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Alapszabályunkat az új Civil Törvénynek megfelelően módosítottuk, a változtatott alapszabály 2013. 

aug. 27-től jogerős, honlapunkon megtalálható. 

Alapszabályunknak megfelelően közhasznú szervezetként a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok 

képviseletét, érdekvédelmét látjuk el, alapszabályunkban rögzített keresztény értékek felmutatásával  

közösséget teremtünk. Rendezvényeink egy része a város lakossága felé is nyitott. 

Egyesületünk tagja a NOE és a KCSSZ szervezeteknek, valamint 2013 évben létrehoztuk a Szövetség a 

Pécsi Családokért elnevezésű helyi szerveződést, a város civi közösségei, felekezetei, vállalkozók és az 

Önkormányzat részvételével. 

Egyesületünk 2013 évben 298 tagcsaládból állt, a tagcsaládok aktivitása változó, vannak olyan 

hagyományos programjaink, amelyeken nagy a részvételi arány, havi rendszeres összejöveteleinken 

25-30 tagcsalád részvétele a jellemző.  Minden tagcsaládtól legalább évi 10 óra önkéntes munkát 

várunk el, hogy ne csak adományokból, programokból részesüljenek, hanem az együtt végzett 

munkával is kovácsoljuk össze a közösséget, mindenki érezze, hogy az eredményeknek részese. 

Kapcsolatok: Jó kapcsolatot ápolunk az országos NOE-val, KCSSZ-szel, a Pécsi Önkormányzattal, a 

Pécsi Egyházmegyével és azokkal a pécsi civil szervezetekkel, akik tevékenységükkel a családokért, 

házasságért, gyerekekért sokat tesznek. Határon túli nagycsaládos szervezetekkel tartósan jó a 

kapcsolatunk, a Házasság világnapja ünnepére évről évre eljönnek, mi is részt vettünk a vajdasági 

Délvidéki családkonferencián.  Évek óta támogat minket decemberben karácsonyfa adománnyal a 

Mecsek Erdő Zrt, programjainkat anyagiakkal támogatta a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Hauni 

Hungária. Hosszú évek óta kapunk kedvezményes színházjegyeket a Pécsi Nemzeti Színháztól, 

korcsolyajegyeket a pécsi Korcsolya pálya üzemeltetőjétől, kedvezményes uszodajegyeket a Pollack 

uszodától. Több pécsi üzletben van kedvezményünk nagycsaládos kártyára. 

  

 

 



 

Bevételek, kiadások : 2013 évi közhasznúsági jelentés –elfogadás esetén- a márciusi taggyűlésünk 

után kerül fel a honlapunkra.   Egyesületünk bevételi forrásai pályázatokból, ( TÁMOP, NEA 

)tagcsaládok által befizetett tagdíjból, eseti pénzbeli  vagy  tárgyi támogatásokból tevődik össze.  

Jelenleg 5500-Ft / év tagdíjat fizetünk.   

Jellemző kiadásaink a Családok házában az iroda és helyiségeinek fenntartása, irodai költségei, 

egyszeri és rendszeres programjaink lebonyolításának költségei, tanfolyamok előadói és anyag 

költsége, évi négy alkalommal kiadott Életfa című kiadványunk költségei valamint a részvételünk 

költsége a NOE és KCSSZ rendezvényein. Korábbi irodánkat még nem tudtuk értékesíteni, jelenleg 

heti rendszerességgel ruha és tankönyv csere-bere számára biztosít helyet.  

Legnagyobb éves tevékenységünk a 2012 évben indult TÁMOP  „Családok háza Pécsen”, melynek 

keretében egész évben munkába állást segítő, jogi, életviteli, abortusz megelőző tanácsadást tartunk. 

Angol oktatást, konfliktuskezelési, önismeretei és kommunikációs tréninget, gyereknevelési 

előadásokat kínálunk az érdeklődőknek. A kamaszoknak és kismamáknak klubot szerveztünk tréner 

vezetésével, a házaspároknak havonta egy szombaton páros napot tartunk, amikor 

gyerekfelügyeletet is biztosítunk. Lehetőség van még szappan és kencekészítő, főző, virágkötő 

tanfolyamokon részt venni. 

A TÁMOP keretében folyó tevékenységeink a projekt 2014 évi záródása után is folytatjuk. A további 

működéshez megfelelő ingatlant-telephelyet kell találnunk, ahol az irodai tevékenységen kívül a 

nagyobb helyigényű képzéseket, összejöveteleket is meg tudjuk tartani. 

Havi rendszerességgel vannak találkozónk a Családok házában, melyet jelenleg a Pécsi Egyházmegye 

által biztosított helyszínen található Pécsen a Janus Pannonius u. 11-ben.  

Legnagyobb rendezvényeink a februári Házasság világnapja, a szeptemberi Családi játszódélután, - 

ezek a programok nyilvánosak- valamint a decemberi adventi gyertyagyújtás ünnepünk az egyesület 

gyerekei részére. 

A NOE „Őszi találkozóra” külön kisbusszal mentek el a jelentkezők.  

Programjainkról készült képes beszámolók az egyesület honlapján a Képtárban megtekinthetőek. 
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