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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
70 TELEPÜLÉSEN SEGÍT A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a vírus harmadik hulláma időszakára (2021. április 7ig) támogatni szeretné azokat, az elsősorban kisgyermekes családokat, akikre ez a helyzet
fokozottan nagy terhet ró. A belső felmérés eredményeként kiderült, hogy több mint 70
településen, mintegy 400 családnak tudnak segíteni.
Az egyesület tagjai Budapest több kerületében, és vidéken Mohácstól Tiszavasváriig,
Orosházától Győrig, 70 településen jelezték, hogy szívesen segítik a családokat. Az egyesület
célja a konkrét segítségnyújtáson túl az, hogy megmutassa, lehet a nagycsaládosokra számítani
a bajban, ahogy ők is számíthatnak a társadalom többi tagjának támogatására. A korábbi
időszakban szintén nyújtottak segítséget, például nagy sikerrel indították el Angyali
Csomagküldő Szolgálatukat, ezzel is nagy értékű termékcsomagokhoz juttatva a családokat,
nemcsak az egyesület tagjait.
Mostani akciójukkal az alábbi területeken segítik a családokat a NOE önkéntesei, egyesületei,
csoportjai:
1. Házon kívüli feladatok intézése (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, posta, ügyintézés)
2. Tanulópárok, korrepetálás (online, ingyenesen)
3. Természetbeni adomány, felajánlás esetén (élelmiszer, tisztítószerek, ruhák)
Természetesen mindezeket a járványügyi előírások fokozott betartása mellett, a személyes
kontaktus minimálisra szorításával tesszük. Köszönjük a tagság és az önkéntesek önzetlen
felajánlásait!
A települések listája elérhető a noe.hu oldalon. Jelentkezni lehet: noesegit@noe.hu címen.
Budapest, 2021. március 10.
További információ:
Forgács Laura, NOE sajtó, +36 70 417 7508, forgacs.laura@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 13.500
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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