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SAJTÓANYAG
Láthatatlan munka a családban
elnevezésű szakmai konferencia

Danubius Hotel Gellért, 2015. március 27.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Láthatatlan Munka Napja alkalmából konferenciát
tart „Láthatatlan Munka a Családban” címmel, nemzetközi partnerszervezetek részvételével.
A Láthatatlan Munka Napját Kanadában kezdeményezték, Európában a Háztartásbeli Nők
Európai Szövetsége (FEFAF, Fédération Européenne des Femmes Active au Foyer) karolta
fel. Ez a nap április első keddje. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagja a FEFAF-nak
(két cikluson át a FEFAF alelnökét is adta). A Húsvét közelsége miatt a Láthatatlan Munka
Napjához kapcsolódó rendezvényeket 10 nappal korábban tartjuk.
Konferenciánkon először két olyan asszony beszél tapasztalatairól, életéről, akik sok évet
töltettek el otthon a családjukról gondoskodva. Egyikük nagycsaládos anya, másikuk súlyosan
mozgássérült gyermeket nevelt fel. Eközben mindketten jelentős társadalmi aktivitást is
kifejtettek: civil szervezetet hoztak létre és vezettek hasonló élethelyzetű emberek számára.
Beszámolunk a nagycsaládosok körében végzett átfogó szociológiai felmérésünknek a
témához kapcsolódó megállapításairól is. Utána a családban végzett láthatatlan munkáról
három tudomány - a pszichológia, a szociológia és a közgazdaságtan - oldaláról hallunk
előadásokat, végül Fűrész Tünde, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár,
az államigazgatás oldaláról szól hozzá.
A konferenciához kapcsolódóan másnap Budapesten tartja ülését a FEFAF közgyűlése és az
Európai Nagycsaládos Szövetség elnöksége. Az ülések résztvevői is ott lesznek a
konferencián, ezzel a rendezvénynek nemzetközi jelleget adva.
Csatoljuk a konferencia programját.
Budapest, 2015. március 27.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
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