
Szolnok   

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Ön kormányzat Díjat adományoz 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 

Szolnok Megyei Jogú Város az Észak-Alföldi Régió legnagyobb települése, gazdasági, 
kulturális, oktatási és egészségügyi központ. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a helyi 
lakosok, a családok jólétére. 2007-ben Szolnok elnyerte a NOE Családbarát Önkormányzat 
címét. Népességszáma közel 73.000 fő.  

A "Családbarát Szolnok" program keretében átfogó cél a családközpontú szemlélet 
kialakítása és a közösségfejlesztés. Ennek keretében rugalmas munkaidőt vezettek be az 
önkormányzatnál, ügyfélszolgálatukat felújították, gyermeksarkot alakítottak ki. A rekreációs 
terek fejlesztése  kapcsán megújult a Tiszapart a Tiszavirág híddal, a Tisza Hajósok Tere, a 
Rozárium és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ. A „Két kerékre Szolnok” beruházásnak 
köszönhetően kerékpárút-hálózat került kiépítésre.  

A serdül ő korosztály számára "street workout" pályák, kültér i kondipályák létesültek , 
valamint saját költségvetésből játszóterek épültek újjá.  

Az elsők között vezették be a kismama bérletet, majd a program azóta kibővítésre került: 
kispapák, s őt nagyszül ők is használhatják a speciális bérletet . A babakocsit toló 
anyukáknak akadálymentesítéssel igyekeznek élhető környezetet teremteni.  

A város bölcsődéiben az alapfeladat ellátásán túl további szolgáltatások is támogatják a 
családokat: gyermekfelügyeletet, játszócsoportot, Szülők Klubját, nyitva tartás bővítését, 
valamint nyári ügyeleti rendszert vezettek be. 

A Korosztályos Egészségnevelési Verseny keretében a diákok évről-évre két fordulóban 
mérik össze a tudásukat egészségtudatos magatartás, családi élet, környezettudatosság 
témájában. A komplex méhnyakrák megelőző program, valamint a Rotavírus elleni védőoltás 
önkormányzati támogatással működik. A Városi Diákok Tanácsa és a Szolnoki 
Gyermektanácson keresztül a fiatalok hangot adhatnak felvetéseiknek. A „Szolnok Hazavár 
Program” a diplomás fiatalok támogatására jött létre. 2003 óta működik a Városi Idősügyi 
Tanács. 

A Családbarát Szolnok Programon belül a Biztonságos  Szórakozás Program indult  
korosztály-specifikus szolgáltatásokkal. A szülők, a fiatalok, a családok és a szórakozóhelyek 
érdekeltségi rendszerét alakították ki és létrejött az etikai kódex alapelveit lefektető 
dokumentum. A Városi Szülői Műhely prevenciós feladatokat lát el. 2012-ben indult a 
Szórakozóhely látogatás program. A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím 
odaítélése 2013 óta történik.  

„Kampány a vandalizmus ellen” címmel fotópályázatot  hirdettek.  A Kortárs Segítő 
Műhely keretein belül útmutató készült a biztonságos szórakozáshoz, valamint szülőknek 
kamaszokhoz.  

A NOE méltónak találta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát az elismerésre. 

A díjat átveszi: Fejér Andor, alpolgármester. 


