Tata
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Önkormányzat Díjat adományoz
Tata Város Önkormányzatának.
Tata kiemelkedő természeti környezettel és építészeti értékekkel büszkélkedhet, lakosainak
száma csaknem 25.000 fő. Tata városa nagy figyelmet fordít az itt élő családokra, az őket
érintő szolgáltatások családbarát működtetésére.
Az önkormányzati hivatal családbarát munkahely. Az önkormányzat széles körben biztosítja
a rászoruló családok anyagi támogatását. 2011-ben rendeletet alkottak a tatai újszülöttek és
időskorúak köszöntéséről. A Bursa Hungarica ösztöndíj a tehetséges tatai fiatalokat segíti.
A Tata Kártya bevezetésének célja a tataiság erősítése és a tatai családok támogatása.
A családok mindennapjait segíti a kistérségi iskolabusz. 2013-ban kerékpárutat adtak át. A
civil szervezetekkel történő együttműködés révén is igyekeznek a családok segítségére lenni.
2014-ben hozták létre az első tatai Máltai Típusú Játszóházat és Játszóteret szakmai
személyzettel, foglalkozásokkal valamennyi gyermekkorosztály számára. 2008-ban
Tata csatlakozott az UNICEF Gyermekbarát város kezdeményezéshez, ennek érdekében
minden évben egy 10 pontból álló intézkedési tervet fogadnak el.
A gyermekbarát város 2014. évi programjai: mozgás (Nagy Sportágválasztó,
Minimarathon stb.), Mint a makk program (alma biztosítása az óvodás és általános iskolás
korú gyerekeknek, tartásjavító tanfolyam indult), Jó szóval oktass! program (Tata lépten
nyomon tankönyv, vetélkedők, játéksorozatok), Játszani is engedj! kezdeményezés
(gyereknap, játszóház, lovas családi nap stb.), Kell egy hely! (iskolán kívüli klub létrehozása
felügyelet mellett), Miénk a város! (környezettakarékos és energiatakarékos életmódra
nevelés), Halljunk minden hangot! (művészet és sportesemények) stb..
2009-ben Tata város „Az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje” címet kapta a város. Michl
József az UNICEF Magyar Bizottság Gyermekbarát Település programjának Értékelő
Bizottságába kapott meghívást.
A Gyermekjóléti Szolgálat kirándulásokat, hagyományos Sulizáró Fesztivált, Mikulás napi
rendezvényt és az időskor kihívásai kapcsán szakmai konferenciát szervezett.
A 2014-es évi közművelődési programtervükben hat célcsoport-típus megközelítését
tűzték ki célul. Magyar Színházi Esték címmel tavaszi és őszi színházi programsorozatot
indítottak el. A gyermek és családbarát város szellemiségéhez hűen kerültek megrendezésre
a Városi Gyereknap, a Húsvéti Családi Nap és a Mikulás ünnepség. A városban megvalósuló
nagyrendezvényeket az önkormányzat anyagi támogatással és közművelődési cége szakmai
tudásával segíti (Tatai Sokadalom, Víz Zene Virág Fesztivál, Tatai Patara, Öreg-tavi Nagy
Halászat).
A NOE méltónak találta Tata Város Önkormányzatát az elismerésre.
A díjat átveszi: Michl József, polgármester.

