
Munkánk társadalmat és jövőt épít! 

Ismét presztízst adunk a Férfi erények gyakorlatának. Megszilárdítjuk az 
erkölcsi alapokat és megbecsülést szerzünk az embert és világot építő 

áldozatnak!
 Motivációs szervezetünk ezt szolgálja!

Szükségünk van Rád!

Hosszútávú és abszolút politikamentes civil missziónk teljesítéséhez 
kockázatos állami pénzt kérni.

Csakis saját anyagi erőre alapozva vihetjük független sikerre Ügyünket! A 
Férfiak és a Férfiak Klubja munkáját támogató Nők erejéből!

ÁLLJ ÉLRE
 képességed szerint a jövő generációkért! 

TÁMOGATÁSODBÓL SZÁZEZRES KÖZÖSSÉGÜNK PROGRAMJA 
ÉLHETŐBB JÖVŐT TEREMT!

WWW.FERFIAKKLUBJA.HU
FACEBOOK.HU/AFERFIAKKLUBJA

info@ferfiakklubja.hu

LÉGY RÉSZESE TE IS SIKERÜNKNEK!

A XXI. század igazi kihívása:

Ha többet akarunk az élet től, 
merjünk Fér f iak lenni!

Közel 65% válási arány. 
Apa nélkül felnövő generációk.  

Kiégett férfiak a családokban. Férfipedagógusok hiánya. 
Torz férfikép a médiában! Társadalmi minta felhígulása. 

A Férfi-értékek örökítési lánca végletesen megsérült. 
Ma már a többség(!) Férfiminta nélkül nő fel!

Egyre kevesebb a Férfi! Férfi nélkül pedig nincs Nő,  
nincs család, nincs jövő.

Belevágtunk! 

Visszaállítjuk, megőrizzük és örökítjük a  
Férfiasság eredeti értékeit!

Önmagunkért, a Nőkért 
és a jövő generációkért!



A legfontosabb médiaorgánumok folyamatosan méltatják tevékenységünket:

Számos közismert ember állt már kezdeményezésünk mellé:

CSELEKSZÜNK! Már több mint 100.000-en vagyunk!

- - Követhető Férfivá válunk 

- - Mércévé tesszük a családot, a baráti köröket, a munkahelyeket 

 és a társadalmat szolgáló Férfiasság eszmeiségét. 

- - Ismét vonzóvá tesszük a felelősségvállalást, a tartást, a

 döntésképességet, a teherbírást, a tettet.

- - Örök értékeink alapján mai utat mutatunk.

- - Gyakorlattá tesszük, hogy a FÉRFI – ÉRTÉK – MINTA – PÉLDA.

A LEGNAGYOBB HATÁSÚ 
CIVIL SZERVEZETET ÉPÍTJÜK!

Egy átfogó értékrendnek építünk olyan bástyát, ami ismét igazodási 
pontként szolgál mindenkinek! Társadalomformáló munkánk eredmé-
nye MINDEN házat, családot, minden nőt, férfit, gyermeket, öreget és  
fiatalt érint. 

INTENZÍV MÉDIAJELENLÉTET GENERÁLUNK! Kampányainkkal, 
kommunikációs termékeinkkel presztízst adunk a Férfi értékeknek és 
tömegeket motiválunk ezek vállalására: 
- - 100.000 fős Facebook, weboldal 
- - Állandó Tv és Rádió jelenlét 
- - Print és online sajtó
- - Férfi Példakép Díj - évente több kategóriába kiosztva
- - Könyvek, Férfiak Klubja magazin, játékok
- - Férfiérték Tv vetélkedő 
- - Kutatások, elemzések
- - Kulturális projektek („Kultikus férfi-tárgyak” gyűjtemény 
 Férfierény könyvtár, Filmklub)

ESZKÖZÖKET FEJLESZTÜNK arra, hogy megszilárdítsuk az erkölcsi 
alapokat  és társadalmi gyakorlattá tegyük a Férfi erények képviseletét. 
Százezreket segítünk abban, hogy a Férfi értékek a jellem részévé válhas-
sanak: 
- - Közösségépítő alkalmazások és applikációk fejlesztése
- - Személyiségfejlesztő alkalmazások és applikációk fejlesztése 
- - Férfi és Női értékek az Iskolai programba (igény felénk)
- - Cselekvő Apa-Fia és Apa-Gyermek Körök 
- - Férfiak Klubja Motivációs Rendezvények
- - Rendszeres „ManMastery” Férfiak Klubja estek
- - Férfiavató fiútáborok
- - Nyári-munkahely hálózat fiúknak
- - Férfi-Pedagógus ösztöndíjrendszer
- - Férfiak Klubja létesítmény-hálózat létrehozása
- - Férfivá Érés Háza kiállítás-létesítmény (munkanév) 
- - Felnőtté Válás Iskolája létesítmény (munkanév)
- - Franchise oktatási és tréning programok
- - Online Akadémia, fórum, magazin


