IX. CSALÁDKONGRESSZUS
Veszprém, 2018. július 11-15.
Programterv
Általános információk:
• A központi sátor ad helyet a regisztrációnak és a reggeli osztásának (minden reggel 07:0008:00 óra között a szobaszám megadásával) a Hotel Magister udvarán. A sátorban dolgozó
önkéntesek folyamatos ügyeletet biztosítanak 0:00-24:00 óráig. A nap minden szakában
lehet jönni egy jót beszélgetni, sőt a VB kiemelt mérkőzéseit megnézni!
• Útiköltséget kiküldetési rendelvény ellenében fizetünk ki – átutalással. A családok
pontgyűjtő füzetükbe az egyes előadások végén pecséteket kapnak, mellyel útielszámolásukat érvényesítik a záróünnepség végén (egy család esetében minimum 6 pecsét
szükséges). Csak annak az útiköltségét tudjuk téríteni, aki mind a három szakmai napon
(július 12-14.) részt vesz.
• A NOE karszalaggal rendelkezők 2018. július 11-15. között ingyen utazhatnak a Volán helyi
járatain.
• A július 12-i nemzetközi napon az egyetem folyosóján tolmácskészülékek igényelhetők. Az
átvett tolmácsberendezéseket személyi okmány leadása mellett tudjuk biztosítani. A
berendezés leadásakor természetesen az okmányt visszaadjuk tulajdonosának.
• A Csopak strandra szerdán és vasárnap kedvezményes 50%-os jegyeket lehet vásárolni NOE
karszalag felmutatásával.
• A veszprémi városnézésen szerzett információk a kvíz kitöltésében segítenek:))
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A KONFERENCIA PROGRAMJA

CSALÁDI PROGRAMOK

Július 11. szerda – NULLADIK NAP
12.00-18.00 Családok érkezése,
regisztráció
12 órától

Családi programok
Balatoni fürdőzés –
Csopaki strand
Veszprémi városnézés
idegenvezetéssel –
jelentkezés szükséges a
regisztrációnál
(indulási időpontok: 16.20;
17.20; 18.20 – 1 órás séta)

Esti programajánlat: Rozé, Rizling Jazz
Napok az Óváros téren
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Július 12. csütörtök – NYITÓ NAP

8.00-10.00 Regisztráció
10.00-18.00 Információs pult
10.00-10.30 Családkongresszus
ünnepélyes megnyitója
10.30-12.30 „Családbarát Európa” –
előadás, beszélgetések
nemzetközi szakértőkkel a
családok európai
helyzetéről
Előadók:
• Novák Katalin (EMMI)
• Renata Kaczmarska
(ENSZ)
• Ignacio Socias (IFFD)

10.00-12.30 Gyerekfoglalkozások 3
korcsoportban:
• 6 éves kor alatt
• 7-12 éves korig
• 12 év fölött
11:00-től a Kabóca Bábszínház
előadása kicsiknek a Pannon
Egyetemen
12.30-14.00 Ebéd (önköltséges)
14.00-20.00 Családi programok
• Állatkerti látogatás – Indulás a
Hotel Magister elől 14.00; 14.30
és 15 órai időpontokban (Ár: 300
Ft/fő)

kávészünet 20 perc
20.30 Esti programajánlat:
• Marina Robben (IFFD)
Meglepetés zenés táncos est a
• Madeleine Wallin FEFAF) nagysátorban, a Hotel Magister
területén
• Fűrész Tünde (KINCS)
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Július 13. péntek – SZAKMAI NAP
8.00-10.00 Regisztráció
10.00-10.30 „Egyszer volt, hol nem
volt – magánélet a nagycsaládban” előadás
• Előadók: Ókovács Szilveszter és
Máthé Zsuzsa
10.30-11.00 Pódiumbeszélgetés
kiscsoportos témavezetőkkel

10.00-12.30 Gyerekfoglalkozások 3
korcsoportban:
• 3-6 éves korig
• 6-12 éves korig
• 12 év fölött
11.00-12.00 Varázsceruza zenés
előadása gyerekeknek a Pannon
Egyetemen
12.30-14.00 Ebéd (önköltséges)

• Komlósi Piroska –pszichológus
• Viniczai Andrea – coach és tréner 14.00-20.00 Családi programok
• Uzsalyné Pécsi Rita – pedagógus
• Séta a Cuha-völgyében
– indulás a Hotel Magister elől 14
11.00-11.30 Szünet
órakor, visszaérkezés 20 órakor.
Utazás vonattal (Ár: 75 Ft), majd
11.30-12.30 Kiscsoportos beszélgetés
6 km séta
a témavezetőkkel
• Veszprémi városnézés
idegenvezetéssel
(indulási időpontok: 16.20; 17.20; 18.20
– 1 órás séta)
• Veszprémi kilátó túra – indulás a
HM elől 16 órakor 7 km séta,
visszaérkezés: 19 óra
20.30 Esti programajánlat: Rozé,
Rizling Jazz Napok az Óváros téren
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Július 14. szombat – SZAKMAI ZÁRÓNAP
8.00-10.00 Regisztráció
10.00-12.30 Gyerekfoglalkozások 3
korcsoportban:
10.00-10.30 Mire tanítanak
• 3-6 éves korig
gyermekeink? – előadás
• 6-12 éves korig
• Előadó: Dr. Csókay András –
• 12 év fölött
orvos, agysebész
12.30-14.00 Ebéd (önköltséges)
10.30.-11.00 Pódiumbeszélgetés a
kiscsoportos témavezetőkkel
14.00-18.30 Családi programok
• A NOE Futballbajnokságának döntő
• Csukás István – költő, író
mérkőzései – díjátadás (Helyszín:
• Balogh László – kuratóriumi
VEDAC pálya - Veszprém, Wartha
elnök Közszolgálati Alapítvány)
Vince u. 3.)
• Balázs Péter – színművész,
színházigazgató
09.00-18.00 Egész napos program az
ifjúság részére
• Kiss Éva – pedagógus, Gordon
tréner
• Kirándulás Monostorapátiba a
tanösvény meglátogatása,
• Csizmazia-Darab István –
bográcsozás
programozó, IT biztonsági
szakértő
11.00-11.30 Szünet
11.30-12.30 Kiscsoportos beszélgetés a
témavezetőkkel
19.00-21.00 Záróünnepség - a
Családkongresszus zárása
• A Családkongresszus
eseményeinek összegzése
• A CSK önkénteseinek köszöntése
– oklevelek átadása
• A kvíz (totó) eredményhirdetése
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Július 15. vasárnap
-

11 óráig a szállás elhagyása, hazautazás
Családi programlehetőségek:
Balatoni fürdőzés –
Csopaki strand
Szentmisék

Budapest, 2018. június 12.
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