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Gyermekeink boldog felnőtté és felelős állampolgárrá nevelését a legszűkebb közösségeinkben: a
családban, az iskolában, a lakóhelyünkön érdemes
kezdeni.

“Milyen városban szeretnék élni?”
III. kerületi óvodások és iskolások rajzai

Az UNICEF valamennyi Nemzeti Bizottságánál
működő Gyerekbarát Település program a
Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapul és kifejezetten az
önkormányzatokat szólítja meg annak érdekében,
hogy azok minél többet tegyenek a helyi gyermekekért. Egy Gyermekbarát Település biztosítja,
hogy minden helyben élő gyermek hozzáférhessen
az alapvető egészségügyi, oktatási, szociális és
lakhatást biztosító szolgáltatásokhoz; tiszta vizet
ihasson, higiénikus és egészséges körülmények között élhessen; ne fenyegesse kizsákmányolás, bántalmazás és erőszak, biztonságban közlekedhessen települése utcáin, valamint
életkorának megfelelően játszhasson, sportolhasson, szórakozhasson. A Gyerekbarát
Településeken azonban a részvétel szempontjai is kiemelt figyelmet kapnak: hogy minden
gyermek és fiatal aktívan részt tudjon venni a helyi kulturális és közösségi életben, családi,
kisközösségi és társadalmi eseményeken egyaránt. Mindezeken túl az igazán Gyermekbarát Településeken a fiatalok bevonódása is biztosított, fontos, hogy esetleges problémáikkal
meghallgatásra lelhessenek, hatással lehessenek a településüket érintő döntésekre és
elmondhassák a véleményüket arról, hogy milyen környezetben szeretnének élni.
Az eredetileg „Gyermekbarát Városok” néven életre hívott koncepció minden olyan közösségben megvalósítható, ahol gyermekek élnek: legyen az nagy vagy kicsi, városi vagy
vidéki közösség. Az „UNICEF Gyerekbarát Település” program nem valamilyen elképzelt
ideális állapotot kér számon a pályázókon, inkább megfelelő irányokat, stabil alapokat és
mindenekelőtt nyitottságot vár arra, hogy az adott közösség minden egyes nappal egyre
gyerekbarátabbá váljon. A cím elnyerése nem végállomás, hanem egy szép elismerés a
megkezdett úton, amely kötelezettséggel, de további segítséggel is jár a jó úton való előrelépéshez. A Gyerekbarát Települések nem elszigetelten működnek, hanem közösségben,
egymást is inspirálva és segítve: kiemelten fontos, hogy jó gyakorlataikat készek legyenek
megosztani másokkal és motiváltak legyenek mások jó gyakorlatainak kipróbálásában.
A cím elnyerésére bármely magyarországi település önkormányzata pályázhat. Jelenleg
tizenegy Gyerekbarát Település van hazánkban. A pályázatok elbírálását egy szakértőkből
és civil szervezetek képviselőiből álló Értékelő Bizottság végzi az UNICEF Magyarország
koordinálásával. A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
E kiadvány célja láthatóvá tenni néhányat a díjnyertes települések jó gyakorlatainak gazdag
tárházából. Ha alaposabban is szeretnének megismerkedni egy-egy programmal, a települési kapcsolattartók szívesen nyújtanak segítséget ebben.
2018. október 11.
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CIGÁND
“Értékből lendület”

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
“Örökségünk a lendület”

Kapcsolattartó:
Dr. Szepesy Márk (jegyzo@cigand.hu)

Kapcsolattartó:
Dr. Varga Ildikó (jegyzo@hodmezovasarhely.hu)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cigánd Város Önkormányzata

•
•
•

Gyermek és ifjúsági közösségi terek.
Egészséges életre nevelés: ökotábor, ovi-kert program.
Sport és szabadidő programok támogatása helyi
vállalkozók bevonásával.

•
•
•

Integrált oktatási modell bevezetése és az antiszegregációs program
fenntartása.
A gyerekek bevonása a helyi ügyekbe: városi gyermektérkép,
gyermekbarát költségvetés készítése.
Környezettudatosság: ökológia az óvodában, Zöld Kapocs Környezeti
Nevelők Munkaközösségének munkája.
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Óbuda-Békásmegyer
“Közösséget építünk”

ALSÓMOCSOLÁD
“Egy Gyöngyszem Magyarországon”

Kapcsolattartó:
dr. Gallóné Nagy Judit (gallone.judit@obuda.hu)

Kapcsolattartó:
Balogh Anikó (balogh.aniko@alsomocsolad.hu)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

•
•

•

Gyermekrészvétel: ifjúsági közmeghallgatás, Ifjúsági Önkormányzat
részvételi lehetősége a képviselőtestületi és bizottsági üléseken.
Gyermek születése után a Hivatal „kispapa” dolgozói egybefüggő
két hónap fizetett távollétet vehetnek igénybe, élő népzene a
bölcsődékben, máltai játszótér, Korai fejlesztés, integrált és fejlesztő
bölcsődék, Gyermek KönyvMegálló (meseszekrény).
Stratégiai építkezés: programok monitorozása, kutatások, gyermekjogi
stratégia.

Alsómocsolád Község Önkormányzata

•

•
•

Gyermekrészvétel: „Tipegődemokrácia” – diákönkormányzat dönt
a korosztályt érintő kérdésekről, a községi önkormányzat csak
megerősíti azokat; bevonódás a közösségi tervezési folyamatokba.
Kistérség motorja: 11 civil szervezet a 301 fős zsákfaluban.
Környezettudatosság: „Interaktív Tárház” (Kölyök Fészek Erdei Iskola),
„Virtuális Természettudományok Otthona”.

2016

2016

BORDÁNY
“a Homokhátság szíve”

HAJDÚNÁNÁS - “Hajdúnánáson élni
nem hátrány, hanem lehetőség”

Kapcsolattartó:
Masir Norbert (bordany@bordany.hu)

Kapcsolattartó:
dr. Szombati Ágnes (szom.agnes@hajdunanas.hu)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Bordány Nagyközség Önkormányzata

•

•
•

Gyermekrészvétel: települési stratégia, a gyermek és ifjúsági
önkormányzat saját honlapot működtet, az iskolában elektronikus
faliújság, a YouTube-on közvetített, fiatalok által készített helyi híradó.
A közösségi részvétel fokozása: közösségi önsegélyező rendszer és
Körbank, Bordányi korona.
Szabadidő eltöltése: KUSZA szabadidős egyesület, Bordányi Ifjúsági
Információs Pont.

•

•

•

Gyermekrészvétel: a gyermek- és ifjúsági önkormányzat számára
közösségépítő, valamint a felnőttekkel való kapcsolattartással és az
érdekképviselettel, érdekérvényesítéssel kapcsolatos tréning.
Esélyteremtés: tehetséggondozó program, ösztöndíj a szakképzésben
tanulók számára, erkölcsi és anyagi elismerés a város diákjai részére
a versenyeken elért kiváló eredményeikért.
Környezettudatosság: faültetés az újszülöttek tiszteletére, szabadtéri
közösségi terek újjáélesztése

2017

2017

BUDAÖRS
“INNOVACITY”

OROSHÁZA
“Gyerekbarát Orosháza”

Kapcsolattartó:
Szabó Sándor (szabo.sandor@budaors.hu)

Kapcsolattartó:
Magonyné Urbán Zsuzsanna
(gyerekbarat.oroshaza@gmail.com)

Orosháza Város Önkormányzata

Budaörs Város Önkormányzata

•

•
•

A Gyerekjogok tudatosítása: gyermekbántalmazás megelőzése:
gyermekjogi fogadóóra, kortárs segítő csoportok, szülők akadémiája,
„szülői beszélgető kör”.
Helyi esélyegyenlőségi szószóló
Gyermekrészvétel: a településfejlesztési koncepció és az integrált
településfejlesztési stratégia kialakításában; Egyesült Osztályok
Szövetsége.

•

•

Gyermekrészvétel: Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat;
Amit csak akarsz – Orosházán, Diáktanya. Esélyteremtést erősítő
programok: Első lépések a változáshoz; Az Erő legyen Veled; Nem
mindennapi hősök; Erősebb vagy, mint hinnéd!, Video Work csoport,
Sport és egészség támogatása.
Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi Koncepció; Segítő programok:
rendhagyó városi szülői értekezlet.

2017

2018

ZALAEGERSZEG
“Megtalálod a jövőd”

Belváros-Lipótváros
“A Jövő Városa”

Kapcsolattartó:
Farkas Szabina (szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu)

Kapcsolattartó:
Farkas Petra (farkas.petra@segitokezek.hu)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

•
•
•

Gyermekrészvétel: GYBT pályázat elkészítése a diákönkormányzat
kezdeményezésére, diákparlament, diák-közmeghallgatás.
Játék, szórakozás: Bóbita integrált játszótér, kamaszjátszótér,
játszóterek felújítása helyi vállalkozók bevonásával.
Esélyteremtés: Nem olyan, mint vártad, gyermekként szülőnek lenni
sem az, Veszélyes játékok, Őszi Kavalkád, Nagy Tehetségválasztó
Nap.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata

•
•
•
•
•

Egyedülálló ingyenes prevenciós központ kialakítása és működtetése 0-99 éves
korig (Belvárosi Közösségi Tér)
Tartalmas beltéri és kültéri szabadidős programok (Belvárosi Családi Piknik,
BelFeszt Családi nap, kézműves programok)
Akadálymentes parkok, integrált játszóterek (pelenkázó pad, szülő-gyerek hinta)
Gyermekvédelmi alapszolgáltatások speciális fejlesztése (Babaőr program)
Kiemelkedő juttatási és támogatási rendszer (babacsomag, tömegközlekedési
támogatás, tankönyvtámogatás)

2018

Zalaszentgrót
“szÉpül a város”

Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Kapcsolattartó:
Bonyhárdné Purger Nikoletta és Kulifainé Kovács Tímea
(marketing@zalaszentgrot.hu)
•

•

•

2018

SOKSZOR A LEGKÖZELEBB
ÁLLÓK SEM TUDNAK SEGÍTENI.
TE AZONBAN IGEN.

Tudatos nevelés: Integrált játszótér, baba-mama hinta, baba-mama
klub. Gyermek könyvtár és gyermekközpontú kulturális programok,
nyári táborok: Hangyaboly tábor; Kaland, sport- és olvasótáborok.
Civil szektor bevonása: Zalai Hazatérők Egyesülete (ifjúságfejlesztés,
közösségfejlesztés, pályázatok, önkéntesség), térségi információs
pont.
Gyermekrészvétel: ifjúsági kerekasztal, ifjúsági fórum, Ifjúsági Piknik.

Az UNICEF 1975 óta dolgozik Magyarországon a gyermekekért.
Kérjük, támogasd munkánkat: hívd a 13666-os számot,
vagy keresd fel az unicef.hu/segitek oldalt.
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