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Medlemsavgiften betalas per kalenderår och är:

Namnet OMEP bildas av de första bokstäverna i
världsorganisationen Organisation Mondiale pour l’Éducation
Préscolaire.

200 kr för enskild medlem
100 kr för studenter och pensionärer
600 kr för organisationer.

OMEP är en internationell, partipolitiskt obunden organisation
etablerad i mer än 70 länder från samtliga världsdelar.

Välkommen att bli medlem

För ytterligare 275 kr får du även OMEP:s tidskrift International
Journal of Early Childhood

OMEP grundades 1948 med syfte att sammanföra olika
yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa.

Plusgiro 456341-7. Ange namn, adress och e-postadress vid
inbetalning av medlemsavgiften.
För mer information om hur du blir medlem, gå in på vår
hemsida
www.omep.org.se

OMEP har rådgivande status i UNESCO; UNICEF och
Europarådet

Det här är OMEP

Det här gör OMEP

Internationella OMEP är indelat i fem regioner. En Executive
Committee bestående av världsordföranden, kassör och 5 vice
ordföranden (de olika regionernas ordföranden) leder OMEP:s
internationella arbete.
Sverige har haft två världsordföranden, Alva Myrdal som var
OMEP:s första världsordförande 1948 samt Ingrid Pramling
Samuelsson, senior professor vid Göteborgs universitet (2008 –
2013)
Mer information om OMEP:s internationella arbete finner du på
www.worldomep.org

OMEP har representanter i FN, UNICEF och UNESCO som driver
frågor för barn 0 – 8 år.

Svenska OMEP har en styrelse med ledamöter som
representerar olika yrkesområden samt olika delar av Sverige.
Svenska OMEP initierar och deltar i olika projekt, internationellt
och nationellt. Dessutom finns 3 kretsar. Göteborgskretsen,
Skånekretsen och Stockholmskretsen som ansvarar för lokala
aktiviteter.

Internationella OMEP delar varje år ut resestipendium till
OMEP-medlemmar som driver framträdande projekt för hållbar
utveckling.

De frågor som var centrala när OMEP startades efter andra
världskriget: att förbättra barns livsvillkor och rättigheter samt
att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande för
barn i åldern 0 – 8 år, är lika aktuella nu som de var då.
Idag är OMEP den enda organisation som med förankring både i
Barnkonventionen och hållbarhetsperspektivet bevakar yngre
barns uppväxtvillkor och välbefinnande.
Svenska OMEP är medlem i Nätverket för Barnkonventionen
och i nätverket Eurochild.

OMEP deltog aktivt i arbetet med FN:s Barnkonvention samt
deltar i arbetet när Barnrättskommittén i Genève författar
allmänna kommentarer som utvecklar innehållet i
Barnkonventionen.
Varje år hålls nationella, regionala och internationella
konferenser kring olika teman som du som medlem har
möjlighet att delta i.

Svenska OMEP svarar på remisser och du kan som medlem vara
med att påverka.
OMEP:s pågående projekt
Barnens planet – ett interaktivt material om Barnkonventionen
Hållbarhet i förskolan i flera delar
Skala för hållbar utveckling – En hjälp att skatta det egna
arbetet.
Wash from the start – God handhygien förebygger sjukdomar.
Erasmus projekt (EU-finansierat) – 5 europeiska medlemsländer
tittar på övergången mellan förskola – skola.
Samarbetet mellan förskola och barnhälsovård

