Inbjudan till jubileumsmöte och
Svenska OMEP:s årsmöte 2018

OMEP FIRAR 70 ÅR I BARNENS TJÄNST
Tid: fredag 23 februari 2018, kl 13:00-16:00
Plats: Pedagogen i Göteborg, hus A, sal AK2 136
Adress: Västra Hamngatan 25
13.00

Kaj Fölster, dotter till Alva Myrdal, berättar om hur OMEP startade

14.00

Ingrid Pramling Samuelsson och Ingrid Engdahl berättar om OMEP:s
roll och arbete i världen och i de olika FN-organen.
Vad sker idag? Vilka utmaningar står OMEP inför? Att vara en röst i
samhället genom, remissvara. Pågående projekt.

15.00

Årsmötesförhandlingar, formalia och val

16.00

Avslut

VARMT VÄLKOMMEN!
Anmäl senast 19/2 till
bibi.karlsson@comhem.se

Vad är OMEP?
OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen Organisation Mondial pour
l´Éducation Prescolaire, på engelska World Organisation for Early Childhood Education.
OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem de
bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning.
OMEP arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor.
OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status till
UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala
kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.
OMEP anordnar världskongresser, konferenser och internationella möten, två gånger om
året kommer tidskriften International Journal of Early Childhood (IJEC) med aktuell forskning
till dem som prenumererar. De lokala kretsarna kan också organisera föreläsningar.
OMEP är en medlemsorganisation öppen för alla som stöder det viktiga arbetet som OMEP
gör. Du behöver inte vara medlem för att gå på våra föreläsningar men som medlem betalar
du ett lägre pris.
Mer information om OMEP kan du få genom att besöka vår hemsida www.omep.org.se

Välkommen som medlem!

Du blir medlem när du betalar årsavgiften som är:
200 kronor för enskild medlem, 100 kr för studenter och pensionärer,
600 kronor för organisation, 275 kronor till ger dig OMEP:s internationella tidskrift IJEC,
International Journal of Early Childhood.
Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s plusgiro: 45 63 41-7
Kom ihåg att skriva namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet eller i
meddelanderutan, om du betalar över internet.

