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Orosháza Békés megye harmadik legnagyobb városa, a megy legiparosodottabb
települése és immár a „gyerekbarát település” címkével is bír. Az UNICEF pályázata
bírálóbizottság tagjaként, amely során döntés születik annak tekintetében, hogy mely település
nyerje el a gyerekbarát címet, mindenekelőtt azt kell megfogalmaznunk, hogy szerintünk
milyen a gyerekbarát település. Mind anyaként, mind jogvédelmi biztosként, ahol a munkám
fontos része a gyerekjogok védelme, szembesülök azzal, hogy erre a kérdésre a gyerekek
gondolkodása alapján kell megkeresnünk egy választ. „Egy gyermekbarát település szerintem
olyan, amely teret ad a gyermeki csodavilágnak.” És hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Erre
ad választ Orosháza.
A város az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a
település valóban gyerekbaráttá váljon. Ehhez elengedhetetlen velejárója az élénk
kommunikáció az ifjúság képviselőivel. Ezt a képviseletet az orosházi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat látja el, mely tevékenységhez a város vezetése minden támogatást és
segítséget megad a programszervezés lehetőségétől kezdve a Diáktanya elnevezésű közösségi
tér biztosításáig, ahol egyfelől számos programon vehetnek részt a város fiataljai kihasználva
a helyiség nyújtott szolgáltatásokat, és ami egyben a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
székhelye is. Mindezek fényében a GYIÖK éves programtervét az Önkormányzat alapul veszi
a költségvetés tervezésekor, illetve az ifjúság képviselőinek bevonásával történik az Orosháza
Város Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi Koncepciójának, valamint cselekvési tervének
elkészítése.
Ahogy a koncepció is kitér rá, kiemelkedő Orosháza jogtudatosítási és fejlesztési
szándéka. A gyerekek pályázatok, játékos foglalkozások, az idősebbek vitaestek, tréningek, az
iskolai munkába bekapcsolódó szakemberek segítségével sajátítják el, valamint mélyítik az
alapvető jogaikról szóló ismereteket, mindezt olyan keretek közt, mely egyszersmind teret
adnak az érzékenyítésre, a közösségi gondolkodásra. Már egészen kiskorban fontos céllá kell
válnia a jogtudatosításnak, hogy a gyermekek felismerjék az őket ért jogsértéseket, de fontos

amiatt is, hogy megtanulják, hogyan tartsák tiszteletben mások jogait. Mindez elősegíti, hogy
a gyerekek felelősségteljes felnőttekké váljanak majd és ők is tudjanak segíteni a fiatalabb
generációknak. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat gyermekjogi képviselői is munkájuk során
beszámoltak arról, hogy a gyerekek egyre nyitottabbak, egyre több eszközük van arra, hogy
megfogalmazzák problémáikat. Ehhez azonban mindenekelőtt olyan háttérre van szükség,
amely segíti ezt a folyamatot. Rendezvényekre, közös élményekre, amik szolgálják a
közösség épülését, de egyéni lehetőségeket is ad a kibontakozásra. Orosháza programjai közt
sok olyat találunk, melynek célja éppen ez lenne. A teljesség igénye nélkül ilyen például a
Táncmaraton, vagy jó példa együttműködésre a nemzetközi csereprogram, illetve ha már
létezik a minden évben megrendezett, hatalmas tömegeket megmozgató a Nagy
Sportágválasztó Budapesten, akkor miért en valósíthatna meg egy település Nagy
Hangszerválasztó rendezvényt?!
Mindezek olyan helyeken valósulnak meg, mint az akadálymentesített oktatási
intézményektől, a többfunkciós játszó- és sporttereken, sőt helyi vállalkozásban működő
kávéház is bekapcsolódik a szerepvállalásba, ahol minden évben fogyatékos emberek
szolgálnak fel gyerekcsoportoknak, akik megszólíthatják, és jobban megérthetik őket erősítve
bennük az empátiát, érzékenyítve őket a társadalom nem annyira ismert csoportjai felé is.
Ezek nem jöhetnének létre az oktatási és kulturális intézmények, valamint a civil
szervezetek összefogása és támogatása nélkül. Ez arra adott teret és mutat egyszersmind
példát Orosházán, hogy az összefogás és a tudatosan átgondolt ifjúsági stratégia révén
nemcsak egyszerűen élhetővé lehet tenni egy várost, hanem gyerekbaráttá is. Ehhez létezik jó
gyakorlat, melynek elengedhetetlen része az ifjúsági képviselőkkel történő kommunikáció,
hiszen a gyerekek véleményét ki más tudná legjobban kigondolni, feltárni és megfogalmazni,
mint ők maguk. Fontos ezeket a megfogalmazott igényeket megvalósítani, melyre az
Önkormányzat folyamatosan törekszik és végül nincs más hátra, mint valóban megélni a
gyermeki csodavilágot. Orosháza gyermekbarát település.

