Csíki Anyák Egyesülete
Célok, célkitűzések (részlet)
A. Család, kismamaság, szülés, anyaság
1. A család megtartó erjének hangsúlyozása, az ép családok
megőrzéséért tett erőfeszítések
2. A Csíki medencében élő családok minél magasabb szintű érdekvédelme és
érdekképviselete, különös tekintettel a nagycsaládosokra vonatkozólag (hosszú távon a
politikai döntéshozatal befolyásolása, tárgyilagos felmérések, konkrét igények
bemutatásával, kiadványok és médiában keltett visszhangok által)
3. A család és társadalom szintjén érvényesülő tolerancia elvének népszerűsítése
4. A terhesség, szülés, szoptatás, hordozás, újszülöttgondozás tárgykörét érintő
ismeretterjesztés, felvilágosítás – szakemberek bevonásával
5. A háborítatlan szülést és az alternatív szülési módozatokat lehetővé tevő intézkedésekért
tett erőfeszítések
6. Gyermekek jogainak védelme, az őket ért sérelmek korlátozása
7. Közösségi tevékenységek szervezése, a találkozás lehetőségének biztosítása különböző
klubtevékenységek által
8. Az anyukák munkaerőpiacra történő visszatérését elősegítő tevékenységek (képzések,
munkaközvetítés, tájékoztatás)
B. Nevelés, oktatás
1. Oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, és közös célok érdekében történő
közreműködés
2. Gyógypedagógiai és szociopedagógiai felmérések elvégzése a gyermekek körében
3. Tehetséggondozás
4. Pályaválasztás segítése
5. Az önálló gondolkodást, alkotókészséget fejlesztő tevékenységek szervezése
6. A szociális érzékenység fejlesztése és a közösségi szellem népszerűsítése a gyermekek és
felnőttek körében
C.
1.
2.
3.

Gyermekkultúra
A gyermekkultúra megismertetése és népszerűsítése
Gyerekkoncertek, bábelőadások szervezése
Az olvasást népszerűsítő rendezvények, író-olvasó és illusztrátor-olvasó találkozók
szervezése
4. Képzőművészeti tevékenységek szervezése
5. Kézműves tevékenységek szervezése
D.
1.
2.
3.
4.

Egészségmegőrzés
Egészségtudatos és környezettudatos szemlélet kialakítása a gyermekek és szülők körében
Rekreációs és szórakoztató programok, táborok szervezése
Kültéri és beltéri játszótér létesítése
A gyermekek egészségi állapotának felmérése (szakemberek, partnerszervezetek
segítéségével)
5. Mozgásos tevékenységek, sporttevékenységek, kirándulások szervezése

E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Segítségnyújtás
Szociálisan hátrányos helyzetű családok azonosítása, nyilvántartása, segítése
Váratlan esemény, természeti csapás által sújtott családok segítése
Rászoruló beteg gyermekek segítése
Tájékoztatás, információátadás
Csonka családok segítése
Humanitárius célú gyűjtések megszervezése

F.
1.
2.
3.
4.
5.

Egyéb, az előbbi kategóriákba be nem sorolható célok, tevékenységek
Kiadványok szerkesztése, informatív és reklámszórólapok nyomatása és terjesztése
Ismeretterjesztő kisfilmek létrehozása
Hatóságokkal, partnerekkel való kapcsolattartás
Demográfiai és szociológiai felmérések kezdeményezése, az azokban való részvétel
Pályázatok összeállítása

