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NOE CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ 2018 – BEMUTATKOZÓ ANYAG
Mórahalom, a jövőtudatos kisváros kiemelt figyelmet fordít a családokra. A városvezetés
felismerte, hogy népességmegtartó erejének növeléséhez nem elegendő csupán
infrastrukturális beruházásokon keresztül fejleszteni a települést, szükséges olyan programok
kidolgozása, melynek közvetlen célcsoportjai a településen élő és ott letelepedni kívánó
családok.
Mórahalom Városi Önkormányzat előtérbe helyezi a településen élő családok számára
biztosított kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket, a már meglévő és újonnan épített
játszóterekkel, számtalan családi program szervezésével - mint lecsófőzés - lovaglási és
sportolási lehetőségek biztosításával. A Biztos Kezdet Gyerekház – mely a 0-3 éves korú
gyermekeknek biztosít programokat-, az óvodai és bölcsődei nyitva tartás a szülők
munkaidejéhez igazodik, mindezen felül a közösségi terek, mint az újonnan megnyílt Cacao
Club is nyitva áll az iskolás gyermekek előtt. Nem utolsó sorban a családok lakhatási kérdései
is igen erős irányvonalat képeznek számunkra, melyre válaszul az önkormányzat nem
kevesebb, mint 133 bérlakást biztosít, mindemellett pályázatokból felújított lakásokkal bővíti
a listát az itt élő, valamint letelepedni kívánó fiatalok és családok számára kiegészítve ezt még
az Otthon, Mórahalmon! elnevezésű komplex csomaggal.
Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal dolgozói számára kidolgozásra került „Családdal
könnyebb” komplex program, mely elősegíti a munka és a magánélet összeegyeztetését egy
együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával a Nagycsaládosok Mórahalmi Egyesületével.
Kialakításra került egy gyermekbarát iroda, szoptató sarok, kismama program, családi
csapatépítő napok és nyári táborok kerültek megszervezésre.
Önkormányzatunk folyamatos kihívások elé néz, komplex fejlesztési stratégiával rendelkezik,
ahol fő irányvonalként jelenik meg a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, a település
élhetőbbé tétele, annak érdekében, hogy ne csak a jelen, hanem a jövő generációit is
támogassuk.
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