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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
A közétkeztetési rendelet változásáról
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) álláspontja szerint minden olyan változás,
amely magasabb szakmai elvárásokat alapozva, az érintettekre tekintettel fogalmazódik
meg, pozitív változást eredményez.
A NOE, mint az ország legnagyobb civil szervezete, s mint az a civil szervezet, amelynek
tagjai közt minden életkorban nagy számban találhatók gyermekek és fiatalok, támogatja a
közétkeztetési rendelet módosítását, amelynek eredményeként a jövőben élelmezésvezetői
feladatokat csak dietetikusi vagy élelmezésvezetői képesítéssel lehet végezni. Tagjaink közt
többen is találkoztak azzal a problémával, hogy speciális élelmezési igényű gyermekük
számára megfelelő képzettségű szakember hiányában megfelelő étkezésről maguknak kellett
gondoskodniuk, mert azt az intézményben nem tudták biztosítani. Bízunk benne, hogy a
jövőben ez a probléma már nem merülhet fel.
A sótartalommal kapcsolatosan a rendelet újabb korosztályokban is bevezeti a fokozatosság
elvét, amely így tekintetbe veszi a családi étkezési szokásokat, s lehetővé teszi, hogy a
gyermekek is zökkenőmentesebben kövessék a szakmai szempontok alapján kialakított
étrendeket.
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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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