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.

S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
Szépíró és videó pályázat családok számára
Együtt nyaralt a család – lubickoltunk az élményekben!
címmel
A nyári családi nyaralások és programok megörökítését célozza a három
családszervezet (Nagycsaládosok Országos Egyesülete, KidsOasis, Imami) közösen
útjára indított szépíró és videó pályázata (részletek: http://kidsoasis.hu/csaladielmeny).
A pályázaton nem csak nagycsaládosok indulhatnak. Az értékes, kreatív pályamunkákat
nívós nyereményekkel díjazza a háromtagú zsűri; a beadási határidő: 2016. október 31.
A nyár elszállt, az élmények megmaradnak. Szeretnénk, ha idén nem csak a mobilon rögzített
képek és a családi, baráti beszámolók szintjén maradnának meg a nyár emlékei, hanem
papírra vetnék vagy kamerán rögzítenék őket! E célból hívtuk életre pályázatunkat három
családszervezet - a NOE, a KidsOasis és az Imami – együttműködésével.
A pályázatra nyaralásokról, együtt töltött pillanatokról szóló élménybeszámolókat és tippeket,
ötleteket is várunk, hogyan tehető igazán élménydússá az együtt töltött idő. A feltöltött
pályaművek folyamatosan, mindenki számára elérhetők lesznek.
A zsűri tagjai:
Csiky Zoltánné, tizennégy unoka aktív nagymamája, 2010 óta a NOE elnökségének tagja.
Gyetvainé Zováth Anikó, a KidsOasis megalapítója, tulajdonosa.
Gellén Nóra a Pécsimami weboldal főszerkesztője és a gyermekes családokat informáló
Imami honlap hálózat vezetője.
A november 8-i eredményhirdetés nyerteseit értékes nyereményekkel (családi utazás,
könyvcsomagok, bringóhintózás, családi belépő a vasúttörténeti parkba, kozmetikumcsomag)
díjazzák a kiíró szervezetek. Addig is örömmel várjuk a képes élménybeszámolókat!
Budapest, 2016. szeptember 6.
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.
E-mail: noe@noe.hui
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