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Budapest XVIII. kerületének népessége több mint 100.000 fő, Pestszentlőrinc és
Pestszentimre városrészt foglalja magában. A kerület főleg lakófunkciójú peremkerület, laza,
családias beépítéssel, ugyanakkor néhány lakótelep és ipari létesítménnyel is található itt. A
kerület kertváros jellegéből adódóan, valamint a belváros közelsége miatt egyre népszerűbb a
gyermekes, vagy gyermeket vállaló családok körében, ezért önkormányzatunk egyre több
olyan intézkedést hoz, mellyel folyamatosan otthonosabbá és élhetőbb teszi akár a nagyobb
családok számára is.
Önkormányzatunk igyekszik segíteni a kerületünkben lakni kívánó családokat
különböző támogatásokkal, hogy minél könnyebben találhassanak itt otthonra. Az
önkormányzat egy 2011-es rendelete többek között magában foglal egy, a friss házasok
számára vissza nem térítendő kölcsönt, valamint a rászoruló családok számára egy lakásépítés, vásárlás, illetve felújítás célú kamatmentes hitel lehetőségét. Az önkormányzati
lakások bérbeadásánál is első sorban a gyermekes családok igényeit veszi figyelembe.
Szintén fontos szempont, hogy elegendő oktatási intézmény álljon az itt lakók
rendelkezésére. Jelenleg az önkormányzat 10 bölcsődét és 30 óvodát működtet, ahol
Önkormányzatunk nagy figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
fejlesztésére is. A kisgyermekes családok segítése végett önkormányzatunk kerületszerte
figyel arra is, hogy mindenki számára legyen elérhető játszótér, melyek folyamatos fejlesztés,
karbantartás alatt állnak. Az önkormányzat igyekszik a kerületben lakó diákok családjait is
támogatni: első osztályos gyermekeknek adott évkezdő füzetcsomag, kedvezményes étkezési
lehetőség az óvodákban és iskolákban. A felsőoktatásba készülő, vagy abban résztvevő
diákok megpályázhatják az önkormányzat által nyújtott Bursa Hungarica ösztöndíjat.
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Azonban a családoknak nem csak a tanév közbeni anyagi támogatásokra van szüksége.
Fontos, hogy a nyári szünidőben is dolgozó szülők találhassanak gyermekeik számára hasznos
időtöltési lehetőségeket. Ezért a XVIII. kerületben minden évben megrendezésre kerülnek,
nyári napközis táborok, amelyek többféle tehetséggondozó programot nyújtanak a
gyermekeknek.
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