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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
Családszervezetek konferenciája
Új együttműködés indul tizennégy civil családszervezet
részvételével
„Egy csapatban a családokért”
A családszervezetek szoros együttműködését, egymás erősítését szorgalmazza konkrét
projektek, programok mentén a 260 tagegyesületet és hetvenezer tagot számláló
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) által június 15-én megrendezett
konferencia. Az „Egy csapatban a családokért” mottó fémjelzi a NOE négy családügyi
munkacsoportja és a tizennégy családszervezet részvételével létrejött találkozót, melyet
köszöntött Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony.
A NOE a 2016. június 15-i találkozóra első körben tizennégy hazai civil családszervezetet
invitált a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A találkozó szimbolizálja a NOE szellemiségét, azt az
együttműködési szándékot, mellyel a családszervezetek felé fordul a családok érdekeinek
szolgálata, hatékony képviselete érdekében. Az eseményt Novák Katalin család- és
ifjúságügyért felelős államtitkár asszony köszöntötte.
„Sikeresebb a családokért vállalt szolgálat, ha együtt, egy csapatban teszünk a családokért” hangsúlyozta Kardosné Gyurkó Katalin megnyitójában. A gyakorlati, operatív feladatok
egyeztetésére, összehangolására, újabb együttműködési lehetőségek feltárására és egymás
elképzeléseinek támogatására induló kezdeményezés gyorsan pozitív fogadtatásra talált a
meghívott szervezetek között, hiszen szükségünk van egymás tapasztalataira, jó
gyakorlatainak megismerésére és adott esetben emberi, szakmai erőforrásaira is.
Elnök asszony kiemelte, hogy a kézzelfogható együttműködés kereteinek megteremtésén és
megvalósulásán túl ugyanennyire fontos, hogy ezeket a szervezeteket a család iránti
elkötelezettség kapcsolja össze, így – a NOE hagyományaihoz hűen – ez esetben is egy
pozitív célért fognak dolgozni. Az egyesület elnökének hosszú távú célja a családszervezetek
találkozójával segíteni ezt a folyamatot.
A szakmai nap keretében bemutatkoztak a NOE új, illetve megújult munkacsoportjai: az
Életvédelmi, az Ifjúsági, a Karitatív és a Nemzetközi Munkacsoport (az Idősügyi Munkacsoport
ősszel kezdi meg munkáját). A szakterületek vezetőinek bemutatkozását követően az adott
témakör speciális kihívásairól, az elkövetkező időszak megvalósítandó terveiről beszéltek. A
konferencián megjelent családszervezetek mindegyike ismertette tevékenységi területét,
működésének hangsúlyos elemeit, programjait.
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A cselekvések összehangolásának lehetőségeit kutató, valamint a kölcsönösségre építő
konferencia minden bizonnyal nem utolsó lesz a családszervezetek találkozóinak sorában.
A konferencián megjelent szervezetek:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete; Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet;
Családháló; Családjainkért Alapítvány; Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány; Emberi
Méltóság Központ; ERGO-Európai Regionális Szervezet; FICSAK; Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom; IMAMI; Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége;
Népesedési Kerekasztal; Otthon Segítünk Alapítvány; Ringató; Szülők Háza Alapítvány

Budapest, 2016. június 15.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel, hetvenezer taggal, 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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