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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
Családszervezetek III. konferenciája
„Egy csapatban a családokért”
Széles körű családszervezeti szakmai programját - a tavalyi évben hagyományteremtő
céllal útjára indított Családszervezetek konferenciáját - 2017. január 17-én folytatta a
NOE, melyre ezúttal tizenhét hazai családszervezetet invitált, s amelyet valamennyi
szervezet elfogadott.
Az eseményt Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke nyitotta meg. Értékelése szerint a
kezdeményezés célba ért, hiszen szakmai fórumot teremtett és kommunikációs csatornát
nyitott a társszervezetek között. A szervezetek aktív részvétele növeli a szakmaiságot,
másrészt erősíti a családok képviseletének lehetőségeit. A NOE hetvenezer tagja, valamint a
társszervezetek mögött álló családok érdekeinek képviselete azért fontos, mert a családok
érdekében elért eredmények az élhetőbb, biztonságot és családbarát klímát biztosító ország
további fejlődését biztosítják.
Dr. Illés Boglárka, az EMMI ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára
a fiatalokat érintő családpolitikai elképzelésekről tartott bemutatkozó előadást.
Dr. Beneda Attila, az EMMI család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára
programismertetőt tartott a „Budapest Családtalálkozó” c. nemzetközi konferenciasorozatról
(május 24-28.).
A panelbeszélgetések során az európai családszervezetekkel folytatott együttműködésről és
az önkéntesség terjesztéséről, a ráérő kismamák és idősek bevonásáról is szó volt.
A konferenciát hagyományteremtő céllal a jövőben is rendszeresen összehívja a NOE.
A konferencián megjelent szervezetek: Nagycsaládosok Országos Egyesülete; Családjainkért
Alapítvány; Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány; ELFAC – Európai Nagycsaládos Szövetség;
Emberi Méltóság Központ; ERGO-Európai Regionális Szervezet; Felelős Szülők Iskolája;
FICSAK; Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom; IMAMI; Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége; Mandiner.család; Otthon Segítünk Alapítvány; PURE Fashion
Alapítvány; Ringató; Szülők Háza Alapítvány; Védőnők Országos Egyesülete; Védőnőkért, Új
Szülők és Újszülöttekért Alapítvány.
Budapest, 2017. január 17.
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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