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Hol vannak a NŐk? Beszéljük meg! 

a nők nevében 
a nők érdekében 

A nők helyzetének javítása még ma is feladat, hiszen a múltból örökölt hátrányok mellett az elmúlt években is 
szaporodtak a problémák.
A nők problémáihoz való mai cinikus hozzáállás megváltoztatása pedig igen nagy kihívásnak ígérkezik.  

MEGHÍVÓ

Szeretettel és tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a MENŐK (Magyar Európai Nők) 
I. nŐszi Piknikjére. 

Helyszín: Kossuth Klub (Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 7. I. emelet)
Időpont: 2016. november 12. szombat 10.00–15.00 óra

* * * * *

PROGRAM

9.00–9.50 Regisztráció

9.50–10.00 Köszöntő – Varga Andrea szociológus, a rendezvény moderátora

10.00–10.40  Hol vannak a Nők? Beszéljük meg! – Lakner Zoltán politológus

10.40–11.10 Merre tart a család? – Kissné dr. Novák Éva szociológus, egyetemi docens

11.10–11.40 Hogyan találjunk vagy alapítsunk civil közösséget? – Sebály Bernadett közösségszervező

11.40–12.10 Újratervezés minden életkorban! – Mélykúti Ilona újságíró, stressz-terapeuta

12.10–12.30 KÁVÉSZÜNET
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12.30–14.00 Workshopok

Rázd meg magad! – Nem érzed jól magad? Változtass! Tervezz újra, merj változtatni, mi segítünk!
moderátor: Mélykúti Ilona újságíró, stressz-terapeuta és Bálint Cecília coach

Helyi közösségek, civil önszerveződések – Hogyan találjunk vagy szervezzünk civil közösségeket?
moderátor: Sebály Bernadett közösségszervező és Holló Szilvia civil aktivista 

KÖZjátékok – Közéleti részvétel, „szerepek” és „játékok” meglepetésvendégekkel
moderátor: Nagy Emília tanár és Szalai Kriszta színművész 

14.00–15.00 EBÉD

* * * * *

A RÉSZVÉTEL INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!

REGISZTRÁCIÓ

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük legkésőbb 2016. november 8-ig regisztráljon az 
alábbi elérhetőségek egyikén.  

 Internetes regisztráció: idekattintva (ehhez előbb be kell jelentkeznie saját google-fiókjába) 
 E-mailen: menok@menok.eu
 Faxon: 313-2027

GYERMEKFOGLALKOZTATÓ:

A rendezvény ideje alatt a gyermekeket is szívesen látjuk.
A helyszínen gyermekmegőrzőt és gyermekfoglalkoztatót biztosítunk! 

További infók a Facebookon:
https://www.facebook.com/events/153496648431919/
https://www.facebook.com/Magyar-Eur%C3%B3pai-N%C5%91k-MEN%C5%90K-460542497464780/?fref=ts

Jogi nyilatkozat: A meNŐK tiszteletben kívánja tartani a 2008. évi XLVIII. törvényt (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) valamint a 2001. évi CVIII. törvényt (az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről).  

Amennyiben nem kívánsz a jövőben tájékoztatást kapni, itt iratkozhatsz le: Leiratkozás - unsubscribe
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