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NOE Levelek
A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA

334.

MEGHÍVÓ
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2021. évi közgyűlésére és díjátadási ünnepségére
2021. május 15. (szombat) 9.30 – 14.00 óra (érkezés 8 órától)
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 1114 Budapest, Villányi út 27.
A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 5-6 perces sétával elérhető.
A Móricz Zs. körtér megközelíthető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar felől a 17-es vagy a 61-es villamossal
(egy megállóval előbb, a Tas vezér utcánál érdemes leszállni), a Deák térről a 47-49-es villamossal,
a Keleti pályaudvar felől a 7-es autóbusszal, 6-os villamossal vagy a Keleti felől és Kelenföldről a 4-es metróval.
A közgyűlés napirendtervezete
Megnyitó – Himnusz
1. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
2. A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére, határozathozatal
3. A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása, határozathozatal
4. Beszámoló az Egyesület működéséről
5. Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
7. A beszámoló és a jelentések megvitatása, határozathozatal
8. A 2021. évi költségvetési terv megvitatása, határozathozatal
Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)
Zárszó – Szózat –Tavaszi szél
Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek,
a megismételt közgyűlés 2021. május 15-én 10.30-kor kezdődik.
A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel, a szavazati joggal rendelkező
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
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Beszámoló a NOE 2020. évi tevékenységéről
Kedves Tagcsaládok!
2020-ban az egyesület működését a járvány okozta bizonytalanság
és programjaink elmaradása vagy online térbe költözése jellemezte.
Legnagyobb fájdalmunkra elmaradt a Babaköszöntő és a júliusi X.
Európai Családkongresszus is. Őszi Találkozónkat azonban sikeresen megszerveztük Balatonfüreden, és „A szeretet ízei” elnevezéssel
új programot is sikerült útjára indítanunk.
Emellett fokoztuk karitatív és támogató tevékenységünket is. Nagy
örömünkre az eddigi legsikeresebb tanszergyűjtést sikerült lebonyolítanunk az Auchannal partnerségben, az Angyali Csomagküldő
Szolgálatunk is sok családnak segített, bár más gyűjtésekről (Fiatalok a kisgyermekes családokért) – az önkéntesek egészségügyi biztonsága érdekében – sajnos le kellett mondanunk. Több cég, több
támogató került az egyesület látókörébe, így a természetbeni adományok mennyiségét is növelni tudtuk.
Az érdekvédelmi munka keretében megtartottuk a Családszervezetek Konferenciáját, megszólaltunk a gyermekek védelmében más
családszervezeteket összefogva. A járványhelyzetben folyamatosan
jeleztük észrevételeinket, amelyeket tőletek kaptunk, s ezek közül
többet sikeresen képviseltünk. A nemzetközi mozgásterünk is megváltozott, a megbeszélések, egyeztetések az internetre költöztek.
Legnagyobb örömünkre növelni tudtuk taglétszámunkat, és új egyesületek is alakultak.

A járvány miatti korlátozások alatt e testületek munkája is csak
online formában valósulhatott meg.
Egyes uniós és más nemzetközi források operatív programjaihoz
kapcsolódó monitoring bizottságoknak folyamatosan szavazati joggal rendelkező tagjai vagyunk (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi
Megállapodás Monitoring Bizottság, Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program).
A NOE – a járvány miatti korlátozások megszabta kereteken belül –
a magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok
ülésein is közreműködik (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport,
Családbarát Szülészet Szakmai Egyeztető Fórum, „Legyen jobb a
gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság). Szakmai
(szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és – a járvány alatt
online formában – aktív résztvevői vagyunk.
Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a továbbiakban is
azon dolgozik, hogy a családok szempontjai, érdekei megjelenjenek
a dokumentumokban, a döntéshozatalban, valamint, hogy nemzetközi téren (ELFAC, FEFAF, COFACE) erősödjék a családbarát civil
érdekképviselet.

Érdekvédelem, érdekképviselet:
Sok egyedi kérdés érkezett 2020-ban is a NOE-hoz a lakástámogatásokkal, a nagycsaládos támogatott gépjárművásárlással, a hitelmoratóriummal és a járványos időszakban gyermekeikkel otthon maradni
kényszerülő szülők helyzetével, az online oktatás eszközigényével,
valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban – a sokakat is érintő,
ill. problémásabb eseteket, továbbá a beérkezett országos szintű
javaslatokat továbbítottuk az illetékes főhatóságoknak.
Munkabizottsági részvételünk
A NOE – a járványos időszakban online – a szakértői munkájával
aktívan részt vesz különböző testületekben, tanácsadói, javaslattevői
munkájával segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács,
Nemzeti Önkéntes Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram
Tanács, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
Érdekképviseleti tevékenységeink:
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Réteg- és Korosztályi
Civil Szervezetek szekciójába civil delegáltat küldtünk.
• A Nemzeti Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként fiatal szakértőink
részt vehetnek a NIT közgyűlésein, képzésein, szakmai rendezvényein.
• Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk az EMMI
Kerekasztal a Fiatalokért Munkacsoport munkájában.
• Teljes jogú tagként vagyunk jelen az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Társadalomtudományi Szakbizottságának munkájában.
• 36 tagot delegálhattunk a Tankerületi Tanácsokba, amelyek a
tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező,
tanácsadó testületek.
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Több év tapasztalatai alapján meg tudjuk erősíteni, hogy a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk, nélkülünk
egyetlen európai szintű családszervezet sem teljes, sok ország
kisebb, kevésbé jól szervezett nagycsaládos szervezete minket tekint
példaképének.
Részt veszünk a Gyermekjogi Civil Koalícióban. A gyermeki és szülői
jogokról más családszervezetekkel közös nyilatkozatot fogadtunk el.
Testületi delegáltjaink:
• Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditzendy Károly Arisztid
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bodroghelyi Csaba
• Nemzeti Önkéntes Tanács: Kardosné Gyurkó Katalin
• az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társadalomtudományi
Szakbizottság: Joó Kinga
• Nemzeti Együttműködési Alap, Tanács: Kardosné Gyurkó Katalin
• Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Joó Kinga
• Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, Tanács: Török Krisztina
• Közszolgálati Testület: Kardosné Gyurkó Katalin
Új érdekvédelmi eredmények, illetve (jogszabály-alkotási) pozitívumok:
• a veszélyhelyzet alatt lejáró gyermekgondozási ellátások folyósításának meghosszabbítása az újabb veszélyhelyzet utánig,
• a gyermekgondozási ellátások időszaka alatt már nem szünetel a
biztosítás,
• az óvodák nem ügyeleti rendben történő megnyitása.

Szakmai tevékenységünk:
NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A NOE-FON, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefo-
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nos és online jogsegélyszolgálata, mely azért jött létre, hogy hiteles, naprakész tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról, valamint
az összetett egyedi személyes problémákkal is egyénre szabottan
tudjon foglalkozni, ingyenes segítséget, útmutatást, megoldást
nyújtani.
A 2020-as évben hozzánk fordulók száma a megelőző évhez képest
növekedett. Mind e-mailen, mind a közvetlen telefonos elérhetőségen érkező megkeresések száma nőtt, és az ügyek jellege is folyton
nagy változatosságot mutat. Vannak olyan szülők, nagyszülők, akik
már nem először fordulnak hozzánk aktuális ügyeikkel, az ő bizalmas hangvételű jelentkezésük és visszajelzéseik megerősítik szolgálatunk létjogosultságát. Jellemző, hogy mindazok, akiknek már
segíteni tudtunk, ajánlanak bennünket barátaiknak, ismerőseiknek.
A 2020-as év tapasztalataiból is látszik, hogy igen nagy az igény a
szakértelemmel rendelkező, emberi hangon, megértőn és érthetően
kommunikáló, ezáltal erős támaszt és megoldást nyújtó jogi és szociális segítő szolgálatra.
A megkeresések tartalmát tekintve – jellemzően az év elején – mindig az autópálya-matricák kérdésében, valamint az éppen aktuális
kormányzati családi kedvezmények kapcsán merült fel kérdés.
Sokan tudtak profitálni abból, hogy a Kormány már korábban kiterjesztette a CSOK-ot a vidéki lét megkönnyítésére.
A 2020-as év rendkívüli jogrendje miatt megszaporodtak a munkajoggal, tb-joggal és családjoggal kapcsolatos kérdések. A válaszokhoz nekünk is az új jogszabályok egymással is összefüggő értelmezésén keresztül vezetett a segítségnyújtás útja.
Gyakoriak voltak a nagycsaládos 7-személyes autó vásárlásához
nyújtott, a Magyar Államkincstár által juttatott támogatások
igénylésével kapcsolatos kérdések is. Az év vége felé sajnálatos
módon már a támogatott autókkal kapcsolatos, önhibán kívül
okozott károkból eredő problémák kapcsán is sok segítségkérés
érkezett.
A gyámhatósággal összefüggésbe hozható, gyermekelhelyezéses,
kilakoltatásos, valamint szociális rászorultsággal kapcsolatos segélykérések is előfordultak. Ezekben az esetekben is komoly felelősség
hárul a NOE-FON-ra, hiszen olykor, egy adott gyermek életében
éppen azáltal áll be a megfelelő védelmi fordulat, hogy a vele kapcsolatban lévő – helyzeténél fogva tehetetlen szülő – hozzánk fordul
segítségért.
A családi adókedvezmény a családi pótlék kérdésével karöltve is
nagyon népszerű téma maradt, gyakran merülnek fel kérdések a
szülők közötti megosztás mikéntjéről, amikor válás is bonyolítja a
helyzetet.
A megelőző évekhez hasonlóan a „nők 40”-nel kapcsolatban
merültek fel kérdések, az ehhez figyelembe vehető idő számításának mikéntjéről, de az öröklési joggal kapcsolatban is voltak kérdések.
Megrázó újdonság, hogy több esetben is hívott olyan édesanya, sőt,
egy alkalommal édesapa is, akik abban a krízishelyzetben voltak,
hogy magzatuk sorsáról szerettek volna jó döntést hozni, s még a
NOE-FON-t is felhívták a döntésük megalapozásához. Ezekben a
helyzetekben ugyan kevés a jog és a családtámogatási lehetőségek
felsorakoztatása, de örömmel összegezhetjük, hogy sikerült még
ilyen kritikus helyzetekben is megerősíteni a felénk bizalommal
fordulóknak a családi értékek szerinti döntését.
Az emberi hang itt is segített, és végül azoknak is tudtunk valami
biztatót mondani, akiknek a helyzete nem volt kedvező. A lelki
segítség legalább olyan fontos, mint a jog útvesztőiben való
eligazítás, s legjobb, ha a kettő párban áll. A NOE-FON nagyszerű lehetőség, a társadalom széles köreiben nagy szükség van rá.

2021. MÁJUS

Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
Kulturális ajánlatok
2020. január 1. és december 31. között 398 kulturális ajánlatot
küldtünk ki a listánkra. A 2020-as évben a kulturális intézmények
főleg online térben tartották a kapcsolatot közönségükkel, így a
NOE családokkal is. Február hónapban két vidéki színházunk hívta
tagjainkat gyermekelőadásra, a karácsonyi produkcióikat még egyszer bemutatva nekünk. Utána következett a karantén időszaka,
amire a kulturális élet szereplői sem voltak felkészülve, ám hamar
megtalálták a módját, hogyan csempészhetnének kreatív perceket,
felhőtlen pillanatokat a nézők, hallgatók otthon töltött napjaiba. Így
mi is sok online előadást, bemutatkozást küldtünk a kultúralista
tagjainak. Ezek olykor egy-egy dallam, máskor online bábelőadás,
gyakran virtuális tárlat volt.
Ahogy oldódott ez a bezárt időszak, tagjaink jelzéseiből arra következtettünk, hogy a szükség időszakában ugyan jó volt a virtuális tér
adta lehetőség, a fotel kényelméből nézett online kultúra, ám mindenki már személyesen átélt élményekre vágyott. Augusztusban
volt erre is lehetőség, hiszen Budapesten a Puskás musical főpróbájára hívták családjainkat, vidéken stadionkoncerteken és focimecscseken találkozhattak NOE szervezeteink családjai. Sajnos az ősz
múltával a járványhelyzet miatt egyre erősebb korlátozásokat kellett
bevezetni.
Szerencsére sokan dolgoztak ekkor, ám a kulturális intézményeknek
nem volt lehetőségük találkozni a közönséggel. Mi sem tudtunk sok
ajánlatot továbbítani, ugyanis sok intézmény ezt az időszakot használta fel átalakításra, próbára, azaz ekkor készült fel a 2021-es fokozatos nyitásra.
A tagkártyához kapcsolódó kedvezmények
A 2020-as évben, a Covid19 járvány idején is tudtunk új partnerekkel bővülni: ebben az időszakban 200 új elfogadóhellyel bővült
a kedvezményadók köre.
A nemzeti parkok minden intézménye és szolgáltatása felkerült az
ajánlatok közé. Az állatkertek, kalandparkok palettája is bővült. A
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötött
megállapodás eredményeként családjaink országosan kedvezményesen tekinthetik meg a megújult kastélyokat, várakat, nemzeti
emlékhelyeket. A 2020. évtől tagkártyánkkal 50%-os kedvezménnyel látogatható az Országház.
Új kategóriákkal bővült a kínálat: coachok / fejlesztések / tanácsadások / tanulás / terápiák / tréningek; könyvesboltok / nyelvkönyvek / nyomdaipari szolgáltatások / optikák / szabadulószobák /
várak / kastélyok / nemzeti emlékhelyek.
Minden megyében, összesen 286 településen találhatók kedvezményadó partnereink. Az év során sajnos el is veszítettünk korábbi
partnereket, közel 120-at. A járvány a kedvezmények lehetőségeit
jelentősen beszűkítette mind a kedvezményadókat, mind a kedvezményeket igénybe vevőket tekintve.
A NOE igyekezett ezzel a változással lépést tartani és ennek érdekében fejlesztettük a honlapunkat mind felhasználói, mind kezelői
oldalról.
A megújult kedvezményoldal legfontosabb eredménye, hogy sokkal
gyorsabban képes kiszolgálni a felhasználói igényeket. A szűrési feltételek könnyen átlátható rendszerben jelennek meg. Lehet szűrni
megyékre, településekre és szolgáltatásokra is, így, ha valaki például
a Balaton-felvidéken nyaral és egy jó éttermet szeretne találni, akkor
a megye/település és az étterem kiválasztásával gyorsan megtalálhatja azokat a helyeket, ahol van nagycsaládos kedvezmény.

3

Noe 334_ kozgyulesi szam vegsoM:Noe_2010_julius.qxd

4/29/2021

10:23 AM

Page 4

BESZÁMOLÓ A NOE 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Újítás még, hogy a kedvezményt adó helyeket képekkel is meg lehet
jeleníteni, így sokkal látványosabbá vált ez a szolgáltatása az oldalnak. Mindez, természetesen, mobilbarát kialakítású, bármilyen
okoseszközről kényelmesen lehet használni.
Családi nyaralás és tábor
2020 júliusától szeptemberéig 272 család számára nyílt lehetőség
egy hosszú hétvégét eltölteni a Hunguest Hotels tulajdonában lévő
szállodákban, illetve kempingekben. A helyszínek: Gyula, Zalakaros, Révfülöp, Balatonakali, Balatonfüred.
Június 29. és július 18. között az Esély Budapest Főváros Gyermek
és Ifjúsági Alapítvány jóvoltából Tatán három turnusban 350 gyerek, összesen 14 csoport vehetett részt a Táborszervezői és élménypedagógiai táborban.
A táborokhoz a jelentkezési felhívást, a regisztrációt, a jelentkezők
szükséges dokumentumainak ellenőrzését, a dokumentumok feltöltését és a felajánlókkal való kapcsolattartást munkatársaink végezték.

Közösségeink
2020-ban közvetlenül Egyesületünkbe 1088 új egyéni tagcsalád lépett be.
Új csoportjaink:
Családi Kör Nagycsaládos Csoport – Domaszék, Dombóvári NOE
Csoport, Nagycsaládosok Polgár Környéki Csoportja.
Felvett tagegyesületeink:
Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete, Újfehértói Nagycsaládosok
Egyesülete, Zalahápi Nagycsaládosok Egyesülete, Zalai Népesfészek Nagycsaládos Egyesület.
Online megjelenésünk, online közösségeink:
• NOE Facebook oldal: 2013 januárjában indult, jelenleg 22 562
oldalkedvelésnél tartunk.
• A Nagycsaládos Szülők Klubja csoport 2017 nyarán alakult meg,
jelenleg 18 863 tagja van.
• A NOE-bazár csoport szintén 2017 nyarán jött létre, jelenleg 3 760
tagja van.
• A Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Független Információs Csoport 2020. január elején került a NOE tulajdonába, jelenleg 11 506 tagja van.

Programok
Évindító hétvége Lakiteleken (január 24-26.)
Mintegy 150 fő vett részt a jó hangulatú évindító rendezvényen: fiatalok, határon innen és túli vezetők, házaspárok és munkatársak. Az
idén is több tréningre lehetett jelentkezni vezetőinknek: házaspáros
vezetőképző, női közéleti képzés, és az ifjúságot is játékos tréning
várta. Vacsora előtt – máris egy kis kommunikációs „szeminárium”
után – a tréningeket vezetők adtak tájékoztatást a 3 nap menetéről,
illetve a csoporttagok mutatkoztak be egymásnak. Este 8 órától a
Kölcsey-házban Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke, az Országgyűlés alelnöke, Fűrész Tünde, a Kopp Mária
Intézet a Népesedésért és Családokért elnöke, valamit Hágen Ádám
az IKON Ifjú konzervatívok a Nemzetért alelnöke köszöntötte helyi
szervezeteink megjelent vezetőit. A megnyitó utáni kötetlen beszélgetésekkel kezdődött meg az ismerkedés.
Másnap délelőtt és délután is folytatódtak a különböző képzések.
Szabadidőben lehetőség nyílt a Népfőiskola különböző épületeinek
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megtekintésére, illetve az uszoda meglátogatására. Az estét hajnalig
tartó jótékonysági bálunk zárta, melyen a tombolából befolyt összeget ünnepélyes keretek között adtuk át Makuk Jánosnak, a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat vezetőjének az ottani gyermekek
korai fejlesztésének segítésére.
Az utolsó napon tartottuk meg a 2020. évi első választmányi ülésünket, ahol elnökünk, Kardosné Gyurkó Katalin ismertette a 2020. évre
tervezett programokat.
Házasság Világnapja, Pécs (február 8.)
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület immár 17. alkalommal ünnepelte a Házasság Világnapját, amire a NOE egész tagságát
hívták. A rendezvényen ismét köszöntötték a jubiláló házaspárokat.
Vasárnap elkezdődött a Házasság Hete rendezvénysorozat, ami a
házasság és család fontosságára hívta fel a figyelmet.
Nem vagy egyedül, vigyázunk egymásra! – a NOE Himnusz közös
éneklése, világszerte (április 6.)
A család a legnagyobb megtartó erő! A Nagycsaládosok Országos
Egyesületének tagjai a pandémia miatti bezártságban az egyesület himnuszával biztattak mindenkit határokon innen és túl, Alaszkától Erdélyig, hogy nincsenek egyedül a bajban. Ősszel a pandémiás időszak
tapasztalatairól pályázatot írtunk ki „Amit megtudtam a családomról – családtörténetek vírushelyzetben” címmel, ami nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a zsűrinek 130 pályaművet kellett értékelnie.
VIII. Családszervezetek konferenciája (július 10.)
A NOE szorosan együttműködik azokkal a szervezetekkel, mozgalmakkal, amelyek tevékenységüket a családok, a gyermekek, a
magyar társadalom erősítése érdekében fejtik ki. Fontosnak tartjuk,
hogy a magyar családokért tevékenykedő szervezetek találkozhassanak. 2020-ban új helyszínen, a Milleneum Házában rendeztük
meg a konferenciát, ahol lehetőség nyílt a közös gondolkodásra és
a közvetlen információ- és tapasztalatcserére.
Vízi vándortábor (július 20–26.)
Júliusban ismét megrendeztük a kajak-kenu tábort, melynek e 4.
évben Tokaj és Felsőberecki adott otthont. 43 fővel az idei tábor
volt a legnépesebb.
Könyvet Otthonra Program (augusztus)
A Könyvet Otthonra Programban több ezer könyvet – ifjúsági regényeket, verses köteteket, világirodalmi alkotásokat, magyar szerzők által írt gyermekkönyveket – kaptak rászoruló családok. A járvány miatt rengeteg könyv maradt a boltok polcain és a raktárakban.
Az állami támogatással megvásárolt köteteket most több családszervezet, köztük a NOE juttatta el az ország minden pontjára.
Tanszergyűjtő akció az Auchan áruházakban (augusztus-szeptember)
Immár harmadik alkalommal, 2020. augusztus 1. és szeptember 11.
között az Auchan Segítő Közösség Programjának keretében 24 áruházban az iskolakezdés támogatására 39 szervezetünk iskolaszeradományokat gyűjtött. Idén több mint 65 ezer tanszerfelajánlás
érkezett, ezzel mintegy 1700 családnak, 4000 gyermeknek tudtuk
segíteni az iskolakezdését.
Őszi Találkozó, Esküvő, Balatonfüred (szeptember 26.)
Ezen a napon került sor a „Nagycsaládos esküvő” c. pályázat nyertes párjának esküvői szertartására is. A menyasszonnyal és a vőle-
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génnyel együtt mi is átéltük a házasságkötés, az esküvő eufóriáját,
amikor örömünket kifogyhatatlannak érezzük, s csak a csillagos ég a
határ.
A családokat rengeteg program várta: népi és iparművészeti vásár a
Tagore sétányon, játszóház a kicsiknek, Sasvári Sándor és lánya,
Sasvári Léna koncertje, hintós felvonulás korhű öltözetben a Reformkori Hagyományőrzők Társaságával és az ifjú párral, a balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaságának táncos műsora,
vásári komédia, kosztümös séta a Romantikus Reformkor keretében.
Ezen a napon mintegy 1300 gyermek és felnőtt volt velünk.
„A szeretet ízei” program, Dinnyés (október 24.)
Idén első alkalommal került sor „A szeretet ízei” program átadó
ünnepségére a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai
Központban. Egyesületünk az elmúlt két évben csaknem 90 befőző
automatával gazdagodott, amelyeket helyi szervezeteink kaptak
meg. Az volt a célunk, hogy a helyben, nagycsaládosok által feldolgozott sok-sok magyar gyümölcs és zöldség olyan tagcsaládjainkhoz is eljusson, akik a nagyvárosokban élve jóval nehezebben
és drágán jutnak hozzá a befőttekhez, savanyúságokhoz szükséges
alapanyagokhoz.
Dinnyésen több mint 1200 üvegnyi szeretetet tudtunk átadni kispesti, soroksári és józsefvárosi nagycsaládjainknak. Tudjuk, jó
helyre kerültek! Köszönet érte az 50 felajánló tagszervezetünknek
és családjaiknak. Köszönjük a régióvezetőknek is, hogy akik nem
tudtak eljönni személyesen, azoktól elhozták és összegyűjtötték a
felajánlott befőtteket, hiszen az ország minden szeglete összefogott. Emléklappal köszöntük meg a szeretetet az adományozóknak.
A programot hagyományteremtő szándékkal indítottuk el azok számára, akik egy kis SZERETETET szeretnének adni másoknak.
Babaköszöntő (október)
Egyesületünkben minden év májusában hagyományos ünnepséggel
köszöntjük az előző évben született babákat. Tavaly mintegy 422
babánk született. Sajnos, a járvány miatt az alkalmas időpontra vártunk rendezvényünk megszervezésével, de végül úgy kellett döntenünk, hogy rendhagyó módon postán küldjük el a családoknak az
oklevelet. A csomagokba kedves meglepetést is rejtettünk.
Hűség Program (november)
Novemberben az öt évnél régebbi egyéni tagcsaládjaink hűségét
levéllel és szerény ajándékkal köszöntük meg.
Jótékonysági Adventi Vásár (november)
Csatlakoztunk a Családszervezetek V. Adventi Jótékonysági gyűjtéséhez. A körülményekre tekintettel a családszervezetek összefogása nem jótékonysági vásár keretében, hanem online gyűjtés formájában valósult meg. A kedvezményezett szervezet a Szent
Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány volt.
Angyali Csomagküldő Szolgálat (december)
A 2020-as évben lényegesen több család szorult segítségre, mint az
Angyali Csomagküldő Szolgálat tevékenysége óta eddig bármikor,
ám jószándékú Angyalok is szép számmal jelentkeztek. Sokan
gondolták úgy, hogy lehetőségük van segíteni másoknak, így a
rendkívüli helyzetre tekintettel már tavasszal meghirdettük az
ACSSZ-t. A nehéz helyzet ellenére a rászorulók helyzetét személyesen ismerő helyi NOE szervezeteink vezetői az adventi időszakban 269 családnak kértek segítséget, és összesen 228 Angyal jelezte segítő szándékát.

2021. MÁJUS

Önkénteseink köszöntése
Kisebb és nagyobb közösségeinkben is hagyomány, hogy évente
köszöntjük azokat, akik az adott szervezetnek mozgatórugói. A
2020. év ezt a programunkat is némileg felülírta: négy régiónkban
hagyományainkhoz híven sikerült megrendezni az eseményt,
három régiónk pedig postai úton küldte ki az okleveleket és az apró
ajándékokat önkénteseinknek.
Al-Duna Régió (2020. január 11., Iváncsa)
15 szervezetből 60 önkéntest köszöntöttünk Iváncsán a Faluházban. A bevezető köszöntők után két szép előadást láthattunk óvodások énekével, körjátékával és a helyi református egyházközösség
zenei előadásával tarkítva, majd egy kivetített bemutatón keresztül
ismertettük meg a köszöntöttekkel a régió színes életét.
Észak-Magyarország, Budapest és Közép-Magyarország Régiók
(2020. január 18., Nagykőrös)
24 szervezet több mint 120 önkéntesének mondtunk köszönetet.
Legfiatalabb résztvevőnk 4 hetes volt, így ez a köszöntés igazán nagycsaládosra sikerült. A köszöntést rövid zenés, táncos műsor kísérte.
Dél-Alföld Régió (2020. október 31.)
Csabacsűdön együtt köszöntöttük a 25 esztendős Csabacsűdi
Nagycsaládosok Egyesületét és a környékbeli önkénteseinket. Az
eseményen 11 egyesületből 27 önkéntest üdvözölhettünk.
Régiós Családi Napok
Régiós Családi Napjainkat minden évben több helyszínen rendezzük
meg, hogy a nagycsaládosok a közös értékek alapján egy-egy régión
belül közelebbről is megismerhessék egymást. A 2020-as évben
azonban a régiókban tervezett találkozóink a veszélyhelyzet miatt
elmaradtak.

Elnökségi ülések, Választmányi ülések, Közgyűlés
Egyesületünk döntéshozó és tanácskozó testületei idén nem a megszokott rend szerint találkoztak. Az első negyedévben a NOE elnöksége minden hónapban ülésezett, a veszélyhelyzet szabályai miatt a
következő negyedévben online tartotta a megbeszéléseket, majd
ismét lehetőség nyílt a megszokott rend szerinti közös gondolkodásra, döntéshozatalra, azonban az őszi-téli időszakban ismét csak
online térben találkoztak, vitatták meg az Egyesület életében jelentős
ügyeket.
Választmányi üléseink
A választmányi testületünk tagjai a NOE egyesület- és csoportvezetői, ezen kívül pedig 20 egyénileg megválasztott rendes tag.
Egyesületünk választmánya döntéshozó jogkörrel nem rendelkezik, de tanácsadó, véleményformáló szerepe van, és javaslatai bizonyos esetekben az elnökségre nézve kötelező érvénnyel bírnak.
A választmányi ülések kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy jobban
megismerjük egy-egy régiónk, egy-egy szervezetünk munkáját,
éppen ezért a jelenlegi elnökség törekszik arra, hogy minél több
választmányi ülés vidéken legyen megtartva. Sajnos, a veszélyhelyzet kialakulásával ez a cél nem tudott maradéktalanul megvalósulni, az üléseket két helyszínen tudtuk megszervezni: januárban
Lakiteleken, októberben Velemben, Novákfalván. Decemberben az
ülés online zajlott.
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Díjátadó ünnepség és Közgyűlés – szeptember 23., Budapest
Közgyűlésünket a kialakult veszélyhelyzet miatt és a jogszabályi
lehetőséggel élve április helyett szeptember elején tartottuk meg.
Minden évben közgyűlésünk keretében köszönjük meg a segítséget,
támogatást mindazoknak, akik áldozatos munkával segítik Egyesületünket, azon belül a családokat. 88 elismerést adtunk át. A 2020.
évben kivételesen azokat a cégeket, önkénteseket is díjaztuk – összesen tizenkettőt –, akik a rendkívüli helyzetben azonnali segítséget
nyújtottak a nagycsaládosok számára. A közgyűlésen 4 új elnökségi
tagot választottunk, köztük a NOE elnökét is (Kardosné Gyurkó
Katalin – elnök, Herbert Gábor – elnökségi tag, Kapot Ildikó – elnökségi tag, Péterné Novák Krisztina – elnökségi tag). A közgyűlés a
2019. évi beszámolókról és a 2020-as év költségvetéséről is szavazott.
Vezetői találkozók országszerte
Márciusban Orosházára hívtuk kötetlen beszélgetésre a Dél-alföldi
egyesületek vezetőit, vezetőségi tagjait. Régi igényként merült fel,
hogy ne tréning és tanfolyam legyen, hanem „csak úgy” üljünk
össze, és a mindenkit foglalkoztató kérdéseket, témákat beszéljük
át. A 20 fős kis csapatban köszöntöttük az újonnan megalakult domaszéki csoport vezetőjét is, akit ebben a körben még nem ismertünk.
Májusban a rendkívüli helyzet ellenére folytatódtak a vezetői találkozók, melyeknek célja, hogy vezetőink tapasztalatai alapján
személyesen tájékozódjunk a családok, a szervezetek nehézségeiről. Vezetői találkozón vettünk részt a Felső-Duna Régióhoz tartozó Tatabányán és Győrött. A Balaton Régóban Várpalotán, Nyirádon és Balatonfüreden került sor ilyen beszélgetésre. A FelsőTisza Régió képviselői Hajdúszoboszlón találkoztak. Az Al-Duna
Régióban Iváncsán, Pakson és Pécsett kaposvári, komlói és mohácsi nagycsaládos vezetőkkel is találkoztunk. Júniusban a tapasztalatok megosztása céljából Orosházán volt vezetői találkozó.

Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezetnek tagja, így jelen vagyunk
a European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és a COFACE
Families Europe testületeiben továbbá részt veszünk az International
Federation for Family Development (IFFD) szakértői tevékenységében.
Az elmúlt évben egyesületünk részvételével az alábbi főbb események, nemzetközi tevékenységek valósultak meg:
1. Január 22-23. az „Átmenet a felnőttkorba” című konferencia előkészítő megbeszélése, Brüsszel
2020 januárjában Brüsszelben részt vettünk az „Átmenet a felnőttkorba” című februári konferencia szervezésének utolsó előkészítő
megbeszélésén. Nagy öröm volt számunkra a 20-30 év közötti fiatalok számára szervezett szakmai konferencia megvalósítása Brüszszelben Hölvényi György európai parlamenti képviselő úrral és a
Nemzetközi Családfejlesztési Szövetséggel közös szervezésben.
2. Február 4. ELFAC megbeszélés: a Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatának működése, Barcelona
2020. február 4-én Barcelonában részt vettünk az ELFAC által
szervezett megbeszélésen, melyen a központi téma a Családbarát
Önkormányzatok Európai Hálózatának működése volt. Áttekintettük az idei terveket is, de sajnos, a későbbiekben kialakult veszélyhelyzet miatt a megbeszélések online bejelentkezésekre tértek
át, ami lelassította a munkafolyamatokat.
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3. Február 18. „Átmenet a felnőttkorba” című konferencia,
Brüsszel
A NOE, Hölvényi György európai parlamenti képviselő úr és a
Nemzetközi Családfejlesztési Szövetség (IFFD) 2020. február 18án délután 20-30 év közötti fiatalok számára konferenciát rendezett
Brüsszelben Átmenet a felnőttkorba címmel.
A konferencia fiatal szakértőket várt, hogy csatlakozzanak ahhoz a
80 fiatalhoz, akik 10 különböző országból érkeztek Brüsszelbe annak érdekében, hogy több szempontból (oktatás, foglalkoztatás,
lakhatás, családalapítás stb.) EP képviselők, döntéshozók, fiatal
szakértők és nem utolsó sorban családüggyel foglalkozó nemzetközi civil szervezetek vezetőinek szemszögéből vitassák meg azt
az átmeneti időszakot, mely megelőzi a belépést a felnőttkorba.
A résztvevőknek ismerkedésre és véleménycserére is lehetőségük
volt a 2020. február 18-án délelőtt megrendezésre került intenzív
előkészítő workshop-on, melyet a konferencia kiemelkedő szaktekintélyei vezettek. Ezenkívül a résztvevők háttér- és összehasonlító képet kaptak a 20. századi és a mai – 21. század eleji – a felnőttkorba lépést érintő átmenet jellegzetességeiről.
4. Március 16-17. COFACE elnökségi ülés, online
A COFACE az elnökségi ülését a pandémiás helyzetre tekintettel
online tartotta meg, amin a NOE-t Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese képviselte. Az éves beszámoló ismertetése után a jövő évi tervekről esett szó. Döntés született egy budapesti rendezvényről is,
melyet „sérülékeny helyzetben lévő családok” témában a NOE az
Egyszülős Központtal közösen szervez meg.
5. Április 16-17. FEFAF konferencia, online
Az amerikai székhelyű családszervezet éves találkozóját a járványhelyzet miatt online tartotta meg. Az előadások és beszélgetések a családokat érintő kérdésekről és a fenntarthatóság témakörében zajlottak,
az üléseken a NOE és FE FAF képviseletében Balla Katalin vett részt.
6. Április 16. Nemzetközi Családszervezetek Tanácskozása az
ENSZ családév 30. évfordulójának előkészítésére
A Nemzetközi Családszervezetek tanácskozása az IFFD meghívására a járvány idején virtuális térben valósult meg.
7. Május 11-12. COFACE Közgyűlés és online konferencia a
digitális állampolgárságról (COFACE AC, GA Conference
on digital citizenship)
A COFACE a közgyűlését a pandémiás helyzetre tekintettel online
tartotta meg, amin a NOE-t Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese képviselte. Az éves beszámoló ismertetése után a 2021. évi tervekről
esett szó. Döntés született egy további magyar tagszervezet, a
Magyar Női Unió felvételéről.
8. Június 24-26. COFACE online konferencia – Disability platform and inclusive education conference
Az online konferencia a fogyatékosság és a bevonó oktatás témájában zajlott le.
9. Augusztus 28-29. „Nő, Család és Karrier” – Civil Fórum a
V4 szellemében
A fenti címmel A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség szervezett kétnapos nemzetközi programot Budapesten. Hazai és külföldi
előadók részvételével panelbeszélgetéseken a nők munkahelyi szerepéről, női vállalkozókról és felsővezetőkről, illetve a karrier és család összeegyeztethetőségéről volt szó. A vendégeket a Parlamentben
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is fogadták, ahol a magyar nők politikában és az önkormányzati
rendszerben betöltött szerepéről beszélgettek. Egyesületünket Joó
Kinga, a NOE elnökhelyettese és Balla Katalin képviselte.
10. Szeptember 9-11. 8. Nemzetközi Érdekképviseleti Workshop, online
Egyesületünk fiatal tagjai aktívan részt vettek a szeptember 9. és
11. között megrendezett 8. Nemzetközi Érdekképviseleti Workshop-on, amelyet a Nemzetközi Családfejlesztési Intézet (IFFD)
szervezett. A rendezvényen 34 országból összesen 15 előadó, 24
szakértő és 118 résztvevő volt jelen online.
Joó Kinga, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC)
tagja, a NOE elnökhelyettese a 3. nap egyik előadója volt. Előadása
az EU demográfiai kihívásairól szólt. A sikeres rendezvényen a
NOE fiatal résztvevői is jelen voltak az online térben, valamint a
NOE Titkárságának egyik legújabb munkatársa is.
11. Szeptember 28-29. COFACE ülés és online szeminárium az
Európai Gyermek-garancia Program kapcsán (COFACE
Administrative Council and Seminar on European Child
Guarantee)
Az elnökségi ülésen döntés született a budapesti szakértői találkozó dátumáról és annak online formában való megtartásáról. Bemutatták az EU Gyermekgarancia Programjának tervezetét, mely
ingyenes és teljes körű ellátást biztosítana minden gyermeknek az
oktatás, az egészségügyi szolgáltatások, kulturális és szabadidős
lehetőségek terén. A NOE a hivatalos konzultációs folyamat során
a nagycsaládok különleges helyzetére hívta fel az EU döntéshozóinak figyelmét.
12. Október 2. FEFAF közgyűlés, online
A Brüsszelben 1983-ban megalapított európai családszervezet
(francia nevének rövidítése FEFAF – Szülők és Gondozók Európai
Szövetsége) idén a járványhelyzetre való tekintettel az évi rendes
közgyűlését online tartotta meg, ahol Magyarországot és a NOE-t
Balla Katalin képviselte.

tesei révén. Ezt a munkát 2020-ban 11 fő látta el. A budapesti Titkárság mellett hat régióközpontunk működik, amely hét régió feladatait végzi el.
A kialakult veszélyhelyzet miatt a dolgozók számára biztosítottuk
az otthoni munkavégzés feltételeit, melyhez számítástechnikai fejlesztéseket hajtottunk végre, hogy így 2020-ban is fenntarthassuk
és működtethessük a NOE Titkárságát és a lehetőségekhez mérten
megfelelő infrastruktúrát biztosítottunk a tanácsadásokhoz (pl. jogsegély, családügyi-nevelési tanácsadás stb.)
Munkatársaink látták el a NOE napi feladatait (tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély- és
tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, adományok
kezelése stb.) és az országos jellegű rendezvények, hivatalos események (elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) szervezését.
A Titkárság részvételével és közreműködésével szerkesztettük a
NOE Leveleket, a kéthetenkénti szerdai Hírlevelet, emellett a kiadványok, könyvek, prospektusok, tájékoztató anyagok szerkesztése,
előkészítése, kivitelezése és a pályázatok, zsűrizések lebonyolítása
is a Titkárság feladata.
A Titkárság a hazai országos rendezvények mellett a nemzetközi
programok szervezésében és lebonyolításában is részt vett, miközben mind hazai, mind pedig nemzetközi színtéren egyes szakmai
fórumokon is részt vesz. A sajtótájékoztatók, sajtómegkeresések
kezelése és részben a szakmai és kommunikációs anyagok, háttéranyagok is a Titkárságon készülnek.
Eltávoztak a következő kollégák: Bálint Melinda – szociálpolitikai
referens, Ozorai Szonja – titkársági referens, Tóth Dominika –
pénzügyi ügyintéző, Balla Katalin – titkárságvezető, Kasznár Edit
– titkárságvezető.
Érkező kollégák: Czucka Éva – számviteli ügyintéző, Forgács
Laura – titkársági és sajtóreferens.

NOE Levelek

14. November 27. ELFAC (Európai Nagycsaládos Szervezetek
Szövetsége) közgyűlése
Többek között Görögország, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Spanyolország, Portugália, Horvátország képviselői a digitális térben tartották meg rendes évi közgyűlésüket. Biztosítottuk a
jelenlévőket, hogy továbbra is készülünk a 2021. július 9. és 11. közötti keszthelyi X. Európai Családkongresszus megrendezésére.

A NOE Levelek 2020-ban is a minél szélesebb körű, a családi élettel, a gyermekneveléssel, az oktatási és egészségügyi, valamint
pszichológiai, andragógiai kérdések szakértői szintű, hiteles tárgyalásával, a kulturális értékek, turisztikai lehetőségek bemutatásával, emellett pedig az olvasók aktivitására építő interaktív módszerekkel kívánta megszólítani célközönségét. Mindezeknek célja
a családi értékek, az egyesület alapszabályában foglalt feladatok,
így különösen az értékfelmutatás, az érdekvédelem és a közösségépítés teljesítése, valamint az ismeretterjesztés. A magazin minden
száma egy-két fókuszterület bemutatását tűzte ki célul. Lapszámaink szakértők segítségével 2020-ban az alábbi tematikákat dolgozták fel: a házasság megőrzése, testvérek és édesanyák, a férfiak
szerepe, az irodalom, a művészetek.
Tagnyilvántartó rendszerünknek köszönhetően a NOE Levelek lapszámról lapszámra több mint 11.900 tagcsaládunkhoz jut el nyomtatott formában. Hírmagazinunk, természetesen, weboldalunkon online is elérhető (www.noe.hu), illetve környezettudatos tagjainknak
elektronikus úton juttatjuk el kiadványainkat. A magazin jelentőségét növeli, hogy egyre több hirdető keresi meg szerkesztőségünket.

A Titkárság munkájáról

Kötetünk

Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül közel 14 000 tagcsaláddal tart kapcsolatot a különböző rendezvényei, programjai, szakmai kiadványai, a különféle e-mailes listái, régiós találkozói, önkén-

Irodalmi pályázataink témaköreit feldolgozó kötetsorozatunknak
újabb, meghatározó darabja jelent meg 2020-ban, „Küzdelem a
gyermekért – Élettörténetek a meddőségről” címmel.

13. Október 26. COFACE online szakértői megbeszélés a
kiszolgáltatott helyzetű családokat érintő kérdésekről
(Internal meeting on families in vulnerable situations)
A NOE az Egyszülős Központtal együttműködésben valósította meg
az egynapos nemzetközi szakértői találkozót. Szó esett az Európaszerte eltérő tapasztalatokról, támogatásokról és nehézségekről,
melyek kifejezetten a nagycsaládosokat és/vagy az egyszülős családokat érintik. A szakértői találkozó első lépés az elkövetkező időkben aktuális, átfogó európai javaslatcsomag összeállításához.

2021. MÁJUS
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2019 nyarán hirdetett
szépirodalmi pályázatot ezzel a címmel. Olyan férfiak és nők, házaspárok valós élettörténeteit vártuk, amelyek alkalmasak arra,
hogy az olvasók megismerhessék és megérthessék a meddőség
lelki oldalát (az önmagukra és párkapcsolatukra gyakorolt hatásokat), valamint az utat, amelyet a gyermekért végigjártak.
Szépirodalmi kiírásunkra a téma nehézségéhez képest igen szép
számmal érkeztek pályázatok. A neves zsűri tagjai közt szerepelt
Schäffer Erzsébet, magyar Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista;
Dr. Vassányi Miklós, tanszékvezető egyetemi docens és Fábián
Gergely, a TritonLife csoport marketing és IT igazgatója. Az 50
pályamunkából a zsűri a három díjazott mellett további három
különdíjas munkáját emelte ki.
A zsűri által kiadásra ajánlott pályázati írásokból álló kötet a negyedik kötet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szépirodalmi
pályázatainak anyagából (Nagycsaládos lettem!, Nagycsaládosok
meséi, Mindent köszönök).
Ezt a kiadványunkat is gazdag illusztrációs anyaggal láttuk el.
Könyvünk hivatalos könyvterjesztésre nem került, kizárólag egyesületünkön belül, kiemelt partnereink, családszervezetek és az érintett szakmai szervezetek körében terjesztjük.

Pályázataink
„Együtt a család” videó- és fotópályázat
A koronavírus járvány elleni védekezés sokunk életét megváltoztatta. A gyermekek nem mentek reggel iskolába, bölcsődébe, óvodába, a szülők egyikének is otthon kellett maradnia, a nagyszülők
veszélyeztetettsége miatt velük is megváltozott a kapcsolattartás.
Új élethelyzetben találták magukat a családok, amelyet mindenkinek tanulnia kellett. Az új helyzet – a nagyon szomorú kiváltó októl
függetlenül – felejthetetlen helyzeteket, szituációkat, adott esetben
vicces, tréfás pillanatokat is hozott magával.
Márciusban úgy határoztunk, hogy fotó- és videópályázatot hirdetünk azzal a céllal, hogy megmutassuk, hogyan éltük meg az új
helyzetet, mit tanultunk a megváltozott körülmények között egymásról, önmagunkról, szüleinktől, gyermekeinktől.
201 pályamű érkezett be, melyből 138 fotó és 63 videómunka volt.
Hatalmas öröm számunkra, hogy a pályázat – akár fotóalanyként,
akár szereplőként, akár ötletgazdaként vagy megvalósítóként –
mintegy 360 embert mozgatott meg országszerte.
„Amit megtudtam a családomról – családtörténetek vírushelyzetben”
Az „Együtt a család” című videó- és fotópályázatunk sikere arra
késztette a NOE vezetőit, hogy újabb pályázattal szólítsa meg a családokat. Ritkán volt ennyi ideig együtt a család, mint a koronavírus
okozta intézkedések időszakában. Több alkalmunk nyílt megismerni egymást ritkán látott helyzetekben: hogyan tud segíteni a szülő az
iskolai felkészülésben, milyen, amikor minden gyermek egyszerre
otthon van és különféle online órákon vesz részt, apu vajon tud-e
sütni-főzni, anyu mennyit bír. Számos komoly felismerés született
ebben az időszakban egymásról, amelyek között valódi mélységeket
éppúgy találunk, mint könnyedebb, viccesebb tapasztalatokat. Ezek
megírására kértük a pályázókat. Száznál is több pályamű érkezett be
kiírásunkra (összesen 130 db). Hatalmas öröm számunkra, hogy a
pályázat ennyi embert mozgatott meg országszerte.
Belső pályázat
Idén 4,1 millió forintot fordítottunk a NOE tagegyesületeinek és cso-
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portjainak támogatására. Az Elnökség a csoportos utazási költségeket, helyi rendezvényeket, a csoportok működését támogatta,
illetve a novemberben kihirdetett újabb korlátozások miatt élelmiszercsomagok, mikuláscsomagok vásárlásához is hozzájárult.
2020-ban összesen 53 egyesület, 6 csoport pályázott programokra,
működésre. A belső pályázat keretében végül 44 szervezetünk
részesült támogatásban.
Befőző automaták beszerzése
Egyesületünk 63 db befőző automatát vásárolt, melyeket helyi szervezeteink belső pályázat útján kaphattak meg.

Régióink
A hét régiónkban hat régióvezető végzi a régiók működéséhez
szükséges adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó tagszervezetekkel, segítik azok együttműködését,
rendezvényeket szerveznek, adományokat közvetítenek.
Régióvezetőink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt Orsolya, Balaton
Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-Alföldi Régió – Benedek
Szilvia, Észak-Magyarország Régió – Rendek Ildikó, Felső-Duna
Régió – Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Deliné Szolanics
Zsuzsanna, Budapest és Közép-Magyarország Régió – Rendek Ildikó.

Az adományokról
Ünnepi könyvcsomagok
Egyedülálló akció keretében novemberben két kiadó összesen 10 ezer
könyvet adományozott ingyenesen – 21 millió forint értékben – a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagcsaládjainak. A kötetek főleg hazai kortárs szerzők munkái, de vannak köztük kortárs világirodalmi művek is. Az országos akció keretében a családok még advent
előtt megkapták a könyvcsomagokat. A kb. kétezer családot mesék,
szépirodalom, albumok és antológiák repítették az irodalom világába.
A Magyar Nemzeti Bank támogatásával a kialakult nehéz helyzetben élelmiszercsomagot, tisztítószereket adhattunk 5 millió Ft értékben 500 családnak, karácsony alkalmából pedig 750 családnak
segítettünk az ország egész területén. A karácsonyi támogatás
összege 6 millió forint volt.
Közvetlenül húsvét előtt 11 raklapnyi termékfelajánlás érkezett a
NOE-hoz a Henkel Magyarország Kft.-től, így országosan mintegy
300 családnak tudtunk segíteni mosóporral, tusfürdővel, tisztálkodási szerekkel.
Egyesületünk régi, kedves támogatója a VitaPlus Kft. A rendkívüli
helyzetre való tekintettel ismét kaptunk vitaminokat, amelyeket
három régióban mintegy 340 családnak juttattunk el. Kiemelt támogatónk az év végéig több mint 20 millió Ft értékben adományozott
étrendkiegészítőket és vitaminokat.
A TritonLife csoport tulajdonosa, a MedAlliance Holding Zrt. négy
év alatt összesen 15 (tizenöt) millió forint készpénzadománnyal segítette a NOE-t és tagjait, azokat a családokat, akik minimum három
gyermeket nevelnek nem mindig egyszerű körülmények között.
2020-ban 5 millió Ft-tal támogatta Egyesületünket.
Az Inter-Computer-Informatika Zrt. 2020. évben is 30 családnak adományozott élelmiszercsomagot, több mint 1 300 000 Ft összértékben.
A MAVÍR Zrt. 1,2 millió forint pénzadománnyal támogatta
Egyesületünket.
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke
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Pénzügyi beszámoló 2020 – Költségvetési terv 2021
2020. JANUÁR 1. – 2020. DECEMBER 31.

Bevételek
Tagdíjak
– Egyéni tagdíjak
– Tagegyesületi tagdíjak
Állami támogatás
SzJA 1%
Pályázatok, adományok
– az országos Egyesület céljaira
– tagszervezetek céljaira
Pénzbeli adományok
Programok
– Pályázat
– Pénzbeli támogatás
– Résztvevőktől
Valorizált természetbeni adományok
Egyéb bevételek

Bevételek összesen
Kiadások
Működési feltételek kiadása
Személyi kiadások (Titkárság)
Személyi kiadások (Régiós titkárok)
Személyi jellegű kifizetések
Megbízási szerződések
Bérjárulékok
Iroda működtetése
Amortizáció (nagy értékű tárgyi eszközök és egy értékben leírt)
Kiküldetés, szállítás
Régiós működési kiadások
NOE népszerűsítés, arculat frissítés, reklámfilm
Szoftver és informatikai fejlesztések
Pénzügy (bank, könyvelés, könyvvizsgálat, biztosítás)
Egyéb működés
Működési kiadás összesen
Rendezvények, szakmai programok kiadása
Programok
Minikonferenciák
Családkongresszus
Őszi Találkozó
NOE Karácsonyi ünnepség
Régiós programok
Önkéntesek köszöntése
Vezetői továbbképzés, képzések
Ifjúsági tagozat programjai
Táborok
Ünnepi kiadványok
Családszervezetek konferenciái
Családbarát Önkormányzat díjátadó ünnepség
Babaköszöntő

2021. MÁJUS

2020. év
Terv/eFt

2020. év
Tény/eFt

2021. év
Terv/eFt

40 800
28 000
12 800
187 000
1 000

36 970
25 970
11 000
167 642
701

43 000
30 000
13 000
200 000
700

42 100
3 000
3 000

19 676
642
12 418

36 500
2 000
14 000

2 000
5 000
12 000
50 000
5 000

1 200
5 000
2 586
69 126
6 718

1 200
5 000
10 000
50 000
7 000

350 900

322 678

369 400

42 000
22 000
6 500
10 000
13 000
18 000
2 000
8 000
6 000
6 000
3 000
8 000
3 500
148 000

31 792
22 428
5 021
8 751
10 234
17 847
9 960
6 363
2 423
2 639
2 165
8 060
3 471
131 154

45 000
25 000
6 500
12 000
15 000
20 000
5 000
12 000
3 000
3 000
3 000
8 000
5 000
162 500

0
15 000
4 000
2 000
1 400
1 000
1 800
500
1 500
4 500
500
3 000
5 000

0
24
2 785
0
0
2 474
300
0
1 180
2 896
413
0
2 229

2 000
30 000
5 000
3 000
1 000
2 000
0
1 000
1 500
3 000
500
0
5 000
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Nemzetközi kapcsolatok
NOE Levelek
Gyermeknapi/Karácsonyi csomagok
Belső pályázat
Egyéb szakmai programok
Rendezvények, szakmai programok miatti kiadások összesen
Tagszervezetek céljaira átfutó támogatás
Családsegítés
Cél szerinti adományok
Valorizált természetbeni adományok

Kiadások összesen
Eredmény/Tartalék

15 000
22 000
6 000
10 000
49 600
142 800
3 000
0
1 500
50 000

4 203
23 064
16 381
3 886
21 812
81 647
642
416
3 500
69 126

10 000
25 000
12 000
10 000
36 050
147 050
2 000
0
2 000
50 000

345 300

286 484

363 550

5 600

36 194

5 850

Mé rleg 2020
Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
Időszak: 2020. 01. 01. – 2020. 12. 31.
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adatok eFt-ban
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Időszak: 2020 01. 01. – 2020. 12. 31.

adatok eFt-ban

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
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A NOE 2020. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2020. évi Kiegészítő melléklete
1. A közhasznú szervezet bemutatása:
Fővárosi Bíróság a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, mint
kiemelkedően közhasznú szervezetet a Pk.60107/1989/1 számú
bírósági határozattal 1989. 04. 28-án jegyezte be.
A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális tevékenység.
Az Egyesület képviseletére: Kardosné Gyurkó Katalin elnök önállóan jogosult.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) célja az élet és
az anyaság tiszteletére való nevelés és a jövendő generációjáért
érzett felelősség erősítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot terjeszt elő
az illetékes állami és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a
nagycsaládosokat érintő ügyekben.
Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– egészségügyi felvilágosítás
– anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása a
nagycsaládosok érdekében
– folyóiratok és más kiadványok közzététele
– a nagycsaládosok fogyasztóvédelme
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Befolyás kapcsolt vállalkozásokban:
Az Egyesület egyetlen vállalkozásban sem bír olyan befolyással,
amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának, társult vállalkozásának, közös vezetésű vállalakozásának, egyéb részesedési
viszonyban levő vállalkozásának minősül.
Az Egyesület egyetlen társaságban sem rendelkezik sem jelentős,
sem többségi irányítást biztosító, sem közvetett irányítást biztosító
befolyással.
2. A számviteli politika főbb vonásai:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kettős könyvitelt vezet és
a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves
beszámolóját készíti. Tárgyévi eredményét a kettős könyvvitelt
vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának
eredménykimutatása alapján határozza meg.
Az egyszerűsített éves beszámoló tagolása a Számviteli törvényben
és a 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendeletben kötelezően előírtak
alapján történt. Az üzleti év a naptári év.
A mérlegkészítés időpontja: fordulónapot követő január 31.

12

Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre
vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének
együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben
az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként
kerül bemutatásra.
Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik,
úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell
venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
Nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
Tárgyévben nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek nem
voltak.
Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására, valamint visszaírására 2020. évben nem
került sor.
Valós értéken történő értékelés
A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk
a valós értéken történő értékelést, így a beszámoló ilyen jellegű tételeket nem tartalmaz.
Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerültek aktíválásra, azok a felmerülés időpontjában a költségek között kerülnek elszámolásra.
Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolása
A felmerült költségeket a felmerülés évében számoljuk el az eredmény terhére. 2020. évben nem került sor K+F tevékenységre.
Céltartalék képzése
Céltartalék képzésére nem került sor, mert nem merült fel olyan körülmény, amelynek hatására bármely követelés rendezése bizonytalanná
vált volna.
3. Az eszközök és források értékelése, a számviteli alapelvektől
való eltérés ismertetése
Az eszközök értékelésénél megfogalmazott általános irányelv, hogy a
befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és növelve ezek visszaírásával.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell
kiindulni. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineá-
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ris leírási módszerrel) történik évente a következő éves leírási kulcsok
alapján:
– szoftverek: 33%
– számítástechnikai eszközök 50%
– egyéb berendezések 14,5%
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell
kiindulni.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény
által megengedett amortizációs kulcsokkal történik. A 200 ezer forint
egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési
vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.
Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén
várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a
100 eFt-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a
könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha
az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 eFt-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl
további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.
Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a
mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

– 92,39%-a
– 0,54%-a

pénzeszközök
aktív időbeli elhat.

Megnevezés
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolás
Összes eszköz

4.2. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változásának
bemutatása /eFt/
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
11. Szellemi termékek
8.301
0
0 8.301
12. Épületek
104
0
0
104
143. Irodai igazgatási berendez. 21.059
4.809
120 25.748
145. Kis értékű eszközök
8.349
6.416
0 14.765
Összesen:
37.813
11.225
120 48.918
4.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása /eFt/
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
119. Szellemi termékek ÉCS 6.444
1.857
0 8.301
129. Épületek ÉCS
94
6
0
100
1493. Irodai igazgatási ber. ÉCS16.222
1.680
45 17.857
1495. Kisértékű eszközök ÉCS 8.349
6.416
0 14.765
Összesen:
31.109
9.959
45 41.023
A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke a 7.895 eFt.
Követelések részletezése /eFt/
– Vevők
– Szállítónak adott előleg
Összesen:

Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

Pénzeszközök részletezése /eFt/
– Pénztár
– Bank
Összesen:

4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Tárgyév
2020. év
7.895
142.408
811
151.114

A forgóeszközökből 2.113 eFt követelések, 139.615 eFt pénzeszközök.

Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon
túl módosítás nem történt.

Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény
nem merült fel.

Előző év
2019. év
6.704
116.534
161
123.399

440
1.673
2.113

608
139.007
139.615

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
– 2018., 2019., 2020. évi 2021-ben, mérlegkészítésig befolyt
tagdíjak

ESZKÖZÖK
Összesen:

454
454

4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eFt)
Az eszközök: – 5,22%-a befektetett eszközök
– 0,45%-a készletek
– 1,40%-a követelések

2021. MÁJUS

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
– 2020. évi biztosítási díj
– 2020. évi internet költség
Összesen:

68
6
74

13
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Költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása
– Budapest Főváros IX. kerület, ESZICB-89/2020
Összesen:

283
283

FORRÁSOK

tásból vásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenését meghaladó 16.338
eFt támogatás halasztott bevételként elhatárolásra került, amelyből
2018. évben 6.255 eFt került elszámolásra egyéb bevételként, 2019.
évben 5.102 eFt, 2020. évben 2.482 eFt került elszámolásra egyéb
bevételként a fennmaradó 2.499 eFt halasztott bevétel támogatásként
történő elszámolása a következő években értékcsökkenés arányosan
történik.

4.4. A források összetétele, főbb változások (eFt):
5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:
A források:

– 75,01%-a saját tőke
– 16,44%-a kötelezettségek
– 8,55%-a passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés
D. Saját tőke
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Összes forrás:

Előző év
2019. év
77.159
9.878
36.362
123.399

5.1. Bevételek összetétele: (eFt)

Tárgyév
2020. év
113.353
24.842
12.919
151.114

Az Egyesület saját tőkéje 2020. évben a tárgyévi 36.194 eFt eredménnyel növekedett.
Kötelezettségek részletezése /eFt/
– Szállítók
– Egyéb kötelezettségek
Összesen:

1.096
23.746
24.842

Az Egyesületnek nincs mérlegen kívüli függő, jövőbeni kötelezettsége.
Passzív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
– 2021., 2022. évi, 2020. évben érkezett tagdíjak
Összesen:

10.289
10.289

Megnevezés

Előző év
2019. év

Tárgyév
2020. év

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel:

17.836
276.646
50
294.532

6.675
315.964
39
322.678

Közhasznú tevékenység bevétele:
316.021 eFt
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2020-ben tagdíjakból, pályázati úton elnyert támogatásból, alaptevékenység bevételéből, egyéb támogatásokból és az SZJA 1%-ának visszatérítéséből származtak.
A közhasznú bevételből 276.405 eFt a kapott támogatás, 36.970 eFt
a 2020. évi tagdíjak.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az
Egyesület a tárgyévben 6.657 eFt összegben végzett vállalkozói
tevékenységet. Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét
nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.
5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):
Megnevezés

Költségek passzív időbeli elhatárolása
– 2020. 12. havi áramdíj
– 2020. 12. havi gázdíj
Összesen:
Halasztott bevételek

9
122
131
2.499

A 2017. évi 300 MFt EMMI támogatásból a 100 eFt egyedi érték
feletti eszközbeszerzésre felhasznált 18.359 eFt támogatásból csak a
vásárolt eszközök 2017. évi értékcsökenésének megfelelő összeg
került elszámolásra egyéb bevételként. A 2017. évi 300 MFt támoga-

14

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás:

Előző év
2019. év
113.036
85.916
5.685
47.041
66
251.744

Tárgyév
2020. év
111.388
86.917
9.959
78.160
60
286.484

Az egyéb ráfordításokból 77.993 eFt adott támogatás, 167 eFt különféle egyéb ráfordítások.
Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
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6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
6.1. A kapott támogatások 2020
Támogató megnevezése

Támogatott cél

Központi Költségvetési szerv
Helyi önkormányzat és szervei
Magánszemély
Gazdasági társaság
Európai uniós támogatás
Egyéb
NAV 1% (közcélú adomány)
Összesen:

Szakmai programok
Szakmai programok
Működés
Közhasznú tevékenység
Szakmai programok
Közhasznú tevékenység
Közhasznú tevékenység

Támogatás (adomány) összege Ft
Előző évi
Tárgyévi
174.183
167.642
3.709
642
1.513
7.934
39.127
79.799
6.453
8.376
5.527
11.311
776
701
231.288
276.405

Eltérés (Ft)
-6.541
-3.067
6.421
40.672
1.923
5.784
-75
45.117

6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2020.
Támogatást
nyújtó
megnevezése

Támogatás
Felhasználás célja
Időpontja

Összege (Ft)

EMMI

2017. 01. 02.

300 000 000

EMMI

2019. 07. 08.

60 000 000

EMMI

2019. 12. 05.

10 000 000

EMMI
EMMI

2020. 01. 20.
2020. 09. 07.

100 000 000
65 000 000

Állami támogatás
Szakmai program
támogat.
Nemz. szakmai
program támogatás
Működési támogatás
Szakmai program tám.

Felhasználás összege (Ft)
tárgyévet
tárgyévi
előző évi
követő
295 019 160

2 481 695

56 000 000

4 000 000

2020. 05. 30.

3 964 788

6 035 212

2020. 12. 14.

100 000 000
55 124 604

2 499 145

Elszámolás
időpontja

9 875 396

2019. 02. 28.

2021. 03. 02.
2021. 05. 30.

6.3. Cél szerinti juttatások 2020.
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Adóköteles pénzbeli támogatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás
Egyéb cél szerinti, de nem k.h.tev. keretében nyújtott
Pénzbeli támogatás
Nem pénzbeli támogatás

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás (eFt)

46 952

77 993

6 128
40 824

4 339
73 654

Előző évi összeg
(eFt)

Tárgyévi összeg
(eFt)

Változás
(eFt)

34 371
5 685

77 259
9 959

42.888
4 274

2 455
26 153
41 006
1 782

36
69 126
33 833
2 361

-2 419
42 973
-7 173
579

6.4. Vagyon felhasználása 2020
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Értékcsökkenés
Értékvesztés
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

2021. MÁJUS
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7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
2020-ban az egyesület működését a járvány okozta bizonytalanság
és programjaink elmaradása vagy online térbe költözése jellemezte. Legnagyobb fájdalmunkra elmaradt a Babaköszöntő és a júliusi
X. Európai Családkongresszus is. Őszi Találkozónkat azonban sikeresen megszerveztük Balatonfüreden, és „A szeretet ízei” elnevezéssel új programot is sikerült útjára indítanunk.
Emellett fokoztuk karitatív és támogató tevékenységünket is. Nagy
örömünkre az eddigi legsikeresebb tanszergyűjtését sikerült lebonyolítanunk az Auchannal partnerségben, az Angyali Csomagküldő Szolgálatunk is sok családnak segített, bár más gyűjtésekről
(Fiatalok a kisgyermekes családokért) sajnos le kellett mondanunk
az önkéntesek egészségügyi biztonsága érdekében. Több cég, több
támogató került az egyesület látókörébe, így a természetbeni adományok mennyiségét is növelni tudtuk.
Az érdekvédelemi munka keretében megtartottuk a Családszervezetek Konferenciáját, megszólaltunk a gyermekek védelmében más
családszervezeteket összefogva. A járványhelyzetben folyamatosan jeleztünk észrevételeinket, amelyeket tőletek kaptunk, s ezek
közül többet sikeresen képviseltünk. A nemzetközi mozgásterünk
is megváltozott, a megbeszélések, egyeztetések az internetre költöztek. Legnagyobb örömünkre növelni tudtuk taglétszámunkat, és
új egyesületek is alakultak.
Érdekvédelem, érdekképviselet:
Sok egyedi kérdés érkezett 2020-ban is a lakástámogatásokkal, a
nagycsaládos támogatott gépjárművásárlással, a hitelmoratóriummal és a járványos időszakban gyermekeikkel otthon maradni kényszerülő szülők helyzetével, az online oktatás eszközigényével, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a NOE-hoz – a sokakat is
érintő, ill. problémásabb eseteket, továbbá a beérkezett országos
szintű javaslatokat továbbítottuk az illetékes főhatóságoknak.
Munkabizottsági részvételünk
A NOE – a járványos időszakban online – a szakértői munkájával
aktívan részt vesz különböző testületekben, tanácsadói, javaslattevői
munkájával segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács,
Nemzeti Önkéntes Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram
Tanács, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
Érdekképviseleti tevékenységeink:
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Réteg- és Korosztályi
Civil Szervezetek szekciójába civil delegáltat küldtünk.
• A Nemzeti Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként fiatal szakértőink részt vehetnek a NIT közgyűlésein, képzésein, szakmai rendezvényein.
• Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk az EMMI
Kerekasztal a Fiatalokért Munkacsoport munkájában.
• Teljes jogú tagként vagyunk jelen az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottsága Társadalomtudományi Szakbizottságának munkájában.
• 36 tagot delegálhattunk a Tankerületi Tanácsokba, amelyek a
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tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező,
tanácsadó testületek.
A járvány miatti korlátozások alatt e testületek munkája is csak online
formában valósulhatott meg.
Egyes uniós és más nemzetközi források operatív programjaihoz
kapcsolódó monitoring bizottságoknak folyamatosan szavazati
joggal rendelkező tagjai vagyunk (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi
Megállapodás Monitoring Bizottság, Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program).
A NOE a magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködik – a járvány miatti korlátozások
megszabta kereteken belül (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Családbarát Szülészet Szakmai Egyeztető Fórum, „Legyen
jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság).
Szakmai (szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és – a
járvány alatt online formában – aktív résztvevői vagyunk.
Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a továbbiakban is
azon dolgozik, hogy a családok szempontjai, érdekei megjelenjenek a dokumentumokban, a döntéshozatalban, valamint, hogy
nemzetközi téren (ELFAC, FEFAF, COFACE) erősödjék a családbarát civil érdekképviselet.
Több év tapasztalatai alapján meg tudjuk erősíteni, hogy a NOE neve
nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk, nélkülünk egyetlen európai családszervezet sem teljes, sok ország kisebb, kevésbé
jól szervezett nagycsaládos szervezete minket tekint példaképének.
Részt veszünk a Gyermekjogi Civil Koalícióban. A gyermeki és
szülői jogokról más családszervezetekkel közös nyilatkozatot fogadtunk el.
Testületi delegáltjaink:
• Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditzendy Károly
Arisztid
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bodroghelyi Csaba
• Nemzeti Önkéntes Tanács: Kardosné Gyurkó Katalin
• az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társadalomtudományi Szakbizottság: Joó Kinga
• Nemzeti Együttműködési Alap, Tanács: Kardosné Gyurkó
Katalin
• Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Joó Kinga
• Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, Tanács: Török Krisztina
• Közszolgálati Testület: Kardosné Gyurkó Katalin
Új érdekvédelmi eredmények, illetve (jogszabály-alkotási) pozitívumok:
• a veszélyhelyzet alatt lejáró gyermekgondozási ellátások folyósításának meghosszabbítása az újabb veszélyhelyzet utánig
• a nyugdíjasok jövedelemszerzésének járulékmentesítése
• óvodák nem ügyleti rendben történő megnyitása.
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Szakmai tevékenységünk:
NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A NOE-FON, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefonos
és online jogsegélyszolgálata, mely azért jött létre, hogy hiteles,
naprakész tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról, valamint az
összetett egyedi személyes problémákkal is egyénre szabottan tudjon foglalkozni, ingyenes segítséget, útmutatást, megoldást nyújtani.
A 2020-as évben hozzánk fordulók száma a megelőző évhez képest
növekedett. Mind e-mailen, mind a közvetlen telefonos elérhetőségen érkező megkeresések száma nőtt, és az ügyek jellege is folyton
nagy változatosságot mutat. Vannak olyan szülők, nagyszülők, akik
már nem először fordulnak hozzánk aktuális ügyeikkel, az ő bizalmas hangvételű jelentkezésük és visszajelzéseik megerősítik szolgálatunk létjogosultságát. Jellemző, hogy mindazok, akiknek már segíteni tudtunk, ajánlanak bennünket barátaiknak, ismerőseiknek. A
2020-as év tapasztalataiból is látszik, hogy igen nagy az igény a
szakértelemmel rendelkező, emberi hangon, megértőn és érthetően
kommunikáló, ezáltal erős támaszt és megoldást nyújtó jogi és szociális segítő szolgálatra.
A megkeresések tartalmát tekintve – jellemzően az év elején – mindig az autópálya-matricák kérdésében, valamint az éppen aktuális
kormányzati családi kedvezmények kapcsán merült fel kérdés.
Sokan tudtak profitálni abból, hogy a Kormány már korábban kiterjesztette a CSOK-ot a vidéki lét megkönnyítésére.
A 2020-as év rendkívüli jogrendje miatt megszaporodtak a munkajoggal, tb-joggal és családjoggal kapcsolatos kérdések. A válaszokhoz nekünk is az új jogszabályok egymással is összefüggő értelmezésén keresztül vezetett a segítségnyújtás útja.
Gyakoriak voltak a nagycsaládos 7-személyes autó vásárlásához
nyújtott, a Magyar Államkincstár által juttatott támogatások igénylésével kapcsolatos kérdések is. Az év vége felé sajnálatos módon
már a támogatott autókkal kapcsolatos, önhibán kívül okozott
károkból eredő problémák kapcsán is sok segítségkérés érkezett.
A gyámhatósággal összefüggésbe hozható, gyermekelhelyezéses,
kilakoltatásos, valamint szociális rászorultsággal kapcsolatos
segélykérések is előfordultak. Ezekben az esetekben is komoly felelősség hárul a NOE-FON-ra, hiszen olykor, egy adott gyermek
életében éppen azáltal áll be a megfelelő védelmi fordulat, hogy a
vele kapcsolatban lévő – helyzeténél fogva tehetetlen szülő – hozzánk fordul segítségért.
A családi adókedvezmény a családi pótlék kérdésével karöltve is
nagyon népszerű téma maradt, gyakran merülnek fel kérdések a szülők közötti megosztás mikéntjéről, amikor válás is bonyolítja a helyzetet.
A megelőző évekhez hasonlóan a „nők 40”-nel kapcsolatban merültek fel kérdések, az ehhez figyelembe vehető idő számításának
mikéntjéről, de az öröklési joggal kapcsolatban is voltak kérdések.
Megrázó újdonság, hogy több esetben is hívott olyan édesanya, sőt,
egy alkalommal édesapa is, akik abban a krízishelyzetben voltak,
hogy magzatuk sorsáról szerettek volna jó döntést hozni, s még a
NOE-FON-t is felhívták a döntésük megalapozásához. Ezekben a
helyzetekben ugyan kevés a jog és a családtámogatási lehetőségek
felsorakoztatása, de örömmel összegezhetjük, hogy sikerült még
ilyen kritikus helyzetekben is megerősíteni a felénk bizalommal
fordulóknak a családi értékek szerinti döntését.
Az emberi hang itt is segített, és végül azoknak is tudtunk valami biztatót mondani, akiknek a helyzete nem volt kedvező. A lelki segítség
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legalább olyan fontos, mint a jog útvesztőiben való eligazítás, s legjobb, ha a kettő párban áll. A NOE-FON nagyszerű lehetőség, a társadalom széles köreiben nagy szükség van rá.

Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
Kulturális ajánlatok
2020. január 1. és december 31. között 398 kulturális ajánlatot
küldtünk ki a listánkra. A 2020-as évben a kulturális intézmények
főleg online térben tartották a kapcsolatot közönségükkel, így a
NOE családokkal is. Február hónapban két vidéki színházunk hívta
tagjainkat gyermekelőadásra, a karácsonyi produkcióikat még egyszer bemutatva nekünk. Utána következett a karantén időszaka,
amire a kulturális élet szereplői sem voltak felkészülve, ám hamar
megtalálták a módját, hogyan csempészhetnének kreatív perceket
munkatársaik és felhőtlen pillanatokat a nézők, hallagtók otthon
töltött napjaiba. Így mi is sok online előadást, bemutatkozást küldtünk a kultúralista tagjainak. Ezek olykor egy-egy dallam, máskor
online bábelőadás, gyakran virtuális tárlat volt.
Ahogy oldódott ez a bezárt időszak, tagjaink jelzéseiből arra következtettünk, hogy a szükség időszakában ugyan jó volt a virtuális tér
adta lehetőség, a fotel kényelméből nézett online kultúra, ám a színvonal és minden igyekezett ellenére mindenki már személyesen átélt
élményekre vágyott. Augusztusban volt erre is lehetőség, hiszen
Budapesten a Puskás musical főpróbájára hívták családjainkat, vidéken stadionkoncerteken és focimeccseken találkozhattak NOE szervezeteink családjai. Sajnos, ahogy mentünk az őszbe, a járványhelyzet miatt egyre erősebb korlátozásokat kellett bevezetni.
Szerencsére sokan dolgoztak ekkor, ám a kulturális intézményeknek nem volt lehetőségük találkozni a közönséggel. Mi sem tudtunk sok ajánlatot továbbítani, ugyanis sok intézmény ezt az időszakot használta fel átalakításra, próbára, azaz ekkor készült fel a
2021-es fokozatos nyitásra.
A tagkártyához kapcsolódó kedvezmények
A 2020-as évben, a Covid19 járvány idején is tudtunk új partnerekkel bővülni: ebben az időszakban 200 új elfogadóhellyel bővült
a kedvezményadók köre.
A Nemzeti Parkok minden intézménye és szolgáltatása is felkerült
az ajánlatok közé. Az állatkertek, kalandparkok palettája is bővült.
A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötött
megállapodás eredményeként családjaink országosan kedvezményesen tekinthetik meg a megújult kastélyokat, várakat, nemzeti
emlékhelyeket. A 2020. évtől tagkártyánkkal 50%-os kedvezménynyel látogatható az Országház.
Új kategóriákkal bővült a kínálat, ezek: coachok / fejlesztések /
tanácsadások / tanulás / terápiák / tréningek; könyvesboltok / nyelvkönyvek / nyomdaipari szolgáltatások; optikák; szabadulószobák;
várak, kastélyok, nemzeti emlékhelyek.
Minden megyében, összesen 286 településen találhatók kedvezményadó partnereink.
Az év során, sajnos, el is veszítettünk korábbi partnereket, közel
120-at. A járvány a kedvezmények lehetőségeit jelentősen beszűkítette mind a kedvezményadókat, mind a kedvezményeket igénybe
vevőket tekintve.
A NOE igyekezett ezzel a változással lépést tartani és ennek érdekében fejlesztettük a honlapunkat mind felhasználói, mind kezelői
oldalról. A megújult kedvezményoldal legfontosabb eredménye,
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hogy sokkal gyorsabban képes kiszolgálni a felhasználói igényeket.
A szűrési feltételek könnyen átlátható rendszerben jelennek meg.
Lehet szűrni megyékre, településekre és szolgáltatásokra is, így, ha
valaki például a Balaton-felvidéken nyaral és egy jó éttermet szeretne találni, akkor a megye/település és az étterem kiválasztásával
gyorsan megtalálhatja azokat a helyeket, ahol van nagycsaládos
kedvezmény.
Újítás még, hogy a kedvezményt adó helyeket képekkel is meg lehet
jeleníteni, így sokkal látványosabbá vált ez a szolgáltatása az oldalnak. Mindez, természetesen, mobilbarát kialakítású, bármilyen
okoseszközről kényelmesen lehet használni.
Családi nyaralás és tábor
2020 júliusától szeptemberéig 272 család számára nyílt lehetőség
egy hosszú hétvégét eltölteni a Hunguest Hotels tulajdonában lévő
szállodákban, illetve kempingekben. A helyszínek: Gyula, Zalakaros, Révfülöp, Balatonakali, Balatonfüred.
Június 29. és július 18. között az Esély Budapest Főváros Gyermek
és Ifjúsági Alapítvány jóvoltából Tatán három turnusban 350 gyerek, összesen 14 csoport vehetett részt a Táborszervezői és élménypedagógiai táborban.
A táborokhoz a jelentkezési felhívást, a regisztrációt, a jelentkezők
szükséges dokumentumainak ellenőrzését, a dokumentumok feltöltését és a felajánlókkal való kapcsolattartást munkatársaink végezték.

Közösségeink
2020-ban közvetlenül Egyesületünkbe 1088 új egyéni tagcsalád lépett be.
Új csoportjaink:
Családi Kör Nagycsaládos Csoport – Domaszék, Dombóvári NOE
Csoport, Nagycsaládosok Polgár Környéki Csoportja.
Felvett tagegyesületeink:
Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete, Újfehértói Nagycsaládosok
Egyesülete, Zalahápi Nagycsaládosok Egyesülete, Zalai Népesfészek Nagycsaládos Egyesület.
Online megjelenésünk, online közösségeink:
• NOE Facebook oldal: 2013 januárjában indult, jelenleg 22 562
oldalkedvelésnél tartunk.
• A Nagycsaládos Szülők Klubja csoport 2017 nyarán alakult, jelenleg 18 863 tagja van.
• A NOE-bazár csoport ugyancsak 2017 nyarán jött létre, jelenleg
3 760 tagja van
• Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Független Információs
Csoport 2020. január elején került a NOE tulajdonába, jelenleg
11 506 tagja van.

Programok
Évindító hétvége Lakiteleken (január 24-26.)
Mintegy 150 fő vett részt a jó hangulatú évindító rendezvényen:
fiatalok, határon innen és túli vezetők, házaspárok és munkatársak.
Az idén is több tréningre lehetett jelentkezni vezetőinknek: házaspáros vezetőképző, női közéleti képzés, és az ifjúságot is játékos
tréning várta. Vacsora előtt a tréningeket vezetők adtak tájékozta-
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tást a 3 nap menetéről, illetve a csoporttagok bemutatkoztak. Este 8
órától a Kölcsey-házban Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke, az Országgyűlés alelnöke, Fűrész Tünde, a
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért elnöke, valamit
Hágen Ádám, az IKON Ifjú konzervatívok a Nemzetért alelnöke
köszöntötte a helyi szervezeteink megjelent vezetőit. A megnyitó
utáni kötetlen beszélgetések során kezdődött az ismerkedés.
Másnap délelőtt és délután is folytatódtak a különböző képzések.
Szabadidőben lehetőség nyílt a Népfőiskola különböző épületeinek
megtekintésére, illetve a fürdő meglátogatására. Az estét hajnalig
tartó jótékonysági bálunk zárta, melyen a tombolából befolyt összeget ünnepélyes keretek között adtuk át a Makuk Jánosnak, a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat vezetőjének, hogy segítsük az ottani gyermekek korai fejlesztését.
Az utolsó napon tartottuk idei első választmányi ülésünket, ahol
Kardosné Gyurkó Katalin ismertette a 2020. évre tervezett programokat.
Házasság Világnapja, Pécs (február 8.)
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület szervezésében 17.
alkalommal ünnepelték a Házasság Világnapját! A rendezvényen
ismét köszöntötték a jubiláló házaspárokat. Vasárnaptól elkezdődött a Házasság Hete rendezvénysorozat, ami a házasság és család
fontosságára hívta fel a figyelmet.
Nem vagy egyedül, vigyázunk egymásra! – a NOE Himnusz
közös éneklése, világszerte (április 6.)
A család a legnagyobb megtartó erő! A Nagycsaládosok Országos
Egyesületének tagjai az egyesület himnuszával biztatnak mindenkit
határokon innen és túl, Alaszkától Erdélyig, hogy nincsenek egyedül a bajban. Ősszel a pandémiás időszak tapasztalatairól pályázatot írtunk ki „Amit megtudtam a családomról – családtörténetek
vírushelyzetben” címmel. Nagy érdeklődést váltott ki pályázati
felhívásunk, hiszen 130 pályaművet értékelt a zsűri.
VIII. Családszervezetek konferenciája (július 10.)
A NOE szorosan együttműködik azokkal a szervezetekkel, mozgalmakkal, amelyek tevékenységüket a családok, a gyermekek, a
magyar társadalom erősítése érdekében fejtik ki. Fontosnak tartjuk,
hogy a magyar családokért tevékenykedő szervezetek találkozhassanak. A 2020-ban új helyszínen, a Milleneum Házában rendeztük
meg a konferenciát, ahol lehetőség nyílt a közös gondolkodásra és
a közvetlen információ- és tapasztalatcserére.
Vízi vándortábor (július 20–26.)
Júliusban ismét megrendezésre került a NOE által megszervezett
kajak-kenu tábor, melynek 4. évében Tokaj és Felsőberecki adott
otthont. Az idei tábor volt a legnépesebb 43 fővel.
Könyvet Otthonra Program (augusztus)
Több ezer könyvet kaptak rászoruló családok a Könyvet Otthonra
Programban. A járvány miatt rengeteg könyv maradt a boltok polcain és a raktárakban. Az állami támogatással megvásárolt köteteket most több családszervezet juttatja el az ország minden pontjára,
többek között a NOE is. A több ezer könyv között ifjúsági regények, verses kötetek és világirodalmi alkotások is szerepelnek.
Gyermekkönyvek is kerültek a csomagokba, de csak olyanok, amelyeket magyar szerző írt.

NOE LEVELEK 334

Noe 334_ kozgyulesi szam vegsoM:Noe_2010_julius.qxd

4/29/2021

10:23 AM

Page 19

A NOE 2020. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Tanszergyűjtő akció az Auchan áruházakban (augusztus-szeptember)
Immár harmadik alkalommal, 2020. augusztus 1. és szeptember 11.
között országszerte 39 szervezetünk iskolaszer adományokat gyűjtött 24 áruházban az Auchan Segítő Közösség Programjának keretében az iskolakezdés támogatása érdekében. Idén több mint 65
ezer tanszerfelajánlás érkezett, ezzel mintegy 1700 családnak,
4000 gyermeknek tudtuk segíteni az iskolakezdését.
Őszi Találkozó, Esküvő, Balatonfüred (szeptember 26.)
Ezen a napon került sor a „Nagycsaládos esküvő” c. pályázat nyertes párjának esküvői szertartására is. A menyasszonnyal és a vőlegénnyel együtt mi is átéltük a házasság, az esküvő eufóriáját, amikor örömünket kifogyhatatlannak érezzük, s csak a csillagos ég a
határ.
A családokat rengeteg program várta: népi- és iparművészeti vásár
a Tagore sétányon, játszóház a kicsiknek, Sasvári Sándor és lánya,
Sasvári Léna koncertje, hintós felvonulás korhű öltözetben a
Reformkori Hagyományőrzők Társaságával és az ifjú párral, a balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaságának táncos
műsora, vásári komédia, kosztümös séta a Romantikus Reformkor
keretében.
Mintegy 1300 gyermek és felnőtt volt velünk ezen a napon.

ben valósul meg a családszervezetek összefogása, hanem online
gyűjtés formájában. A kedvezményezett szervezet a Szent Márton
Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány volt.
Angyali Csomagküldő Szolgálat (december)
A 2020-as évben lényegesen több család szorult segítségre, mint az
Angyali Csomagküldő Szolgálat tevékenysége óta eddig bármikor,
ám jószándékú Angyalok is szép számmal jelentkeztek. Sokan
gondolták úgy, hogy lehetőségük van segíteni másoknak, így a
rendkívüli helyzetre tekintettel már tavasszal meghirdettük az
ACSSZ-t. A nehéz helyzet ellenére a rászorulók helyzetét személyesen ismerő helyi NOE szervezeteink vezetői az adventi időszakban 269 családnak kértek segítséget, és összesen 228 Angyal jelezte segítő szándékát.
Önkénteseink köszöntése
Kisebb és nagyobb közösségeinkben is hagyomány, hogy évente
köszöntjük azokat, akik az adott szervezetnek mozgatórugói. A
2020. év ezt a programunkat is némileg felülírta: négy régiónkban
hagyományainkhoz híven sikerült megrendezni az eseményt,
három régiónk postai úton küldte ki az okleveleket és az apró ajándékokat önkénteseinknek.

„A szeretet ízei” program, Dinnyés (október 24.)
Idén első alkalommal került sor „A szeretet ízei” program átadó
ünnepségére a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai
Központban. Egyesületünk az elmúlt két évben csaknem 90 befőző
automatával gazdagodott, amelyeket helyi szervezeteink kaptak
meg. Az volt a célunk, hogy a helyben, nagycsaládosok által feldolgozott sok-sok magyar gyümölcs és zöldség olyan tagcsaládjaink
felé is eljusson, akik a nagyvárosokban élve jóval nehezebben jutnak hozzá a befőttekhez, savanyúságokhoz.
Dinnyésen több mint 1200 üvegnyi szeretetet tudtunk átadni kispesti, soroksári és józsefvárosi nagycsaládjainknak. Tudjuk, jó helyre került! Köszönet érte az 50 felajánló tagszervezetünknek és családjaiknak. Köszönjük a régióvezetőknek is, hogy akik nem tudtak
eljönni személyesen, azoktól elhozták és összegyűjtötték a felajánlott befőtteket, hiszen az ország minden szeglete összefogott. Egy
emléklappal köszöntük meg a jelenlévőknek a szeretetet. A programot hagyományteremtő szándékkal indítottuk el azok számára, akik
adni szeretnének másoknak egy kis SZERETETET.

Al-Duna Régió (2020. január 11. Iváncsa)
15 szervezetből 60 önkéntest köszöntöttünk Iváncsán a Faluházban. A bevezető köszöntők után két szép előadást láthattunk
óvodások énekével, körjátékával és a helyi református egyházközösség zenei előadásával tarkítva, majd egy kivetített bemutatón
keresztül ismertettük meg a köszöntöttekkel a régió színes életét.

Babaköszöntő (október)
Egyesületünknél hagyományos ünnepséggel köszöntjük minden év
májusában az előző évben született babákat. Tavaly mintegy 422
babánk született. Sajnos a járvány miatt vártunk egy alkalmas időpontra rendezvényünk megszervezésével, de végül úgy döntöttünk,
hogy rendhagyó módon postán küldjük el a családoknak az oklevelet. A csomagokba kedves meglepetést is rejtettünk.

Régiós Családi Napok

Hűség Program (november)
Novemberben megköszöntük az öt évnél régebbi egyéni tagcsaládjaink hűségét egy levéllel és egy szerény ajándékkal.

Elnökségi ülések, Választmányi ülések, Közgyűlés

Jótékonysági Adventi Vásár (november)
Csatlakoztunk a V. Családszervezetek Adventi Jótékonysági gyűjtéséhez. A körülményekre tekintettel nem jótékonysági vásár kereté-
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Észak-Magyarország, Budapest és Közép-Magyarország Régiók
(2020. január 18. Nagykőrös)
24 szervezet, több mint 120 önkéntesének mondtunk köszönetet.
Legfiatalabb résztvevőnk 4 hetes volt, így ez a köszöntés igazán
nagycsaládosra sikerült. A köszöntést rövid zenés, táncos műsor
kísérte.
Dél-Alföld Régió (2020. október 31.)
Csabacsűdön együtt köszöntöttük a 25 esztendős Csabacsűdi
Nagycsaládosok Egyesületét és a környékbeli önkénteseinket. Az
eseményen 11 egyesületből 27 önkéntest üdvözölhettünk.

Régiós Családi Napjainkat minden évben több helyszínen rendezzük meg, hogy a nagycsaládosok a közös értékek alapján egy-egy
régión belül közelebbről is megismerhessék egymást. A 2020-as
évben azonban a régiókban tervezett találkozóink a veszélyhelyzet
miatt elmaradtak.

Egyesületünk döntéshozó és tanácskozó testületei idén nem a megszokott rend szerint találkoztak. Az első negyedévben a NOE
elnöksége minden hónapban ülésezett, a veszélyhelyzet szabályai
miatt a következő negyedévben online tartotta a megbeszéléseket,
majd ismét lehetőség nyílt a megszokott rend szerinti közös gon-
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dolkodásra, döntéshozatalra, azonban az őszi-téli időszakban ismét
csak online térben találkoztak, vitatták meg az Egyesület életében
jelentős ügyeket.
Választmányi üléseink
A választmányi testületünk tagjai a NOE egyesület- és csoportvezetői, ezen kívül pedig 20 egyénileg megválasztott rendes tag.
Egyesületünk választmánya döntéshozó jogkörrel nem rendelkezik,
de tanácsadó, véleményformáló szerepe van, és javaslatai bizonyos
esetekben az elnökségre nézve kötelező érvénnyel bírnak.
A választmányi ülések kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy jobban
megismerjük egy-egy régiónk, egy-egy szervezetünk munkáját,
éppen ezért a jelenlegi elnökség törekszik arra, hogy minél több
választmányi ülés vidéken legyen megtartva. Sajnos, a veszélyhelyzet kialakulásával ez a cél nem tudott maradéktalanul megvalósulni, az üléseket két helyszínen tudtuk megszervezni: januárban Lakiteleken, októberben Velemben, Novákfalván. Decemberben az ülés
online zajlott.

Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezetnek tagja, így jelen
vagyunk a European Large Families Confederation (ELFAC), a
Fédération Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF)
és a COFACE Families Europe testületeiben továbbá részt veszünk
az International Federation for Family Development (IFFD) szakértői tevékenységében.
Az elmúlt évben egyesületünk részvételével az alábbi főbb események, nemzetközi tevékenységek valósultak meg:
1. Január 22-23. az „Átmenet a felnőttkorba” című konferencia előkészítő megbeszélése, Brüsszel
2020 januárjában Brüsszelben részt vettünk az „Átmenet a felnőttkorba” című februári konferencia szervezésének utolsó előkészítő
megbeszélésén. Nagy öröm volt számunkra a 20-30 év közötti fiatalok számára szervezett szakmai konferencia megvalósítása
Brüsszelben Hölvényi György európai parlamenti képviselő úrral
és a Nemzetközi Családfejlesztési Szövetséggel közös szervezésben.

Díjátadó ünnepség és Közgyűlés – szeptember 23., Budapest
Közgyűlésünket a kialakult veszélyhelyzet miatt és a jogszabályi
lehetőséggel élve április helyett szeptember elején tartottuk meg.
Minden évben közgyűlésünk keretében köszönjük meg a segítséget,
támogatást mindazoknak, akik áldozatos munkával segítik Egyesületünket, azon belül a családokat. 88 elismerést adtunk át. A 2020.
évben kivételesen azokat a cégeket, önkénteseket is díjaztuk –összesen tizenkettőt –, akik a rendkívüli helyzetben azonnali segítséget
nyújtottak a nagycsaládosok számára.
A közgyűlésen 4 új elnökségi tagot választottunk, köztük a NOE
elnökét is (Kardosné Gyurkó Katalin – elnök, Herbert Gábor –
elnökségi tag, Kapot Ildikó – elnökségi tag, Péterné Novák
Krisztina – elnökségi tag). A közgyűlés a 2019. évi beszámolókról
és a 2020-as év költségvetéséről is szavazott.

Vezetői találkozók országszerte
Márciusban Orosházára hívtuk kötetlen beszélgetésre a Dél-alföldi
egyesületek vezetőit, vezetőségi tagjait. Régi igényként merült fel,
hogy ne tréning és tanfolyam legyen, hanem „csak úgy” üljünk
össze, és a mindenkit foglalkoztató kérdéseket, témákat beszéljük
át. A 20 fős kis csapatban köszöntöttük az újonnan megalakult domaszéki csoport vezetőjét is, akit ebben a körben még nem ismertünk.
Májusban a rendkívüli helyzet ellenére folytatódtak a vezetői találkozók, melyeknek célja, hogy vezetőink tapasztalatai alapján személyesen tájékozódjunk a családok, a szervezetek nehézségeiről.
Vezetői találkozón vettünk részt a Felső-Duna Régióhoz tartozó
Tatabányán és Győrött. A Balaton Régóban Várpalotán, Nyirádon
és Balatonfüreden került sor ilyen beszélgetésre. A Felső-Tisza
Régió képviselői Hajdúszoboszlón találkoztak. Az Al-Duna Régióban Iváncsán, Pakson és Pécsett kaposvári, komlói és mohácsi
nagycsaládos vezetőkkel is találkoztunk.
Júniusban a tapasztalatok megosztása céljából Orosházán volt
vezetői találkozó.
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2. Február 4. ELFAC megbeszélés: a Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatának működése, Barcelona
2020. február 4-én Barcelonában részt vettünk az ELFAC által
szervezett megbeszélésen, melyen a központi téma a Családbarát
Önkormányzatok Európai Hálózatának működése volt. Áttekintettük az idei terveket is, de sajnos, a későbbiekben kialakult veszélyhelyzet miatt a megbeszélések online bejelentkezésekre tértek át,
ami lelassította a munkafolyamatokat.
3. Február 18. „Átmenet a felnőttkorba” című konferencia,
Brüsszel
A NOE, Hölvényi György európai parlamenti képviselő úr és a
Nemzetközi Családfejlesztési Szövetség (IFFD) 2020. február 18án délután 20-30 év közötti fiatalok számára konferenciát rendezett
Brüsszelben Átmenet a felnőttkorba címmel.
A konferencia fiatal szakértőket várt, hogy csatlakozzanak ahhoz a
80 fiatalhoz, akik 10 különböző országból érkeztek Brüsszelbe
annak érdekében, hogy több szempontból (oktatás, foglalkoztatás,
lakhatás, családalapítás stb.) EP képviselők, döntéshozók, fiatal
szakértők és nem utolsó sorban családüggyel foglalkozó nemzetközi civil szervezetek vezetőinek szemszögéből vitassák meg azt
az átmeneti időszakot, mely megelőzi a belépést a felnőttkorba.
A résztvevőknek ismerkedésre és véleménycserére is lehetőségük
volt a 2020. február 18-án délelőtt megrendezésre került intenzív
előkészítő workshop-on, melyet a konferencia kiemelkedő szaktekintélyei vezettek. Ezenkívül a résztvevők háttér- és összehasonlító képet kaptak a 20. századi és a mai – 21. század eleji – a felnőttkorba lépést érintő átmenet jellegzetességeiről.
4. Március 16-17. COFACE elnökségi ülés, online
A COFACE az elnökségi ülését a pandémiás helyzetre tekintettel
online tartotta meg, amin a NOE-t Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese képviselte. Az éves beszámoló ismertetése után a jövő évi tervekről esett szó. Döntés született egy budapesti rendezvényről is,
melyet „sérülékeny helyzetben lévő családok” témában a NOE az
Egyszülős Központtal közösen szervez meg.
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5. Április 16-17. FEFAF konferencia, online
Az amerikai székhelyű családszervezet éves találkozóját a járványhelyzet miatt online tartotta meg. Az előadások és beszélgetések a
családokat érintő kérdésekről és a fenntarthatóság témakörében
zajlottak, az üléseken a NOE és FEFAF képviseletében Balla
Katalin vett részt.

az EU Gyermekgarancia Programjának tervezetét, mely ingyenes
és teljes körű ellátást biztosítana minden gyermeknek az oktatás, az
egészségügyi szolgáltatások, kulturális és szabadidős lehetőségek
terén. A NOE a hivatalos konzultációs folyamat során a nagycsaládok különleges helyzetére hívta fel az EU döntéshozóinak figyelmét.

6. Április 16. Nemzetközi Családszervezetek Tanácskozása az
ENSZ családév 30. évfordulójának előkészítésére
A Nemzetközi Családszervezetek tanácskozása az IFFD meghívására a járvány idején virtuális térben valósult meg.

12. Október 2. FEFAF közgyűlés, online
A Brüsszelben 1983-ban megalapított európai családszervezet
(francia nevének rövidítése FEFAF – Szülők és Gondozók Európai
Szövetsége) idén a járványhelyzetre való tekintettel az évi rendes
közgyűlését online tartotta meg, ahol Magyarországot és a NOE-t
Balla Katalin képviselte.

7. Május 11-12. COFACE Közgyűlés és online konferencia a
digitális állampolgárságról (COFACE AC, GA Conference
on digital citizenship)
A COFACE a közgyűlését a pandémiás helyzetre tekintettel online
tartotta meg, amin a NOE-t Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese képviselte. Az éves beszámoló ismertetése után a 2021. évi tervekről
esett szó. Döntés született egy további magyar tagszervezet, a
Magyar Női Unió felvételéről.
8. Június 24-26. COFACE online konferencia – Disability
platform and inclusive education conference
Az online konferencia a fogyatékosság és a bevonó oktatás témájában zajlott le.
9. Augusztus 28-29. "Nő, Család és Karrier” - Civil Fórum a
V4 szellemében
A fenti címmel A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség szervezett kétnapos nemzetközi programot Budapesten. Hazai és külföldi
előadók részvételével panelbeszélgetéseken a nők munkahelyi szerepéről, női vállalkozókról és felsővezetőkről, illetve a karrier és
család összeegyeztethetőségéről volt szó. A vendégeket a Parlamentben is fogadták, ahol a magyar nők politikában és az önkormányzati rendszerben betöltött szerepéről beszélgettek. Egyesületünket Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese és Balla Katalin képviselte.
10. Szeptember 9-11. 8. Nemzetközi Érdekképviseleti Workshop, online
Egyesületünk fiatal tagjai aktívan részt vettek a szeptember 9. és 11.
között megrendezett 8. Nemzetközi Érdekképviseleti Workshop-on,
amelyet a Nemzetközi Családfejlesztési Intézet (IFFD) szervezett.
A rendezvényen 34 országból összesen 15 előadó, 24 szakértő és
118 résztvevő volt jelen online.
Joó Kinga, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC)
tagja, a NOE elnökhelyettese a 3. nap egyik előadója volt. Előadása
az EU demográfiai kihívásairól szólt. A sikeres rendezvényen a
NOE fiatal résztvevői is jelen voltak az online térben, valamint a
NOE Titkárságának egyik legújabb munkatársa is.
11. Szeptember 28-29. COFACE ülés és online szeminárium az
Európai Gyermek-garancia Program kapcsán (COFACE
Administrative Council and Seminar on European Child
Guarantee)
Az elnökségi ülésen döntés született a budapesti szakértői találkozó
dátumáról és annak online formában való megtartásáról. Bemutatták
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13. Október 26. COFACE online szakértői megbeszélés a
kiszolgáltatott helyzetű családokat érintő kérdésekről
(Internal meeting on families in vulnerable situations)
A NOE az Egyszülős Központtal együttműködésben valósította meg
az egynapos nemzetközi szakértői találkozót. Szó esett az Európaszerte eltérő tapasztalatokról, támogatásokról és nehézségekről,
melyek kifejezetten a nagycsaládosokat és/vagy az egyszülős családokat érintik. A szakértői találkozó első lépés az elkövetkező időkben aktuális, átfogó európai javaslatcsomag összeállításához.
14. November 27. ELFAC (Európai Nagycsaládos Szervezetek
Szövetsége) közgyűlése
Többek között Görögország, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Spanyolország, Portugália, Horvátország képviselői a digitális térben tartották meg rendes évi közgyűlésüket. Biztosítottuk a
jelenlévőket, hogy továbbra is készülünk a 2021. július 9. és 11.
közötti keszthelyi X. Európai Családkongresszus megrendezésére.

A Titkárság munkájáról
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül közel 14 000 tagcsaláddal tart kapcsolatot a különböző rendezvényei, programjai,
szakmai kiadványai, a különféle e-mailes listái, régiós találkozói,
önkéntesei révén. Ezt a munkát 2020-ban 11 fő látta el. A budapesti Titkárság mellett hat régióközpontunk működik, amely hét régió
feladatait végzi el.
A kialakult veszélyhelyzet miatt a dolgozók számára biztosítottuk
az otthoni munkavégzés feltételeit, melyhez számítástechnikai fejlesztéseket hajtottunk végre, hogy így 2020-ban is fenntarthassuk és
működtethessük a NOE Titkárságát és a lehetőségekhez mérten
megfelelő infrastruktúrát biztosítottunk a tanácsadásokhoz (pl. jogsegély, családügyi-nevelési tanácsadás stb.)
Munkatársaink látták el a NOE napi feladatait (tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély- és
tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, az adományok
kezelése stb.) és az országos jellegű rendezvények, hivatalos események (elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) szervezését.
A Titkárság részvételével és közreműködésével szerkesztettük a
NOE Leveleket, a kéthetenkénti szerdai Hírlevelet, emellett a kiadványok, könyvek, prospektusok, tájékoztató anyagok szerkesztése,
előkészítése, kivitelezése és a pályázatok, zsűrizések lebonyolítása
is a Titkárság feladata.
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A Titkárság a hazai országos rendezvények mellett a nemzetközi
programok szervezésében és lebonyolításában is részt vett, miközben mind hazai, mind pedig nemzetközi színtéren egyes szakmai
fórumokon is részt vesz. A sajtótájékoztatók, sajtómegkeresések
kezelése és részben a szakmai és kommunikációs anyagok, háttéranyagok is a Titkárságon készülnek.
Eltávoztak a következő kollégák: Bálint Melinda – szociálpolitikai
referens, Ozorai Szonja – titkársági referens, Tóth Dominika –
pénzügyi ügyintéző, Balla Katalin – titkárságvezető, Kasznár Edit –
titkárságvezető
Érkező kollégák: Czucka Éva – számviteli ügyintéző, Forgács
Laura – titkársági és sajtóreferens.

NOE Levelek
A NOE Levelek 2020-ban is a minél szélesebb körű, a családi élettel, a gyermekneveléssel, az oktatási és egészségügyi, valamint
pszichológiai, andragógiai kérdések szakértői szintű, hiteles tárgyalásával, a kulturális értékek, turisztikai lehetőségek bemutatásával, emellett pedig az olvasók aktivitására építő interaktív módszerekkel kívánta megszólítani célközönségét. Mindezeknek célja
a családi értékek, az egyesület alapszabályában foglalt feladatok,
így különösen az értékfelmutatás, az érdekvédelem és a közösségépítés teljesítése, valamint az ismeretterjesztés. A magazin minden
száma egy-két fókuszterület bemutatását tűzte ki célul.
Lapszámaink szakértők segítségével 2020-ban az alábbi tematikákat dolgozták fel: a házasság megőrzése, testvérek és édesanyák, a
férfiak szerepe, az irodalom, a művészetek.
Tagnyilvántartó rendszerünknek köszönhetően a NOE Levelek lapszámról lapszámra több mint 11.900 tagcsaládunkhoz jut el nyomtatott formában. Hírmagazinunk, természetesen, weboldalunkon
online is elérhető (www.noe.hu), illetve környezettudatos tagjainknak elektronikus úton juttatjuk el kiadványainkat. A magazin jelentőségét növeli, hogy egyre több hirdető keresi meg szerkesztőségünket.

Kötetünk
Irodalmi pályázataink témaköreit feldolgozó kötetsorozatunknak
újabb, meghatározó darabja jelent meg 2020-ban, „Küzdelem a
gyermekért – Élettörténetek a meddőségről” címmel.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2019 nyarán hirdetett szépirodalmi pályázatot ezzel a címmel. Olyan férfiak és nők, házaspárok valós élettörténeteit vártuk, amelyek alkalmasak arra, hogy az
olvasók megismerhessék és megérthessék a meddőség lelki oldalát
(az önmagukra és párkapcsolatukra gyakorolt hatásokat), valamint
az utat, amelyet a gyermekért végigjártak.
Szépirodalmi kiírásunkra a téma nehézségéhez képest igen szép
számmal érkeztek pályázatok. A neves zsűri tagjai közt szerepelt
Schäffer Erzsébet, magyar Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista;
Dr. Vassányi Miklós, tanszékvezető egyetemi docens és Fábián
Gergely, a TritonLife csoport marketing és IT igazgatója. Az 50
pályamunkából a zsűri a három díjazott mellett további három
különdíjas munkáját emelte ki.
A zsűri által kiadásra ajánlott pályázati írásokból álló kötet a negyedik kötet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szépirodalmi pá-
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lyázatainak anyagából (Nagycsaládos lettem!, Nagycsaládosok
meséi, Mindent köszönök).
Ezt a kiadványunkat is gazdag illusztrációs anyaggal láttuk el.
Könyvünk hivatalos könyvterjesztésre nem került, kizárólag egyesületünkön belül, kiemelt partnereink, családszervezetek és az érintett szakmai szervezetek körében terjesztjük.

Pályázataink
„Együtt a család” videó- és fotópályázat
A koronavírus járvány elleni védekezés sokunk életét megváltoztatta. A gyermekek nem mentek reggel iskolába, bölcsődébe, óvodába,
a szülők egyikének is otthon kellett maradnia, a nagyszülők veszélyeztetettsége miatt velük is megváltozott a kapcsolattartás. Új élethelyzetben találták magukat a családok, amelyet mindenkinek
tanulnia kellett. Az új helyzet – a nagyon szomorú kiváltó októl függetlenül – felejthetetlen helyzeteket, szituációkat, adott esetben vicces, tréfás pillanatokat is hozott magával.
Márciusban úgy határoztunk, hogy fotó- és videópályázatot hirdetünk azzal a céllal, hogy megmutassuk, hogyan éltük meg az új
helyzetet, mit tanultunk a megváltozott körülmények között egymásról, önmagunkról, szüleinktől, gyermekeinktől.
201 pályamű érkezett be , melyből 138 fotó és 63 videómunka volt.
Hatalmas öröm számunkra, hogy a pályázat – akár fotóalanyként,
akár szereplőként, akár ötletgazdaként vagy megvalósítóként –
mintegy 360 embert mozgatott meg országszerte.
„Amit megtudtam a családomról – családtörténetek vírushelyzetben”
Az „Együtt a család” című videó- és fotópályázatunk sikere arra
késztette a NOE vezetőit, hogy újabb pályázattal szólítsa meg a családokat.
Ritkán volt ennyi ideig együtt a család, mint a koronavírus okozta
intézkedések időszakában. Több alkalmunk nyílt megismerni egymást ritkán látott helyzetekben: hogyan tud segíteni a szülő az iskolai felkészülésben, milyen, amikor minden gyermek egyszerre otthon van és különféle online órákon vesz részt, apu vajon tud-e sütnifőzni, anyu mennyit bír. Számos komoly felismerés született ebben
az időszakban egymásról, amelyek között valódi mélységeket éppúgy találunk, mint könnyedebb, viccesebb tapasztalatokat. Ezek
megírására kértük a pályázókat. Száznál is több pályamű érkezett be
kiírásunkra (összesen 130 db). Hatalmas öröm számunkra, hogy a
pályázat ennyi embert mozgatott meg országszerte.
Belső pályázat
Idén 4,1 millió forintot fordítottunk a NOE tagegyesületeinek és
csoportjainak támogatására. Az Elnökség a csoportos utazási költségeket, helyi rendezvényeket, a csoportok működését támogatta,
illetve a novemberben kihirdetett újabb korlátozások miatt élelmiszercsomagok, mikuláscsomagok vásárlásához is hozzájárult.
2020-ban összesen 53 egyesület, 6 csoport pályázott programokra,
működésre. A belső pályázat keretében végül 44 szervezetünk
részesült támogatásban.
Befőző automaták beszerzése
Egyesületünk 63 db befőző automatát vásárolt, melyeket helyi
szervezeteink belső pályázat útján kaphattak meg.

NOE LEVELEK 334

Noe 334_ kozgyulesi szam vegsoM:Noe_2010_julius.qxd

4/29/2021

10:23 AM

Page 23

A NOE 2020. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Régióink
A hét régiónkban hat régióvezető végzi a régiók működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tartanak a hozzájuk
tartozó tagszervezetekkel, segítik azok együttműködését, rendezvényeket szerveznek, adományokat közvetítenek.
Régióvezetőink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt Orsolya, Balaton
Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-Alföldi Régió – Benedek
Szilvia, Észak-Magyarország Régió – Rendek Ildikó, Felső-Duna
Régió – Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Deliné Szolanics
Zsuzsanna, Budapest és Közép-Magyarország Régió – Rendek Ildikó.

Az adományokról
Ünnepi könyvcsomagok
Egyedülálló akció keretében novemberben két kiadó összesen 10
ezer könyvet adományozott ingyenesen – 21 millió forint értékben
– a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagcsaládjainak. A kötetek főleg hazai kortárs szerzők munkái, de vannak köztük kortárs
világirodalmi művek is. Az országos akció keretében a családok
még advent előtt megkapták a könyvcsomagokat. A kb. kétezer családot mesék, szépirodalom, albumok és antológiák repítették az irodalom világába.
A Magyar Nemzeti Bank támogatásával a kialakult nehéz helyzetben élelmiszercsomagot, tisztítószereket adhattunk 5 millió Ft értékben 500 családnak, karácsony alkalmából pedig 750 családnak
segítettünk az ország egész területén. A karácsonyi támogatás
összege 6 millió forint volt.
Közvetlenül húsvét előtt 11 raklapnyi termékfelajánlás érkezett a
NOE-hoz a Henkel Magyarország Kft.-től, így országosan mintegy 300 családnak tudtunk segíteni mosóporral, tusfürdővel, tisztálkodási szerekkel.
Egyesületünk régi, kedves támogatója a VitaPlus Kft. A rendkívüli helyzetre való tekintettel ismét kaptunk vitaminokat, amelyeket
három régióban mintegy 340 családnak juttattunk el. Kiemelt támogatónk az év végéig több, mint 20 millió Ft értékben adományozott étrendkiegészítőket és vitaminokat.
A TritonLife csoport tulajdonosa, a MedAlliance Holding Zrt. négy
év alatt összesen 15 (tizenöt) millió forint készpénzadománnyal segítette a NOE-t és tagjait, azokat a családokat, akik minimum három
gyermeket nevelnek nem mindig egyszerű körülmények között.
2020-ban 5 millió Ft-tal támogatta Egyesületünket.
Az Inter-Computer-Informatika Zrt. 2020. évben is 30 családnak adományozott élelmiszercsomagot több mint 1 300 000 Ft
összértékben.
A MAVÍR Zrt. 1,2 millió forint pénzadománnyal támogatta Egyesületünket.
Munkatársak
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül közel 14 000 tagcsaláddal tart kapcsolatot, az általa biztosított különböző rendezvényei, programjai, szakmai kiadványai, kistérségi találkozói, önkéntesei révén. Jelenleg 16 fő látja el a feladatokat a budapesti titkárságon, ill. a hét régióközpontunkban.
Eszközpark fejlesztése
2020-ban befőző automata beszerzés és számítástechnikai eszköz
beszerzés történt programjaink megvalósításához.

2021. MÁJUS

8. Önellenőrzés a 2020 adóévben az előző évekre tekintettel nem
történt.
9. Tájékoztató kiegészítések
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:
Az Egyesületnek 2020. évben 16 fő alkalmazottja volt, a részükre
2020. évben kifizetett bér 54.047 eFt.
Megbízási jogviszonyban 16 főt foglalkoztatott az Egyesület,
részükre 2020. évben 8.751 eFt megbízási díj került kifizetésre.
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2020. évben tiszteletdíjban vagy
egyéb juttatásban nem részesültek, részükre csak a feladatuk ellátásához szükséges költségtérítések kerültek kifizetésre.
Tárgyévi eredmény elszámolása:
Az Egyesület tárgyévi eredménye 36.194 eFt, amelyből 33.833 eFt
az alaptevékenység és 2.361 eFt a vállalkozási tevékenység eredménye, a 2020. évi eredmény a tőkeváltozást növeli.
Könyvelés
Az egyszerűsített éves beszámolót Zsólya Tiborné készítette.
Könyvviteli szolgáltatást végzők regisztrációs száma: 156710;
adótanácsadói nyilvántartási száma: AT2114095.
Könyvvizsgálat
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak.
A könyvvizsgáló adatai:
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilvántartási szám: 000645
A könyvvizsgáló személye: Jónásné Penner Ágnes
MKVK tagsági száma: 001448
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem
nyújtott.
Környezetvédelem:
Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem
termel és tárol veszélyes hulladékot, környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
10. Vagyoni, pénzügyi mutatók
Adatok %-ban
A mutatók megnevezése
előző év tárgy év
Tartósan befektetett eszközök aránya
5,43
5,22
(befektetett eszközök/összes eszköz)
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)
62,53
75,01
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/
94,44
94,24
összes eszköz)
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) 1.179,73 573,25
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközök1.154,88 564,75
követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)
Hitelfedezetségi mutatók (követelések/
24,85
8,51
rövid lejáratú kötelezettségek)
A kiegészíő melléklet a számvitelről szóló törvény előírásainak figyelembevételével készült.
Budapest, 2021. március 31.
NOE képviselője
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2020. évi Közhasznúsági melléklete
1. A szervezet azonosító adatai:
név: Nagycsaládosok Országos Egyesülete
székhely: 1056 Budapest, Március 15. tér 8.
bejegyző határozat száma: Pk.60 107 /1989
nyilvántartási szám: 01-02-0000107
képviselő neve: Kardosné Gyurkó Katalin

f.)

g.)
2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A NOE közhasznú tevékenysége az alábbi területeken valósult meg:
• érdekvédelem, érdekképviselet,
• egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk
intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal,
• országos szinten a családokat érintő kérdésekben jogszabályelőkészítési munkában való aktív részvétel,
• tanácsadás: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi,
építési,
• fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szervezetekkel, közérdekű
• tudnivalók megjelentetése,
• adományközvetítés,
• kedvezményes lehetőségek közvetítése,
• a tagkártyára nyújtott kedvezmények bõvítése,
• kedvezményes, ingyenes rendezvények közvetítése,
• kedvezményes, ingyenes kulturális lehetőségek közvetítése,
• helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezése
(online is),
• jótékonysági adománygyűjtés és -közvetítés gyermekes családok számára.
3. A közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
a közhasznú tevékenység megnevezése:
a.) a gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése (Alaptörvény Alapvetés L. cikk, Szabadság és
Felelősség XV.3. pont, 2011. évi CCXI. törvény 6. § (1) és
15. §);
b.) a családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok
védelme (Alaptörvény Szabadság és Felelősség VI. cikk 1.
pont, 2011. évi CCXI. törvény 1. § (1), (3) és 15-20. §);
c.) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, jogsegélyszolgálat. (1993. évi III. törvény 56. §, valamint az 57. § e) és h) pontjai, 2011. évi CCXI. törvény 3. §
(2), 6. §);
d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Alaptörvény Szabadság és Felelősség XVIII. 1. pont,
1997. évi XXXI. tv. 11. § (1), 12. § (2), 39. §, ezzel összefüggésben: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 411., 15. és 17-18. pont, 2011. évi CCXI. törvény 13. §);
e.) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a
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h.)

i.)
j.)

gyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése
(Alaptörvény Szabadság és Felelősség XVIII. 2. pont, Csvt.
4. § (2), (3));
családi életre nevelés (Alaptörvény Szabadság és Felelősség
VI. cikk, 2011. évi CCXI. törvény 3. § (2), ehhez kapcsolódóan: 2011. évi CXC. törvény 2. § (1));
egészségügyi felvilágosítás (2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 4. pontja;
környezeti nevelés (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontja; 1996. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdése)
határon túli magyar családszervezetek működésének segítése
(Alaptörvény alapvetés D) cikk);
fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. törvény 17. § (2), (5) bekezdései) közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pont és
a 34. § (1)–(2) bekezdései a közhasznú tevékenység célcsoportja: családok a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Elsősorban a tagcsaládok és tagszervezetek, de aki
hozzánk fordul, mindenkinek segítünk, és ami változást
elértünk, minden magyar nagycsaládos élvezi.

A közhasznú tevékenység főbb eredményei az érdekvédelem,
érdekképviselet területén:
Sok egyedi kérdés érkezett 2020-ban is a lakástámogatásokkal, a
nagycsaládos támogatott gépjárművásárlással, a hitelmoratóriummal
és a járványos időszakban gyermekeikkel otthon maradni kényszerülő szülők helyzetével, az online oktatás eszközigényével, valamint a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a NOE-hoz – a sokakat is érintő,
ill. problémásabb eseteket, továbbá a beérkezett országos szintű
javaslatokat továbbítottuk az illetékes főhatóságoknak.
Munkabizottsági részvételünk
A NOE – a járványos időszakban online – a szakértői munkájával
aktívan részt vesz különböző testületekben, tanácsadói, javaslattevői
munkájával segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács,
Nemzeti Önkéntes Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram
Tanács, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
Érdekképviseleti tevékenységeink
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Réteg- és Korosztályi Civil Szervezetek szekciójába civil delegáltat küldtünk.
• A Nemzeti Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként fiatal szakértőink részt vehetnek a NIT közgyűlésein, képzésein, szakmai rendezvényein.
• Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk az EMMI
Kerekasztal a Fiatalokért munkacsoport munkájában.
• Teljes jogú tagként vagyunk jelen az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Társadalomtudományi Szakbizottságának
munkájában.
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• 36 tagot delegálhattunk a Tankerületi Tanácsokba, amelyek a
tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező,
tanácsadó testületek.
A járvány miatti korlátozások alatt e testületek munkája is csak
online formában valósulhatott meg.

Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk az
International Federation for Family Development (IFFD), a
European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és a COFACE
Families Europe testületeiben, szakértői munkájában.

Egyes uniós és más nemzetközi források operatív programjaihoz
kapcsolódó monitoring bizottságoknak folyamatosan szavazati joggal rendelkező tagja vagyunk (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság, Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program).

Az elmúlt évben az alábbi fő események, nemzetközi tevékenységek
valósultak meg egyesületünkben:
• Január 22-23. „Átmenet a felnőttkorba” című konferencia
előkészítő megbeszélése, Brüsszel
• Február 4. ELFAC megbeszélés: Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatának működése, Barcelona
• Február 18. Átmenet a felnőttkorba című konferencia,
Brüsszel
• Március 16-17. COFACE elnökségi ülés, online
• Április 16-17. Online FEFAF konferencia
• Április 16. Nemzetközi Családszervezetek Tanácskozása az
ENSZ család év 30 éves évfordulójának előkészítése érdekében
• Május 11-12. COFACE Közgyűlés és online konferencia a digitális állampolgárságról (COFACE AC, GA Conference on
digital citizenship)
• Június 24-26. COFACE online konferencia – Disability platform and inclusive education conference
• Augusztus 28-29. „Nő, Család és Karrier” – Civil Fórum a
V4 szellemében
• Szeptember 9-11. 8. Online Nemzetközi Érdekképviseleti
Workshop
• Szeptember 28-29. COFACE ülés és online szeminárium az
Európai Gyermek-garancia program kapcsán (COFACE
Administrative Council and Seminar on European Child
Guarantee)
• Október 2. FEFAF közgyűlés – online
• Október 26. COFACE online szakértői megbeszélés a kiszolgáltatott helyzetű családokat érintően (Internal meeting on
families in vulnerable situations)
• November 27. ELFAC (Európai Nagycsaládos Szervezetek
Szövetsége) közgyűlése

A NOE a magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködik – a járvány miatti korlátozások
megszabta kereteken belül (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport,
Családbarát Szülészet Szakmai Egyeztető Fórum, „Legyen jobb a
gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság). Szakmai
(szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és – a járvány alatt
online formában – aktív résztvevői vagyunk.
Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a továbbiakban is azon
dolgozik, hogy a családok szempontjai, érdekei megjelenjenek a dokumentumokban, döntéshozatalban, valamint, hogy nemzetközi téren (ELFAC, FEFAF, COFACE) erősödjék a családbarát civil érdekképviselet.
Több év tapasztalatai alapján meg tudjuk erősíteni, hogy a NOE neve
nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk, nélkülünk egyetlen európai családszervezet sem teljes, sok ország kisebb, kevésbé jól
szervezett nagycsaládos szervezete minket tekint példaképének.
Részt veszünk a Gyermekjogi Civil Koalícióban. A gyermeki és
szülői jogokról más családszervezetekkel közös nyilatkozatot fogadtunk el.
Testületi delegáltjaink:
• Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditzendy Károly Arisztid
• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bodroghelyi Csaba
• Nemzeti Önkéntes Tanács: Kardosné Gyurkó Katalin
• az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társadalomtudományi Szakbizottság: Joó Kinga
• Nemzeti Együttműködési Alap, Tanács: Kardosné Gyurkó
Katalin
• Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Joó Kinga
• Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, Tanács: Török Krisztina
• Közszolgálati Testület: Kardosné Gyurkó Katalin
Új érdekvédelmi eredmények, illetve (jogszabály-alkotási) pozitívumok:
• a veszélyhelyzet alatt lejáró gyermekgondozási ellátások folyósításának meghosszabbítása az újabb veszélyhelyzet utánig
• a nyugdíjasok jövedelemszerzésének járulékmentesítése
• óvodák nem ügyleti rendben történő megnyitása.
***
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja

-

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás

Előző év
6.128
40.824

Tárgyév
4.339
73.654

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:
-

Tárgyév
-
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Előző év (eFt)
294.532

Tárgyév (eFt)
322.678

776

701

6.453

8.376

287.303
251.744
85.916
247.685
42.788
1500 fő

313.601
286.484
86.917
282.188
36.194
1.500 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

Igen
Igen
Igen

Mutató teljesítése
Nem
Nem
Nem

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen
Igen
Igen

Mutató teljesítése
Nem
Nem
Nem

Adatok ezer forintban.
Budapest, 2021. március 31.
NOE képviselője
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Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány 2020. évi tevékenységéről
A 2001-ben életre hívott Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos, közhasznú segítő szolgálat, amelyben a szakemberek által felkészített önkéntesek ingyenesen, heti rendszerességgel, átlagosan
3-6 hónapig segítenek a családok otthonában támogatást kérő kisgyermekes családoknak.
Jelenleg vidéken 11 (Ajka, Dunakeszi, Esztergom, Fót, Gyöngyös,
Miskolc, Mohács, Pécs, Szeged, Tatabánya, Tiszavasvári), Budapesten pedig 7 helyi szolgálatunk működik. 32 helyi szolgálatot
vezető felkészített koordinátorunk több mint 200 önkéntes munkáját
irányítja.
2019-ben havonta átlag 118 önkéntesünk összesen 24.956 órában
segített 480 gyermeket nevelő 242 családnak. 2001-2019 között
1.335 önkéntesünk 2.865 olyan családot segített hónapokon keresztül, amelyekben 6.147 kiskorú gyermek nevelkedik. Az önkéntes
órák száma 413.338 volt. Elkötelezett önkénteseink között vannak
nagymamák, nagyapák, kisgyermekes anyukák, munkát keresők és
aktív dolgozók. A 2020. évi adatok gyűjtése jelenleg is zajlik.
A tavalyi év elején az alapítvány több külhoni programot szervezett:
januárban Marosvásárhelyen, ahol a korábbi budapesti koordinátorképzésen résztvevő sepsiszentgyörgyi koordinátorjelöltek találkoztak a már 10 éve végzett kolozsvári és az új, marosvásárhelyi önkéntes koordinátorral.
Februárban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület meghívására képzést tartottunk Beregszászon és Salánkon, március elején
pedig Segesváron és Székelykeresztúron tartottunk bemutatkozó
előadást, valamint Szabadkán segítői önismereti tréninget.
Egy másik februári programunk volt a négynapos hatékony kommunikáció – Gordon módszeren alapuló tréning, amelynek célja
alapvetően a tudásmegosztás, az ismeretátadás volt, fókuszában a
segítő hálózat továbbépítésével, megerősítésével.
A 2020. tavaszi veszélyhelyzet kihirdetését követően már márciusban létrehoztuk az online-Otthon Segítünk szolgálatot, ahol önkénteseink internet alapú telefonos szolgáltatást nyújtanak hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Erősítik, bátorítják a hozzánk forduló kisgyermekes szülőket, emellett diszpécserszolgáltatást is nyújtanak

segítő szolgáltatást, adományokat nyújtó szervezeteket tartalmazó
adatbázis alapján. Az azóta is működő szolgáltatásunk keretében
önkénteseink hétköznap 10-14 óra között mesét is mondanak.
Terényben július közepén szervezett az alapítvány egy olyan négynapos tábort, amelynek központi témája a mentális elsősegély volt.
A táborba a koordinátoraik mellett sérült gyermekeket nevelő családokat hívtunk tartalmas együttlétre.
2020. október 3-án tartottuk meg a kárpát-medencei Otthon Segítünk Találkozót, a hagyományos éves találkozóktól eltérő módon és
időpontban, hiszen többen online tudtak csak kapcsolódni a rendezvényhez, ahol Herczegh Anita köszöntötte az önkénteseinket és
méltatta a szervezetben végzett munkájukat.
Az Alapítvány élén november hónaptól vezetőváltás történt: az új
ügyvezető Hegedüs Réka, eredeti szakmáját tekintve szociálpolitikus, aki 2004 óta kutatóként, trénerként van jelen az Alapítvány életében.
Az Otthon Segítünk Alapítvány korábbi igazgatója 13 éven keresztül Lehőcz Monika volt, aki mind emberi, mind szakmai, kapcsolatépítő szempontból fontos és emblematikus vezetője volt a koordinátorok és önkéntesek csapatának. Moni amellett, hogy munkája elismeréseképpen több díjat is kapott, minden szinten megtapasztalhatta a vele együtt munkálkodók bizalmát és szeretetét, fontos kapcsolatokat épített ki határon innen és túl. Az OSA holdudvarán túl számos szervezetben tevékenykedett, sokan ismerhetik őt a NOE csapatának tagjaként is. Munkáját köszönjük, szellemisége, közösségépítő ereje fontos pillére marad az Alapítványnak!
Koordinátoraink és önkénteseink csapata továbbra is várja a csatlakozókat, akik szabadidejükben egy lelkes közösség tagjaként szívesen tanulnak és örömmel foglalkoznak kisgyermekes szülők, családok támogatásával!
Az alapítvány munkája részletesebben megismerhető a
www.otthonsegitunk.hu illetve a https://www.facebook.com/
otthonsegitunk oldalakon, ahol folyamatosan várjuk a helyi szolgálatok leendő önkénteseinek jelentkezését is!
Hegedüs Réka, igazgató

Beszámoló a KCSSZ 2020. évi tevékenységéről
Nagy öröm számunkra, hogy – immár hagyománynak tekinthető
módon – újra megjelenik a NOE Levelekben a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségének éves beszámolója, hiszen fontos
számunkra, hogy a legnagyobb tagszervezetünk tagsága közvetlenül is értesüljön a KCSSZ-ben történtekről.
A 2020-as év első pár hónapjára mindnyájan úgy gondolunk vissza,
mint „boldog békeidőkre”. Úgy tűnt, hogy szokásos évnek nézünk
elébe, sok közös találkozással a Kárpát-medence minden szegletéből érkezőkkel. Ennek jegyében valósítottuk meg a Házasság Hete
programsorozat keretében az országházi családi napot közel 800
résztvevővel. A gyerekek népi játékokkal, zenével és tánccal, a felnőttek pedig a nemzeti megmaradás legfontosabb kérdéseivel
ismerkedhettek. A rendezvényen résztvevő családok első kézből

2021. MÁJUS

tájékozódtak a hazai és a határon túli család- és nemzetpolitikai
célokról, elképzelésekről, lehetőségekről. A konferencián előadóként a hazai kormányzati szereplők is részt vettek. Összességében
elmondható, hogy mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek életre szóló élményt jelentett az e rendezvényen való részvétel, hiszen
az Országház volt gyönyörű helyszíne.
Nem sokkal a februári rendezvény után azonban egyre vészjóslóbb
hírek érkeztek a világjárvány terjedéséről, hamarosan megszűnt
minden lehetőség a személyes találkozásra, a határok is lezárultak.
Ebben a helyzetben hirdettük meg márciusban a (H)azám! címet
viselő Nagy Családi Vetélkedőt a Kárpát-medencében élők számára. A kis- és nagycsaládok a játékba online módon kapcsolódhattak
be, a lelkes résztvevőkre rengeteg ötletes, kreatív feladat várt.
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Ettől kezdve – a kisebb, nyári enyhülés kivételével – csak igen korlátozott módon tudtunk működni; tevékenységünk, tagszervezeteink
programjai áttevődtek az online világba, és a „megfogyva bár, de
törve nem” elve alapján mégis több száz akció, program valósulhatott meg a Magzatgyermek Világnapjától kezdve az Életmese pályázaton keresztül a könyvcsomag-programig bezárólag. Jó volt látni,
hogy minden nehézség ellenére mennyi ötlet, lehetőség nyílt meg a
tevékeny „együttlétre”, egymás segítésére. A szövetségünkhöz tartozó több, közel száz szervezet vezetője és tagjai megtalálták a módját, hogy az oly fontos, éltető emberi kapcsolatok ne szakadjanak meg.

Sajnos az utóbbi időben több nagyszerű embertől kellett elbúcsúznunk, akik az elmúlt 20 évben oszlopos tagjai voltak Szövetségünknek, társaink voltak a Kárpát-medencei családok összefogásában: Boldizsár Béla, Juon Károly Erdélyből és Krizsán Vilmos
Délvidékről távozott közülünk, űrt hagyva maga után.
Az ő emléküket megőrizve dolgozunk tovább a Kárpát-medencei
magyar családok megtartásáért, hazánk és nemzetünk felemelkedése érdekében.
Márton Zsuzsanna, elnök

Beszámoló a Családjainkért Alapítvány 2020. évi tevékenységéről
A Családjainkért Alapítványt 1991-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapította a családok, mindenekelőtt a többgyermekes családok segítésének céljával.
Alapítványunk két fő programmal szolgálja az alapításkor kitűzött
célokat, a többgyermekes családok anyagi segítését a segélyezés,
illetve a tehetségsegítés területén.
Ezekben a tevékenységekben meghatározó a családi értékek tudatosítása, a család erősítése, a házasság értékeinek felmutatása.
A segélyezési program keretében az Alapítvány váratlan sorsfordulatok esetén átmenetileg megszorult családoknak nyújt segítő
kezet. A támogatással arra törekszünk, hogy az átmeneti akadályokon átsegítve biztosítsuk a családok talpon maradását, illetve hogy
az átlagosnál több gyermek nevelésével kapcsolatosan még meglévő hátrányokat lehetőségeink szerint kompenzáljuk.
Ebben az évben az Esélyt Budapest Fővárosi Gyermek és Ifjúsági
Alapítvány jóvoltából Tatán július hónapban módunk nyílt 250
gyermeket teljesen ingyenesen táboroztatni. A résztvevők számára

Felelős kiadó: Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke
Főszerkesztő: Lódi Viktória
Felelős szerkesztő: Nemes Attila
Tipográfia: Tóth Imréné, Press+Print Kft.
Grafika: Szalay Éva, Reményhal Kft.
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Tel./fax: 235-0945, 317-4909, 317-4563,
NOE-FON 70/771-6565, 40/200-943
NKÖM nyilvt. szám: 2.2/6811/2000
ISSN 1788-9103
Honlap: www.noe.hu
E-mail: noe@noe.hu
A NOE számlaszáma: 11705008-20109369
(OTP Bp., V. kerületi fiók)
NOE tagdíj alszámla száma: 11705008-20474210
NOE adószáma: 19024471-1-41
Nyomda: Press+Print Kft., Kiskunlacháza

28

tartalmas programok nyújtottak élményeket. 2020-ban a szeptemberi iskolakezdésnél tanszercsomagokkal, karácsony előtt pedig
tartós élelmiszercsomaggal tudtuk segíteni a hozzánk forduló családokat.
Többen fordultak hozzánk anyagi segítségért, mert betegség vagy
tragédia történt a családban. Ezeket a kéréseket a kuratóriumi
tagokkal átbeszéltük és igyekeztünk támogatást nyújtani az érintett
családoknak. Ehhez a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől is
kaptunk anyagi támogatást – köszönjük a segítségüket. Köszönjük
a felajánlott adó 1%-át is, amit szintén támogatás formájában
adtunk tovább rászoruló fiatalok számára a tanulmányaik támogatására.
Az alapítvány tagjai köszönik azoknak is a munkáját, akik ebben az
évben is valamilyen formában segítették az alapítvány munkáját,
hogy céljaink megvalósulhassanak.
Tóthné Nácsa Irén, a kuratórium elnöke
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