
 
 

Családháló-díj 
 

“A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.” (Albert Schweitzer) 
 
A Családháló közössége Családháló-díjat alapított. Célunk nyilvános elismerésben 
részesíteni olyan embereket, intézményeket, akik 2013-ban gyerekekért való munkájuk során 
különösen sokat, vagy kiemelkedőt tettek a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár és a 
Családháló olvasóinak jelölése nyomán, a Családháló és partnereinek döntése alapján kerül 
kiosztásra március 22-én Millenárison a Családünnep Magyarországgal c. családi napunkon. A 
díjazottak oklevelet és a Képmás családmagazin egy éves előfizetését kapják.  
 
Részletes kiírás a  csaladhalo.hu  oldalon. 
 
Intézményi kategóriák: 
   
 2013 szülészete 
 2013 bölcsődéje 
 2013 óvodája 
 2013 családi napközije 

 
 
 

Egyéni kategóriák: 
 2013 bölcsődei kisgyermeknevelője 
 2013 óvónője 
 2013 kórházi gyermekorvosa 
 2013 kórházi gyermekápolója 
 2013 házi gyermekorvosa 
 2013 védőnője (területi vagy iskolai védőnő) 
 2013 különdíjasa (megfelel a kiírásnak, de kategóriákba nem fér bele)

A díjra jelölni a csaladhalodij@csaladhalo.hu e-mail címre küldött, levélben, a lenti 
adatok beküldésével lehet 2014. március 9-ig. 
 
Intézményeknél: 
• Jelölt intézmény neve 
• Jelölt intézmény címe 
• Rövid történet, indoklás, méltatás, ami alapján javasolja az intézményt a díjra (5-10 mondat) 
• 1 db fénykép/rajz az intézményről, amennyiben ez az első jelölés az adott intézményre  
A jelölt intézmények fényképe a Családháló facebook oldalán külön albumokban tekinthető meg, 
ahol szívesen fogadunk további kommenteket.  
 
Egyéneknél (kategória megadása): 

• Jelölt neve 
• Cím, ahol a jelölt elérhető vagy dolgozik (pl. kórház/intézmény neve és címe) 
• Rövid történet, indoklás, méltatás, amiért a jelöltet javasolja a díjra (5-10 mondat) 

Hetente egy alkalommal az addig beérkezett jelöltek neveit közzétesszük a Családháló fórumán, 
ahol szívesen fogadunk hozzászólásokat is. 
 
A jelöltek közül a Családháló és partnerei választják ki az idei díjazottakat. A döntésnél a 
támogatások és a beérkezett javaslatok száma mellett, a beküldött jelölt méltatása is döntő. 
 
A programban együttműködő partnerünk a Magyar Bölcsődék Egyesülete, Családi Napközi 
kereső és a Magyar Védőnők Egyesülete és a Képmás családmagazin. 
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