
Veszprém   

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

Veszprém gyönyörű fekvésű oktatási, kulturális és közigazgatási központ élénk 
idegenforgalommal. A város lakónépessége több mint 60.000, azon kevés megyei jogú város 
közé tartozik, melynek nem csökkent a népessége az elmúlt években. Az állatkert mellett a 
Veszprémvölgy felújított rendezvénytere, sétaútjai, játszóterei várják a családokat a 
kikapcsolódásra. 

Az önkormányzat folyamatosan törekszik a gyermekbarát létesítmények, bababarát 
ügyfélszolgálatok kialakítására. A hivatal rugalmas nyitva tartással és részmunkaidős 
foglalkoztatással támogatja a családokat. A bölcsődében kialakításra került egy játszóház is. 
Jelenleg 8 családi napközi működik. A Kabóca Bábszínház ad helyet a Kabóca Házikónak, 
ami a bölcsődés korú gyermekeknek nyújt a szabadidő igényes eltöltésére lehetőséget.  

Hiánypótló a városban az egész nyáron elérhető napközis tábor megszervezése. 

2015-től kedvezményes bérletet válthatnak a kisgyermekes s zülők a helyi járatokra.  A 
gyermekvédelemmel és a gyermekjóléti szolgáltatásokkal a családsegítő szolgálat, a 
Gyermekjóléti Központ és a Családok Átmeneti Otthona foglalkozik.  

Szabadid ős programok sokasága  áll rendelkezésre a családok számára (pl. Ringató 
foglalkozás, „Hetedhétpróbás” Fergeteg Fesztivál, Kabóciádé Bábfesztivál, Születés Ünnep, 
Lisztérzékeny Klub stb.). Útjára indították a Babazászló programot, a Házasság hete 
rendezvénysorozatot, valamint a finn Mikulás is ellátogatott Veszprémbe.  

Az önkormányzat számára a civil szervezetek kiemelt partnernek számítanak, ezen 
szervezeteket több csatornán keresztül támogatja. A Nagycsaládosok Veszprémi 
Egyesületével Családi Napot szerveztek.  

Komplex ifjúsági és tanácsadó irodát és közösségi t eret működtetnek.  Köztér- és 
parkfelújítások valósultak meg, gördeszka pálya, kerékpártárolók létesültek. A Smaragdváros 
projekt a város tömbházakkal rendelkező részét teszi élhetőbbé. A Kolostorok és Kertek 
projekt az utóbbi időszak legnagyobb összefüggő zöldfelületi fejlesztése . A Szociális 
Városrehabilitáció Veszprémben c. projekt keretében óvodák bels ő átalakítása  történt meg. 
A Veszprémi Állatkert fejlesztése  az állatszerető családok örömére készült.  

Veszprém a közbiztonsági mutatók alapján az ország legbiztonságosabb 
megyeszékhelye . Az idősek támogatására  a város vezetése a rendőrséggel közösen 
figyel őszolgálatot alakított ki. 

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

A díjat átveszi: Porga Gyula, polgármester. 


