„A család a hozzánk legközelebb eső kórház, a gyerekeink első iskolája, és egyben a legjobb, legszebb
öregek otthona is.”
XVI. Benedek pápa

MEGHÍVÓ
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozata
és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
tisztelettel meghívja a Család nemzetközi napja alkalmából megrendezésre kerülő

„Család = Erőforrás” című konferenciára
Helyszín: Országház, Felsőházi terem (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.)
Időpont: 2017. május 20., szombat, 10:00-13:00

Fővédnökök:

Herczegh Anita, a Köztársasági Elnök felesége és
Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya

Program:
09:00 – 10:00

Beléptetés, regisztráció

10:00 – 10:10

Köszöntő – Szőnyi Kinga elnök,
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

10:10 – 10:25 Megnyitó – Novák Katalin
család-, ifjúság-, és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár – EMMI
10:25 – 10:35

Nagy Lívia alelnök, Melletted a Helyem Egyesület
A korababák, mint családi erőforrások

10:35 – 10:45

Skrabski Fruzsina társelnök, Három királyfi Három Királylány Mozgalom
Hogyan legyen trendi a családalapítás?

10:45 – 10:55

Engert Jakabné elnök, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
Civil szervezetek a családokért

10:55 – 11:05

Közös éneklés Hazay Tímea programvezetővel
„A Te hangodat ismerem” Perinatális Zenei Program

11:05 – 11:15

Józsa Judit kerámiaszobrász, a díj alkotója
Magyar Családokért Díj bemutatása

11:15 – 11:25

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Miniszterelnöki Kabinetiroda
Laudáció: a díjazott bemutatása

11:25 – 11:35

Herczegh Anita Asszony, a köztársasági elnök felesége
átadja a Magyar családokért Díjat

11:35 – 11:45

Zárszó – Bábiné Szottfried Gabriella tagozatvezető,
Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozat

11:45 – 12:30

Vendéglátás a Vadász teremben

A rendezvény ideje alatt a Vadász teremben családi pihenő áll rendelkezésre a gyermekkel
érkező vendégeink számára.
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a következő link
címen lehet 2017. május 16-án (kedd), 16 óráig:
http://asszonyszovetseg.hu/meghivo-csalad-eroforras-konferencia/

A biztonsági szabályokra tekintettel kérjük, hogy a rendezvény megkezdése előtt minimum
1/2 órával korábban szíveskedjenek megérkezni és megkezdeni a belépést az Országház XII.
számú kapujánál.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
− ezzel a meghívóval a személyazonosítást követően tudnak belépni az épületbe,
− a beléptetésnél rendelkezniük kell érvényes, személyazonosításra alkalmas
okmánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, stb.),
− a beléptetéskor kapott belépő kártyát meg kell őrizni és azt kilépéskor leadni,
− ha a belépő kártyát a rendezvény résztvevője elveszti, annak árát (3.600.- Ft) meg kell
fizetnie.
A rendezvényről az Országházban készült felvételek (hang, fotó, videó, stb.) reklámcélokra
nem használhatóak.
Az Országház műemlék jellegére, valamint az érkező vendégek belépésekor történő
átvizsgálására tekintettel javasoljuk és kérjük, hogy a csecsemőket testre erősített
hordozóban legyenek szívesek szállítani.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Kapcsolat:

Bábiné Szottfried Gabriella: +3620/444-9298, +3630/869-8295
Szőnyi Kinga: +3630/799-5656

A rendezvény főtámogatója:

Az Országgyűlés Elnöke

Támogatók :
A Te hangodat ismerem Perinatális Zenei Program
Ergo – Európai Regionális Szervezet
Fiatal Családosok Egyesülete
Három Királyfi Három Királylány Mozgalom
Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság
Melletted a Helyem Egyesület
Mindennapok Női Szemmel
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2016-ban díjat alapított Magyar Családokért
elnevezéssel, amely minden évben olyan személynek vagy közösségének adományozható,
aki/amely tudományos, közéleti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes
példamutatásával a magyar családok érdekében fejti ki tevékenységét.
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége évente megjelölheti azt a szakmai területet, amelyhez
kapcsolódóan kívánja kiadni a díjat.
A Magyar Családokért-díj egy plakettból és egy oklevélből áll.
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnökségének döntése értelmében, 2017-ben a díjat egy
védőnőnek adományozza.

