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Mitől lesz valami baba/családbarát? 
A NOE ajánlása alapján 

1.  Jó minőségben és a családok számára jól elérhetően működjenek a településen a családokat érintő 
alapszolgáltatások	


2.  A helyi szociális rendelet – a törvények betartásán túl – tartalmazzon a családok, különösen a több 
gyermeket nevelők számára kedvező lehetőségeket. 	


3.  Érezhető legyen, hogy az önkormányzat nem csupán szavakban értékeli a gyermeket nevelő családokat	

4.  Az ügyfélszolgálatok kialakítása, az ügyintézők hangneme, illetve az intézmények vezetőinek a 

családokkal való bánásmódja legyen humánus 	

5.  Támogassák a családok lakáshoz jutását, illetve különösen a több gyermeket nevelők számára 

gondoskodjanak méltó körülmények megteremtéséről. 	

6.  Könnyítsék meg a gyermekintézményekbe, iskolákba való jutást. 	

7.  Akadálymentesítés a gyermeket nevelők számára is. 	

8.  Játszóterek, közösségi terek, ifjúsági szabadidős lehetőségek legyenek. 	

9.  Gyermekek és fiatalok biztonsága (közlekedés, közbiztonság, játszóterek stb.)! 	

10.  Támogassa a gyermeket vállaló fiatal családokat! 	

11.  Helyi szövetség a családokért.	

12.  Családbarát városfejlesztés.	

13.  Az önkormányzat és cégei, intézményei, mint munkaadók családbarát módon állnak-e hozzá a 

munkavállalóikhoz (család és munka egyeztetése). 	

14.  Családbarát szolgáltatások, nyitva tartások, közlekedési lehetőségek. 	

15.  Tiszta és egészséges környezet. 	

16.  Legyen valamilyen egyedi családtámogató, a gyermeknevelést vagy gyermekvállalást segítőprogram, 

intézkedés, ami mintául szolgálhat a többi önkormányzatnak.	


 



Hogy áll ezekkel Komló? 

1.  Az alapszolgáltatások a megkérdezettek véleménye és a statisztikák alapján megfelelően működnek, 

minden elvárható szolgáltatás (oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális, szabadidős… adott a városban).	


2.  A helyi rendeletek – a lehetőségekhez mérten – igyekeznek kedvezni a gyermek(ek)et nevelő 

családoknak (szociális rendelet, lakáscélú támogatásokról szóló rendelet). 	


3.  Az önkormányzat számos tevékenysége alátámasztja a családbarátságot (étkeztetés, gyermekesek 

támogatása, családsegítő szolgálattal való együttműködés)	


4.  Ezen a területen van fejlődési lehetőség, melyet a kérdőíves eredmények is alátámasztanak, de jó hír, 

hogy az önkormányzati intézményeket kedvezőbben értékelik, mint a kereskedelmieket	


5.  Az önkormányzat rendeletben is foglalkozik a kérdéssel 	


6.  Fejlődési lehetőség itt is van, az interjúk alapján, de alapvetően jó a helyzet 	


7.  Számos beruházás ellenére vannak még nehezen elérhető helyek (köztük akár játszótér is)	


8.  A közösségi terekkel, ifjúsági szabadidős lehetőségekkel a város jól áll, a játszóterek kérdése viszont 

bonyolultabb. Az új beruházás sokat segített, de számos játszótérre ráférne a felújítás.	


 
 



Hogy áll ezekkel Komló? (folyt.) 

9.  A biztonság területén nem rosszabb a helyzet az országosnál, de a számok mögött a szakértők szerint 

sokszor kevésbé látványos, de súlyos problémák húzódnak, a rendőrség fiatalok irányában 

megnyilvánuló kifejezett aktivitása mellett is. A játszóterek biztonsága sokszor nem kielégítő	

10.  A városi rendeletekben ez a cél szerepel. 	


11.  A NOE helyi szervezete aktív szereplő	

12.  A városnak számos olyan fejlesztési dokumentuma van, mely a családokkal foglalkozik, illetve számukra 

fontos (Kulturális stratégia, a Sportkoncepció, Gyermek- és Ifjúsági Koncepció)	


13.  Ennek a kérdésnek a javítását is célozza jelen program	


14.  Ennek a kérdésnek a javítását is célozza jelen program	


15.  Ennek a kérdésnek a javítását is célozza jelen program	


16.  Itt szükség lehetne valami innovációra	

 



Kérdőív – bababarát ügyintézés 
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Igényfelmérés 

 
Az interjúk és a szakértői tanácsok alapján az alábbi javaslatok kerültek 
összegyűjtésre: 
 
• A városi intézmények akadálymentesítésének folytatása	


• Bababarát ügyintézés feltételeinek javítása 

• Környezetminőség javítása 

• Nyitvatartási idők összehangolása 

• Közlekedés javítási lehetőségeinek feltárása 



Indikatív lista 

•  A kisgyermekekkel látogatott intézmények bababaráttá tétele:	


•  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 (melyet mind a hivatal, mind a járás ügyfelei használhatnának).	


•  Közösségek Háza épületében, a mozgáskorlátozott WC-ben pelenkázó felszerelése.	


•  A Szilvási Bölcsőde nyugati bejáratánál /főbejáratánál/ lévő lépcsőn rámpa kialakítása, amely az 

épületbe történő babakocsis bejutást segítené elő. A bölcsőde keleti /hátsó/ ajtajánál a 

meglévő alsó rámpa kiszélesítése, a komfortosabb használat érdekében. A felső lépcsőn pedig 

felhajtó kialakítása. A hátsó bejáratnál szükséges a meglévő járda burkolat felületkiegyenlítése 

és korszerűsítése, ügyelve a csapadékelvezetésre.	
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