
III. Család-, felhasználóbarát hivatalok/intézmények kialakítása 
 
A családbarát település fogalma több tényezőt is tartalmaz, mint ahogy a család is egy 
komplex igényekkel rendelkező entitás, úgy a családbarátság sem definiálható egyszerűen. A 
fogalom tartalmaz elemeket a település épített és természeti környezetére vonatkozóan, a 
komplexen értelmezett biztonság területéről, az intézményi ellátottság, az önkormányzat 
családok felé mutatkozó figyelmével, esetleges pozitív diszkriminációjával kapcsolatban 
csakúgy, mint a családoknak és a gyermekeknek a település jövőképében elfoglalt helyét 
illetően.  

Komló alapvetően családbarát jellege több szempont alapján alátámasztható. A 
városban minden elvárható, a családokat érintő alapszolgáltatás és gyermekjóléti 
megtalálható, az elérhető adatok alapján az intézmények és a szakemberek nem túlterheltek. 
A helyi szociális rendelet nagy figyelmet fordít a gyermeket nevelő családokra, az egyes 
támogatási lehetőségeknél a gyermekes családok pozitív elbírálásban részesülnek.  

Komlón nem csak a szociális rendelet, hanem számos más rendelet és koncepció is 
kiemelten kezeli a gyermekeket, ifjúságot, rajtuk keresztül a családokat, ilyenek pl. az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia, a Helyi Esélyegyenlőségi Program, a Kulturális stratégia, 
a Sportkoncepció, illetve a város saját Gyermek- és Ifjúsági Koncepcióval is rendelkezik.  

Az önkormányzat pályázati forrásból több intézményt is akadálymentesített, mely a 
babakocsis közlekedés számára is megfelelő körülményeket biztosít, azonban további 
hiányosságok is találhatók. Több kereskedelmi létesítmény is akadálymentes, de vannak 
olyanok is ahol ez továbbra sem biztosított.  

A belváros területén a biztonságos gyalogos közlekedés alapfeltételei többnyire 
biztosítottak, ugyanakkor egy 2014 tavaszi 300 fős mintán végzett kérdőíves felmérés 
eredményei arra utalnak, hogy mind az intézményi akadálymentesítés, mind a gyalogos 
közlekedés feltételeinek javítása kívánatos. Az önkormányzat épületei közül kettőben a 
bababarát ügyintézés feltételei is adottak, a kereskedelmiek közül tudomásunk szerint csak a 
Tescoban található hasonló létesítmény.  

A kérdőíves felmérés alapján állíthatjuk, hogy a kisgyermekes ügyintézésben még van 
hova fejlődni a városban. A közepesnél valamivel jobb értékek születtek mind az ügyintézés 
feltételei, mind a pelenkázás/szoptatás infrastruktúrája kapcsán. Némileg jobb értékek 
figyelhetők meg az elérhetőség tekintetében, mely minden bizonnyal az akadálymentesítési 
projektek egyik hozadéka.  

 

INDIKATÍV LISTA 
A városi intézmények további akadálymentesítésének előkészítése. Az intézmények felmérése 
és a beruházásokhoz források feltárása. A nem önkormányzati létesítmények számára az 
akadálymentesítéshez és a bababarát ügyintézés feltételeinek megteremtéséhez 
segítségnyújtás. 
A kisgyermekekkel látogatott intézmények bababaráttá tétele: 

1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 1 db baba-mama szoba kialakítása, 
berendezése az épület földszintjén lévő kb. 8 m2-es helyiségben, továbbá az alagsori 
mozgáskorlátozott WC-ben pelenkázó felszerelése. 

2. Közösségek Háza épületében, a mozgáskorlátozott WC-ben pelenkázó felszerelése. 
3. A Szilvási Bölcsőde nyugati bejáratánál lévő lépcsőn rámpa kialakítása, amely az 

épületbe történő babakocsis bejutást segítené elő. A bölcsőde keleti ajtajánál a 
meglévő alsó rámpa kiszélesítése, a komfortosabb használat érdekében. A felső 
lépcsőn pedig felhajtó kialakítása.  

	  


