Hargita Megye Tanácsa
Családjóléti programok és intézkedések, 2021:

Az infrastrukturális rendszerek korszerűsítése, az utak, az egyes intézmények és a
közszolgálati tevékenységek közvetett módon szolgálják a megyében élő családokat.
Mivel Hargita Megye Tanácsa elkötelezett a családi élet támogatását célzó intézkedések
megerősítése iránt, pályázati és sok más programján keresztül közvetlenül is támogatja
a családokat, a családi élet kultúrájának ápolását, annak szellemi, lelki és erkölcsi
vonatkozásainak megőrzését és továbbadását. A 2019-es évet Hargita Megye Tanácsa a
Gyermekek évének nyilvánította, amelynek égisze alatt a megyei tanács és az alárendelt
intézményei több mint 200 programot, rendezvényt szervezett vagy támogatott
gyermekeknek és családoknak.

A megyei tanács keretében több családjóléti program is működik:

A „Családi és kulturális értékek népszerűsítése Hargita megyében” program fő célja a
családok összetartozásának megerősítése a családi és kulturális értékek népszerűsítése
által. E program keretében 2010-től kezdődően évente megszervezzük a Gyermeknapot,
a Hargita megyei családok és gyermekek hagyományőrző napját valamint a Családi
adventi ünnepséget is, amelyek változatos kulturális műsorokkal, kézműves
foglalkozásokkal, hangszersimogatóval, táncházzal, családi koncerttel és sok más
evékenységgel vonzzák a gyermekeket és családokat.

Ugyanezen értékek mentén kerül évente megszervezésre a Családi pályázati program,
az Ifjúsági pályázati program, vagy az Egyházakkal való együttműködési program is.

-a Családoknak szóló tevékenységek támogatási program keretében a családok
érdekében tevékenységet folytató civil szervezetekjutnak finanszírozáshoz fórumok,
találkozók, konferenciák és megbeszélések szervezéséhez család témában,
gyermekprogramok szervezéséhez, baba-mama programok szervezéséhez, valamint
idén a paletta kibővült a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családoknak szóló
nevelési felzárkóztatási tevékenységek szervezésével is.

https://hargitamegye.ro/csaladoknak-szolo-tevekenysegek-tamogatasi-program/

Az elmúlt évek során olyan rangos rendezvényeket támogattunk e program keretében
mint pl. az Édesanyák hete, Házas hétvége stb. 2021-ben a pályázatokra a megyei tanács
70.000 lejes keretösszeget különített el, a nyertes pályázatok száma pedig 28.

-a Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatási
program keretében kulturális tevékenységek támogatása valósul meg, a programra
2021-ben összesen a megyei tanács 720.0000 lejes keretösszeget különített el, a nyertes
pályázatok száma pedig 138.
https://hargitamegye.ro/hargita-megyei-kulturalis-programok-projektek-esrendezvenyek-tamogatasara/
https://hargitamegye.ro/roman-kozossegek-kulturalis-programjainak-tamogatasa/
https://hargitamegye.ro/nepviseletek-tamogatasi-programja/
-az Ifjúsági tevékenységek támogatási program keretében a tehetséges diákokkal,
fiatalokkal foglalkozó tevékenységek, táborok kapnak finanszírozást, idéntől külön
hangsúlyt fektettünk a speciális igényű gyermekekre és fiatalokra valamint az after

school típusú programokra is, hiszen ezekkel a programokkal a szervezők súlyos terhet
vehetnek le a szülők válláról:
https://hargitamegye.ro/ifjusagi-tevekenysegeket-tamogato-program/

2021-ben a pályázatokra a megyei tanács 400.000 lejes keretösszeget különített el, a
nyertes pályázatok száma pedig 113.
-a Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények
támogatási programja szintén a családjóléti programokhoz sorolható, hiszen ennek
keretében számos történelmi egyház által gyermekek és fiatalok számára szervezett
tábor jut támogatáshoz (támogatott tevékenységek: Ifjúsági rendezvények,
zarándokprogramok és táborok szervezése, Ökumenikus találkozók, Szociális és
családsegítő programok stb.).
2021-ben a pályázatokra a megyei tanács 370.000 lejes keretösszeget különített el, a
nyertes pályázatok száma pedig 18.

Hargita Megye Tanácsa a 2008-as évtől kezdődően bonyolította le a Játszótérépítő
programot, melynek célja a játszóterek kiépítésének ösztönzése a Hargita megyei a
településeken. Ezen a programon keresztül intézményünk a helyi polgármesteri
hivatalokkal társfinanszírozásban támogatta a települések ez irányú törekvéseit. Hargita
megye 24 településén közel 5o korszerű, biztonságos, környezetbarát játszóteret
sikerült felépítenünk közösen az önkormányzatokkal, 5o-5o%-os társfinanszírozásban.
A családi élet kultúrájának ápolását, annak szellemi, lelki és erkölcsi vonatkozásainak
megőrzését és továbbadását számos, Hargita Megye Tanácsának alárendeltségéhez
tartozó intézmény is célul tűzte ki, és olyan programok és projektek szervezésével mint
pl.:

-a Csíkszeredai

Megyei Sürgősségi Kórház rendszeresen bekapcsolódik a Csíki Anyák
Egyesülete által kezdeményezett Szülészeti osztály látogatása programba, ahol a
kismamák találkozhatnak a szülészeti szakemberekkel, de sor került már pl. olyan
rendezvényekre is mint a Szoptatástámogató tréning, az Aranyóra szülésfelkészítő és
szoptatási tanácsadási program vagy a Koraszülöttek világnapjának megszervezése.
Hargita Megye Tanácsa támogatja a fiatal, családos szakorvosok letelepedését Hargita
megyében, ennek érdekében az utóbbi években összesen 5, egyenként 4 lakrészes
orvoslakást sikerült átadni, folyamatban van a 6-ik épület dokumentációjának
jóváhagyása is, így sikerült megfordítani az elvándorlás folyamatát, a fiatal szakorvosok
jelentősen hozzájárulnak a csíkszeredai kórházi szolgáltatások egyre jobb minőségéhez.

Ugyancsak a megyei tanács kezdeményezése a megyei családorvosi hálózat valamint a
családorvosi rendelők infrastruktúrájával kapcsolatos hiányosságok feltérképezése,
folyamatban van a családorvosok toborzása, hiszen 2022-ig 42 rendelőben/praxisban
dolgozó családorvos lesz nyugdíjkorhatáros vagy dolgozik úgy, hogy elérte a nyugdíj
korhatárt Hargita megyében.

2020-ban a pandémiára hivatkozva több, addig nyugdíjasként praktizáló családorvos
vonult vissza, ezért már abban az évben a MOGYE rezidens családorvosainak
meghívásával, a Hargita Megyei Biztosítóházzal közösen megbeszélést szerveztünk az
érdekelt települések polgármestererinek részvételével azzal a céllal, hogy a jelentkező
rezidens családorvosok és a települések polgármesterei között kialakulhasson a
kapcsolat.

Közösen a Csíkszeredai Sürgősségi Kórházzal és a Hargita Megyei Közegészségügyi
Igazgatósággal szintén feltérképeztük a Hargita megyei védőnőhálózatot, beazonosítva
azokat a településeket ahol szakemberhiány van és sérülékeny közösségek élnek, az idei

sikeres Norvég Alap pályázat révén pedig, amelyet Hargita Megye Tanácsa, a
Csíkszeredai Sürgősségi Kórház, valamint a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
közösen nyújtott be, még 29 védőnő alkalmazása lesz megoldva a következő évekre.

- ide sorolhatóak a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont családoknak szóló
kézműves, hagyományőrző programjai valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár és a
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ egyes, családokat megszólító
programjai is

-Hargita Megyei Kulturális Központ egyes családbarát rendezvényei, ahol a család
apraja-nagyja megtalálja a neki való tevékenységet (pl. a Régizene Fesztivál)
-a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ pályázati kiírásai oktatási
intézményeknek szól: pl. a Barangoljunk Székelyföldön program, amelynek célja kivinni a
gyermekeket a szabadba, megismertetni velük a szülőföldjüket, így közvetve szólítja meg
a családokat
-a nagyobb ünnepek alkalmával a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynöksége által
szervezett hagyományos termékek vására szintén családbarát, a legkisebbeket
rendszerint népi játékokkal, mesterségbemutatókkal, kézműves műhelyekkel várják
-a Vámszer Géza Művészeti Népiskola szintén családbarát kézművesfoglalkozásokkal
várja a családokat olyan rendezvényeken mint pl. a Gyermeknap vagy az iskolakezdés
előtt szervezett Családi nap, az iskolai szünetekben pedig Erdei iskola típusú
programokkal segíti a családokat, ahol a gyermekek különféle népi mesterségeket
próbálhatnak ki: kerámia, néptánc, népi éneklés, drámajátékok, fafaragás, animációkészítés, gyöngyszövés, fuvola, fajáték-készítés, interaktív fotós foglalkozás, rajz, varrás
újrahasznosított anyagokból, bútorfestés stb.

- Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesületének Kiskertész programja egy
olyan közösségi program amelynek célja megszerettetni a kertészkedést a
gyermekekkel. A program sikere egy pályázati kiírásra alapul, amely keretében
vetőmagcsomagok szétosztására kerül sor olyan gyerekeknek, akik otthon vagy az
iskola zöldségeskertjében szeretnék kipróbálni a kertészkedést.

- Családbarát megye vagyunk. Hargita megyét méltóképpen képviseli a Family-friendly
védjegy:

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 2020-ban indította el
a Visit Harghita – Family-friendly kampányt, amelyhez szálláshelyek és éttermek
jelentkezhettek. A 2021-es évben két új kategóriával gazdagodott a családbarát
turisztikai szolgáltatások listája. A vállalkozók, programszervezők turisztikai
tevékenységeket is jelölhettek, továbbá a Visit Harghita csapata Family-friendly
látványosság díjjal jutalmazta azt a hat helyszínt, amelyeket előszeretettel látogatnak
gyermekes családok, és amelyek korosztálytól függetlenül tartalmas kikapcsolódási
lehetőséget jelentenek mindenki számára.

A Family-friendly védjegy ma már a családdal utazók számára olyan minőséget képvisel,
amelyet nem szívesen hagynak ki. A turisták gyakrabban választanak olyan
szálláshelyeket, éttermeket, és remélhetőleg a jövőben szolgáltatásokat is, amelyek ezt
a minősítést megkapták. Úgy látjuk, hogy sokkal nagyobb mozgalom indul a
kezdeményezésünkből, mint gondoltuk, hiszen egyre több turisztikai szereplő fektet
nagyobb hangsúlyt a családok igényeinek kielégítésére. A szálláshelyek és éttermek
mellett már számos szolgáltató turisztikai tevékenysége és több turisztikai látványosság
is része a családdal utazókat megcélzó kínálati csomagnak, amelyet a jövőben további
kategóriákkal szándékozunk bővíteni. A családbarát programok miatt is érdemes

ellátogatni Hargita megyébe, hiszen folyamatosan keressük annak a lehetőségeit,
hogyan tehetjük még színesebbé a turisztikai kínálatot.

Hargita Megye Tanácsa keretében működik a Családjóléti munkacsoport azzal a céllal,
hogy a különböző intézmények és civil szervezetek által a Hargita megyei családok
jólétéért szervezett programok, tevékenységek hatásosabban, erőteljesebben
érvényesüljenek. Ezért a munkacsoport tagjai is különböző szakterületeket képviselnek,
hogy egyaránt erősödhessen nemcsak a szociális szegmens, hanem pl. a gyermekeket
vállaló, középosztálybeli családok kultúrája, vagy akár a gyerekek korai fejlesztése is.
Közösen kezdeményeznek, támogatnak, véleményeznek olyan a programokat a kultúra,
a sport vagy éppen a vallás terén, amelyek a közösségi lét erősítése által támogatják a
családok és gyermekek életszínvonalának növelését segítő környezet kialakítását, hogy
vonzóbbá váljon a fiatalok számára a családalapítás, az otthonteremtés, a
gyermeknevelés.

Hargita Megye Tanácsa a saját és társszervezett programjain kívül az intézményen belül
is kiemelt figyelmet fordít a családokat támogató intézkedésekre, a vannak olyan
törekvések, amelyekkel példát próbál mutatni más intézményeknek, vállalatoknak, hogy
hasonló lehetőségeket biztosítsanak, hogy csak a következő néhány példát említsük:
gondoskodunk a vakációs időszakban is az itt dolgozók gyermekeiről, különböző
tevékenységeket és programokat is szervezünk nekik, hogy mindenki biztonságban
tudhassa gyermekét. Hargita Megye Tanácsa folyamatosan alkalmaz fiatalokat,
ugyanakkor szintén az intézményen belül fél órával csökkentettük a kisgyerekes anyák
napi munkaidejét: a gyereknevelésről visszatérő anyák az első hónapban napi 2 órát,
másodikban napi 4 órát, harmadikban 6 órát, negyedikben 8 órát dolgoznak a
munkahelyükön, a fél órással csökkentés figyelembevételével.
Intézményünk folyamatosan hirdet meg olyan álláslehetőségeket, melyek
részmunkaidősek, figyelembe véve a gyereknevelésről visszatérő anyák elhelyezésének

fontosságát. Az épületben vannak családbarát terek kialakítva, hogy a kismamák és a
gyerekek is otthonosabban mozogjanak, például a pelenkázósarok, így bátran
kijelenthetjük, hogy Hargita Megye Tanácsa egy családbarát intézmény. Reméljük,
Hargita megyében egyre több ilyen munkahely lesz kialakulóban.

