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Nyolc családbarát önkormányzatot díjaztunk
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete azokat az önkormányzatokat díjazta a „CSALÁDBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT 2015” díjjal, melyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos
közösségeket erősítik, ezáltal könnyebbé teszik a gyermeknevelést a hétköznapokban.
A Népesedés Világnapjához kötődve átadott díjak odaítélése kapcsán többek között olyan szempontok
kerülnek mérlegelésre, mint az önkormányzat érdemi lépései a gyermekeket nevelő családok érdekében,
családbarát városfejlesztés, akadálymentesítés, családbarát szolgáltatások, közlekedési lehetőségek,
fiatal családok támogatása, a gyermekvállalást segítő programok.
Bízunk abban, hogy ezen intézkedések mintául szolgálnak majd más önkormányzatok számára is,
melyeket reméljük, jövő évi pályázóink között üdvözölhetünk!
Idei kitüntetettjeink egyedi programjai és törekvései hangsúlyozottan a sok megvalósított családsegítő
intézkedés kiragadott példáit jelentik a teljesség igénye nélkül. Díjazottaink:
• Alsómocsolád Község Önkormányzata, a 10-25 éves korosztályt megcélzó családi életre
nevelő program és a „Magunk kenyerén” elnevezésű saját finanszírozású Helyi
Gazdaságfejlesztési Program kidolgozásáért, a helyi fizetőeszköz (ún. rigac) kibocsátásáért.
• Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, a családbarát fejlesztésekért (felújítások,
uszoda, családi strand, kerékpárút, sportpark), valamint a kreatív programszervezésért (habos
kakaózás, Kattints Nagyi program).
• Dévaványa Város Önkormányzatának a civil szervezetek kiemelkedő támogatásáért, a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáért, az otthonteremtés és életkezdés támogatásáért.
• Lábatlan Város Önkormányzata bérlakások és fecskelakások építéséért, a helyi termelő piac
létrehozásáért, a családbarát intézményi működés kialakításáért.
• Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a belvárosi multikulturális tevékenység
fokozásáért, a környezettudatos szemléletformálásért és a kertgazdálkodást népszerűsítő
programokért.
• Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a rekreációs terek fejlesztéséért, a Biztonságos
Szórakozás Program elindításáért, a Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye címének
odaítéléséért, a Kampány a vandalizmus elleni fotópályázat elindításáért.
• Tata Város Önkormányzata a Gyermekbarát Város 2014. évi programjaiért, melyek többek
között a mozgást, az egészséges táplálkozásra, az energiatakarékos életmódra nevelést és a helyi
ismereteket célozzák, valamint a több célcsoportot megszólító közművelődési programjáért.
• Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a szabadidős programok sokaságáért, a
Veszprémi Állatkert, a közösségi terek és zöldfelületek fejlesztéséért, valamint az idősek
támogatására kialakított figyelőszolgálat létrehozásáért.
A díjak sajtó nyilvános átadása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat támogatásával
valósult meg. Köszöntőt mondott Fűrész Tünde, család és népesedéspolitikáért felelős helyettes
államtitkár, Székely Hajnalka, a NOE elnöke és Pokorni Zoltán, XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
polgármestere.

E-mail: noe@noe.hui
iHomepage: http:\\www.noe.hu; http:\\www.csaladi-kartya.hu
iTitkárság (tel: 235-0945, fax: 301-9045)
Félfogadási idő: szerda 10-16, péntek 10-13.30

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
National Association of Large Families
Landesverein Kinderreicher Familien
Association Nationale des Familles Nombreuses
1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. em.
Számlaszám: OTP Budapest V. 11705008-20109369
Adószám: 19024471-1-41
MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
2007.

SAJTÓANYAG
Nagycsaládos szociológiai kutatásunk eredményei
Örömmel adunk hírt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete - az MNB támogatásával megvalósult
- nagyszabású szociológiai kutatásának eredményeiről. A kvantitatív kérdőíves kutatást
országosan 600 NOE tagcsalád körében végeztük el a fővárosban, egyéb városokban és falun.
Külön érdekessége a kutatásnak, hogy a kérdezőbiztosok egy családon belül több családtaggal is
kitöltették a kérdőíveket.
A közel három évtizedes múltra visszatekintő Nagycsaládosok Országos Egyesülete számára 2014
végén nyílt lehetőség arra, hogy a több mint 13.000 családot számláló tagsága körében reprezentatív
adatfelvételt végezzen. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének munkatársai által
lebonyolított kutatás célja kettős volt. Egyrészt a tagság véleményének a megismerésével még
hatékonyabbá, és az igényeknek megfelelőbbé tenni az Egyesület működését, másrészt pedig a
nagycsaládosok életének olyan részleteit feltárni, melyeket korábbi kutatások nem érintettek.
Ahhoz, hogy minél pontosabb képet kaphassunk arról, hogy milyen nagycsaládban élni, a valószínűségi
mintavétellel kiválasztott hatszáz család minél több tagjától igyekeztünk adatokat gyűjteni.
Kérdezőbiztosok segítségével mindkét szülő és a háztartásban élő tizenöt évesnél idősebb gyermekek
töltötték ki a kérdőíveket, összesen 1717 fő.
Kutatási eredményeink jórészt igazolták azt az előzetes feltevést, hogy a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének tagsága számos szempontból különbözik az összes magyar nagycsaládos populációtól.
Míg igazolódott a feltevés, hogy a nagyobb családoknak több nehézséggel kell szembenézniük, mégis
elmondható, hogy a megszólított családok között magas azoknak az aránya, akik tudatos értékválasztás
eredményeképpen nevelnek az átlagosnál több gyermeket.
Kutatásunk legfontosabb eredménye tömören összefoglalva az, hogy azon családok, melyekben a szülők
előre tudatosan választották a nagycsaládos életformát, az esetek többségében hatékony stratégiát tudtak
kidolgozni arra, hogy a nehézségekkel sikeresen megküzdjenek. Az általunk vizsgált családok példája
bizonyítja, hogy a karrier és a család, a több gyermek és a rendezett élet egymással összeegyeztethetők.

Budapest, 2015. július 11.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
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