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FELHÍVÁS 

 

„Családbarát Önkormányzat Díj 2018” 
avagy; milyen is a családbarát település, AHOL JÓ ÉLNI!  

 

 

A pályázók köre: 

 

Pályázatot nyújthat be minden magyarországi település önkormányzata, a mellékelt 

pályázati adatlap alapján.  

 

Az elismerésre pályázhatnak a korábban már díjazott önkormányzatok is, hiszen a Családbarát 

Önkormányzat díj nem egy örökös elismerés, hanem évről-évre újra pályázható és elnyerhető 

az elmúlt év intézkedései, vívmányai alapján. 

 

A pályázatról: 

 

A pályázat elbírálásakor az önkormányzatokat a gazdasági források mértékétől függetlenül, az 

méretük, lehetőségeik, adottságaik alapján vizsgáljuk. 

 

Kérjük, hogy a pályázatban mutassák be a települést, jelezzék a megfigyelhető változásokat, 

tendenciákat és a levonható következtetéseket.  

Kérjük, törekedjenek a tömörségre, a beadott pályázat terjedelme (kitöltött adatlappal együtt, 

mellékletekkel kiegészítve) ne haladja meg az 18 oldalt. 

 

A pályázati adatlapról és a díjról a NOE honlapján  https://noe.hu/programok/csaladbarat-

onkormanyzat-dijat-hirdetunk/, illetve a balint.melinda@noe.hu e-mail címen kaphatnak 

bővebb tájékoztatást. 
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A pályázatokat elektronikusan: a noe@noe.hu e-mail címre, valamint  

  postán tértivevénnyel az alábbi címre kell beküldeni: 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete: 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 

 

Kérjük, a borítékon a „NOE Családbarát Önkormányzat Díj 2018” felirat szerepeljen. 

 

A pályázatok postára adásának és elektronikus beadásának határideje:  

2018. szeptember 15. (éjfél) 

A díjat, amely szakmai elismeréssel jár, 2018 októberében, az Országházban adjuk át.  

 

A pontos dátumról, időpontról és a díjátadás helyéről a díjazottak és a javaslatot tevők értesítést 

kapnak. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 22. 
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