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SAJTÓANYAG
Építő erő, alapérték a család!
A család nemzetközi napja alkalmából a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
tiszteletét fejezi ki és köszönti a társadalom alapkövét jelentő családokat, azon
belül is hangsúlyozottan a nagycsaládokat, akik tudatos értékválasztás
eredményeként nevelnek az átlagosnál több gyermeket!
Ezt az alapértéket erősítette meg a NOE ez évben lezárult nagyszabású szociológiai
kutatása is, melynek pontos eredményeit a népesedés júliusi világnapjához köthetően,
konferencia keretében publikálja majd Egyesületünk elnöksége.
A kutatás eredményeit előrevetítve elmondhatjuk, hogy a NOE szociológiai kutatása
szerint a nagycsaládok 15-29 év közötti gyermekeinek többsége is házasságban
képzeli el a jövőjét! Ezt a tendenciát koronázza meg az a további kutatási eredmény,
hogy a nagycsaládban élő fiatalok az országos átlaghoz képest szignifikánsan több
gyermeket szeretnének vállalni.
Korábbi kutatások szerint, főként a magas iskolai végzettséggel rendelkezőkre
jellemző a gyermekvállalás halogatása, és az alacsony gyermekszám. Ezzel szemben
a NOE-s családokban az országos átlaghoz képest jelentősen több a magasan képzett
szülő. Bizakodásra adhat okot, hogy a nagycsaládok 29 év alatti gyermekeinek
körében a diplomások jelentős része maga is nagycsaládot tervez. Ebből arra a pozitív
üzenetre következtethetünk, hogy a nagycsaládokat belülről ismerők közül sokan úgy
vélik, hogy az értelmiségi hivatás és a sok gyermekes család összeegyeztethető.
Az ENSZ a család nemzetközi napjává nyilvánította 20 éve május 15-ét, ezzel
irányítva rá a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére.
Budapest, 2015. május 15.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
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Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy
14.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma
megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek
középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok
érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is
lehetőséget nyújt.
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