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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
NagyCsaládiHáz - ÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT
díjátadó ünnepsége kapcsán

Építőipari cégek támogatásának köszönhetően évente két nagycsalád álma válik valóra
2011 óta. A NagyCsaládiHáz pályázat idei két nagycsaládos nyertesét házanként 5-6
millió forint értékű építőanyaggal segítik.
A támogatók és a NOE célja, hogy természetbeni támogatást nyújtson nagycsaládok részére
lakáskörülményeik javítására a családsegítés és a társadalmi esélyegyenlőség jegyében. A
pályázat megálmodója és életre hívója 2011-ben a Wienerberger Téglaipari Zrt volt.
A NagyCsaládiHáz pályázat idei támogatói: A WIENERBERGER Téglaipari ZRt, a TONDACH
MAGYARORSZÁG Zrt, a SCHIEDEL Kéménygyár Kft, a Pipelife Hungária Kft., az LB Knauf
Kft., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a KLUDI Szerelvények Kft., valamint a Laurum Kft.
A kiírás célcsoportját olyan NOE-tagcsaládok jelentik, akik rendelkeznek az építkezés
megkezdéséhez és eredményes befejezéséhez szükséges önerővel (lakótelek, építési tervek
és elegendő saját erő). A pályázat segítséget nyújt a ház befejezéséhez, hogy a család jobb
minőségű életet élhessen. A családok támogatása kizárólag a támogatók által felajánlott
építőanyag formájában valósul meg, mely készpénzre nem váltható.
Legyen az tégla, tetőcserép, kémény, szaniter, festék vagy falburkolat, mind hatalmas
segítség egy otthona megteremtésén fáradozó család számára. A támogatók nemes
kezdeményezésének köszönhetően valóra válhatnak olyan álmok, melyeket a családok több
éve, akár évtizede dédelgetnek magukban.
A 2017. évi nyertes pályázók otthona Vácott és Pócsmegyeren épül.
Egyesületünk ezúton is köszönetet mond nagylelkű támogatóinak!
Budapest, 2017. március 10.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó
+36 70 318 0207 noe@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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