik  együtt  a  családok  érdekében.  A

Széchenyivárosi  Közösségépítő  Egyesülettel  együttműködve  valósul  meg  például  a  „Boldogabb

családokért” családi életre nevelés program, amelynek célja a családközpontú értékrend közvetítése

a diákok felé. A Korábban Érkeztem Alapítvánnyal együtt valósult meg városunkban a Kecskeméti

Koramentorház, amelyben ingyenesen igénybe vehető készségfejlesztő foglalkozások, gyászterápia,

családkonzultáció, pszichológiai és mentálhigiéniai tanácsadás, gyógytorna és konduktív pedagógia áll

a  koraszülötteket  nevelő  családok  rendelkezésére.  A  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Családok

Átmeneti Otthonát, az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa Gyermekek Átmeneti Otthonát

működtet önkormányzati támogatással.

Különösen fontos azoknak a családoknak a kiemelt támogatása, amelyek valamilyen fogyatékossággal

élő gyermeket nevelnek. Városunkban több óvodai csoport is működik különböző típusú sérüléssel

élő  gyermekek  számára.  Kecskeméten  az  autizmussal  élő  gyermekek  és  fiatalok  köznevelési

rendszerben történő ellátása is biztosított az óvodától a szakiskolai képzésig. 2019-ben nyílik meg az

az önkormányzati fenntartású nappali  ellátó intézmény, amely a köznevelésből kikerült  autista és

enyhe-középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára nyújt gondozási lehetőséget.

Az önkormányzat a családok helyben tartása érdekében 2016-ban, az országban elsőként beindította

a kedvezményes telekvásárlási programját, amelynek célja a családok támogatása, a gyermekvállalás
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ösztönzése  és  a  hosszú  távú  letelepedés  elősegítése.  Emellett  a  nagy  városi  fesztiválokon,

rendezvényeken  elsődleges  szempont  a  családbarát,  családközpontú  programszervezés,  aminek

jegyében  például  minden  évben  sor  kerül  babakocsis  felvonulásra,  a  megszületett  gyermekek

köszöntésére és megáldására is.  Országosan is  egyedülálló a Mózeskosár körbejár című program,

amelyben évente 20 újszülött és családja vesz részt. A megajándékozott családoktól azt kérik, hogy

később  adják  tovább  a  kosarakat  apró  ajándékokkal,  meglepetésekkel  megtöltve  olyan  családok

számára, akik hasznát tudják venni. 

2


