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SAJTÓANYAG
Közös ügyünk a (nagy)család
elnevezésű szakmai konferencia

Vác, 2015. december 7.
Közös ügyünk a (nagy)család címmel a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a
Boldog Ceferino Alapítvány által működtetett Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
közös szakmai konferenciát rendez 2015. december 7-én Vácott a romákkal folytatott
jógyakorlatokról. A rendezvény fővédnök tisztét Dr. Beer Miklós váci megyés püspök
vállalta.
„A szocializálódás valahol a családban kezdődik. Ehhez nekünk nem kell mást tenni, mint
megmutatni a szép családi élet példáját" – vallja a püspök atya, aki mellett köszöntőt mond
Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
valamint Székely Hajnalka, a NOE elnöke.
A konferencián szakértők, a tudomány különböző területeinek képviselő szólalnak fel nemcsak
a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs sajátosságairól, a társas kapcsolatok és a
kirekesztődés témájában, hanem gyakorlati szempontból szerzett tapasztalataikat,
eredményeiket is megosztják a hallgatósággal.
A délután folyamán műhelymunkára kerül sor, melynek keretében szó lesz a kisgyermekes
anyák esélyeiről és a tehetséggondozásról, mint kitörési lehetőségről, valamint téma lesz a
hátrányos helyzetű/cigány családok és az iskola viszonya is.
A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozást szervezünk a családok számára; a programot
kulturális táncos blokk zárja. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
Csatoljuk a konferencia programját.
Budapest, 2015. december 7.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

Oláh Anita, Boldog Ceferino Alapítvány
+ 36 20 663 3414, www.boldogceferinoalapitvany.hu

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.

