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SAJTÓANYAG
Két újabb pozitív gesztus a családokért!
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a két új családtámogató lépést,
hiszen azok ismét pozitív változást hoznak a családok életébe. A gyermekek
napközbeni elhelyezésének megkönnyítése, valamint a díjmentes étkeztetés
kiterjesztése kézzelfogható segítséget jelent, valamint segíti a szülőket abban,
hogy össze tudják egyeztetni a családi életet a munkával.
A nyár folyamán a három év alatti gyermekek napközbeni elhelyezésére készít
javaslatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kormány számára. Céljuk egy
rugalmasabb, többszereplős rendszer kialakítása, melyben a bölcsődék mellett a
magán-, családi-, vagy éppen munkahelyeken kialakított napközik teremtenek minél
több férőhelyet a gyermekek számára.
A gyermekek elhelyezésére kidolgozandó alternatív lehetőségekkel, így például a
családi napközik támogatásával, a kistelepüléseken is megoldódhat a kisgyermekek
elhelyezése, ami egyben munkalehetőségeket is teremthet.
A bölcsődei és óvodai étkezésre jogosultak körének bővítését az Országgyűlés
egyhangú szavazással - az ellenzék támogatásával - már el is fogadta. Az új
szabályozás szerint szeptembertől az ingyenes étkezési lehetőség kiterjed a háromvagy többgyermekes nagycsaládokra, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermekekre és testvéreikre.
Az intézkedéssel a gyermekek étkeztetése iskolás korig a nagycsaládok 90%-ának
ingyenes lesz, ami a családoknak jelentős megtakarítást jelent szeptembertől.
A kormányzati családpolitika törekvései a családok támogatására egybeesnek a NOE
alapszabályban rögzített céljával, hogy a nagycsaládok sajátos érdekeit szolgálja.
Budapest, 2015. május 29.
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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