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1. Sikeres Nők Iskolája (március – szeptember)
Számos olyan magyar nő él Romániában, akiket bátorságukért, eredményeikért és terveikért
közösségünk elismer és megbecsül. Olyan közvélemény-formáló nők, akik közéletben,
politikában, az üzleti világban, különböző szakmai körökben maradandót alkottak, bizonyítottak.
Az a célunk, hogy őket, minél többen megismerjék, hogy példát és irányt mutassanak másoknak
is. Ezért folytatjuk a Sikeres Nők Iskolája c. országos rendezvénysorozatunkat, amelyet tavaly 5
városban sikerült megszerveznünk. Idén Kolozsvár, Csíkszereda, Szatmár, Nagyvárad,
Marosvásárhely mellett más városokra is kiterjesztenénk.
2. Erdélyi magyar női újságírókkal való konzultáció (március)
Fontosnak tartjuk, hogy a véleményformálókkal hatékony párbeszédet alakítsunk ki. Ennek
érdekében a Nőszervezet munkájáról, terveiről egy kötetlen beszélgetést kezdeményezünk a
magyar újságírók női tagjaival. Rendkívül fontos, hogyan értékel bennünket a közvélemény,
hogy felfigyeljenek ránk, ezért ez a típusú konzultáció sok értelemben irányadó is lehet
számunkra.
3. Kihelyezett elnökségi ülések
Negyedévente szervezzük meg az országos elnökségi üléseket és többnyire mind más helyszínen,
így bevonva az adott megyei/területi Nőszervezetek vezetőségét, nő tagjait.
4. Húsvéti zsongás (március 15. - április 5.)
A családi programok, a kisgyerekek számára szánt Húsvéti kincskeresés, az ünnepre való
készülődés (tojásfestés, verstanulás, kézműves foglalkozások) idén is kiemelt szerepet kapnak.
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Az országos rendezvénysorozat célja, hogy közösségi élményt és örömteli ünnepet szerezzen az
erdélyi magyar családok számára.
5. Féléves kiértékelő küldöttgyűlés és önkormányzati konferencia (május)
Két eseményre kerül sor, péntek-szombati napon ez alkalommal. Pénteken az önkormányzati
konferenciára és szombaton a kiértékelő küldöttgyűlésre.
Pénteken a női önkormányzati képviselőket hívjuk egy találkozóra, konferenciára, akik
valószínűleg 2016-ban is indulnának a választásokon: polgármesterek, alpolgármestere,
megyei/helyi tanácsosok. Erre a találkozóra a mini küldöttgyűlésen résztvevő Nőszervezeti
vezetőket is meghívjuk.
Lehetőséget kell teremtenünk a személyes találkozókra, a tevékenységeink időszakos
kiértékelésére, a problémák megoldására. Ezért szombaton minden megyei és területi
Nőszervezet két képviselőjét hívjuk tanácskozásra, ahol mindenkinek lehetősége adódik
véleménye megosztására, a problémák felvetésére, hogy közösen tervezzünk tovább. Nem utolsó
sorban a szervezetek közötti kommunikáció erősítését, a tapasztalatcserét szorgalmazza ez a fajta
kiértékelő küldöttgyűlés.
6. Képzések
Megyei/területi és helyi szervezetek számára biztosítunk különböző tematikájú képzési
lehetőségeket a saját trainer csapatunk által. A helyi igényeknek megfelelően alakítjuk a képzési
csomagok tematikáját. A 2016-os önkormányzati választásokra készítjük fel a helyi közösségek
nő tagjait, hogy versenyképes, magabiztos jelöltként indulhassanak a választásokon.
7. III. Országos Küldöttgyűlés (szeptember vége – október eleje)
Tisztújító Országos Küldöttgyűlésre kerül sor idén. Új irányvonalak meghatározására, új
programra, működési szabályzatra vonatkozó döntéseket kell meghozni.
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8. Nők elleni erőszak tematikája (június – november)
Mindannyian belátjuk, hogy ez a téma végtelenül érzékeny és sokunk számára megfoghatatlan.
De sajnos, ez nem jelenti azt, hogy nem valós probléma a mai társadalomban, mely ténynek
tudatában a Nőszervezet az idei év folyamán részletesebben is foglalkozni szeretne konzultációk,
valamint különböző figyelemfelkeltő tevékenységek, kampányok által.
9. Mellrák elleni világnap (október 1.)
Mellrák szűréssel kapcsolatos információk, követendő lépések, hasznos tudnivalókat bocsájtunk
a nők rendelkezésére. Két részből áll ez az adattár: az egyik a szűrésre vonatkozó egészségügyi
tudnivalók, a másik pedig a helyi lehetőségek (pontos címekkel), ahol el lehet végezni a
vizsgálatot. A célja ennek az akciónak a figyelemfelkeltés, tudatosítás minden csatornánkon
keresztül.
10. Mosolygó Karácsonyt, III. kiadás (december)
Az előző évekhez hasonló módon szervezzük a harmadik MK rendezvénysorozatot. A cél tartani
a 2014-ben elért eredményeket: az adventi időszakban a történelmi magyar egyházakkal, civil
szervezetekkel együttműködve a megyei, területi és helyi szervezeteink munkája révén 36.000
személynek mosolyt ajándékozni 230 rendezvényen.
11. Külkapcsolatok
Az EPP Nőszervezete által szervezett rendezvényeken való aktív részvételünket idén is
biztosítanunk

kell.

Ugyanakkor

időszerűvé

vált

a

Kárpát-medencei

magyar

pártok

Nőszervezeteivel való kapcsolatfelvétel.
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