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Családbarát intézkedések

A családokra fordított támogatások összege az 

elmúlt években megduplázódott.
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Nők foglalkoztatása
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Az intézkedések hatására megnőtt a 15-64 éves nők

foglalkoztatási aránya.



Nők foglalkoztatása

A hátrányos helyzetű csoportok esetében

alacsonyabb a foglalkoztatási arány és magasabb

a munkanélküliség.

Hátrányos helyzetű csoportok Magyarországon:

 25 év alatti munkavállalók

 55 év feletti munkavállalók

 szakképzetlen munkavállalók

 tartósan álláskeresők

 kisgyermekes munkavállalók -
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A nők munkaerő-piaci helyzete

Az EU nemek szerinti foglalkoztatási arányra

vonatkozó felmérése szerint a magyarországi

női foglalkoztatottság szintje elmarad ugyan a

skandináv és a nyugat-európai államokétól, de

megelőzi a mediterrán országokét.

Bár az elmúlt években a női foglalkoztatás

növekedését célzó kormányzati intézkedések

sikeresnek mondhatók és javult a női

foglalkoztatási ráta, további intézkedésekre van

szükség a nők helyzetének javítása érdekében

és van még tér Magyarországon a női

foglalkoztatás növelésére. A legnagyobb

tartalékok az atipikus foglalkoztatási formák

és a részmunkaidő elterjedése révén

szabadíthatók fel.



Család és munka közötti egyensúly

• A GYES bevezetése óta társadalmi normává vált, hogy a gyermek születése után
a nők gyermekgondozás céljából több évre elhagyják a munkaerőpiacot.
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Uniós fejlesztések a nők munkaerő-
piaci helyzetének javítása érdekében

A családbarát szemlélet a fejlesztéspolitikában is
hangsúlyosan megjelenik, az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) felhívásainak
körülbelül 56 százaléka a gyerekeket, a fiatalokat és a
családokat érinti.

Az EFOP keretében több mint 1047 milliárd forint
összegben hirdettünk meg felhívásokat. a program a
humánterületet érintő összes fejlesztést összefogja:
ide tartoznak az egészségügyi, az oktatási illetve a
szociális és felzárkózási területet érintő fejlesztések; a
kulturális intézményeket, a sportot támogató
programok; vagy a család és ifjúságpolitikai
fejlesztések.



EFOP keretei

Az EFOP egyik fő beavatkozási iránya „A család társadalmi

szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése”.



EFOP fejlesztések a nők helyzetének 
javításáért

Az egyensúly megteremtése család 
és munka között, a nők munkaerő-

piaci helyzetének javítása.
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EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért 

Keretösszeg: 7,66 Mrd Ft

Konstrukció célja: A család társadalmi szerepének
megerősítése, a családi kohézió növelése, és a
krízishelyzetek kezelése komplex szolgáltatások
kialakításával.

Tevékenységek: A megvalósítás során a családok
tanácsadásban, képzésben, csoportfoglalkozásban és
programokon vehetnek részt gyermeknevelés,
válsághelyzetek kezelése, nők társadalmi
egyenlőségének előmozdítása, kapcsolati erőszak,
család-munka egyensúly, és családi közösségépítés
témában.



EFOP-1.2.6-VEKOP-17 Családbarát 
ország (kiemelt)

Keretösszeg: 6,17 Mrd Ft

Konstrukció célja: A családhoz, a gyermekvállaláshoz
kapcsolódó szemléletformálás, a családi szféra
társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött
szerepének tudatosítása, a családi kohézió növelése,
valamint a generációkon átívelő együttműködés
előmozdítása. További cél a munka és a családi élet
összeegyeztethetőségének elősegítése.

Tevékenységek: Lakossági szemléletformáló
események, workshopok, előadások szervezése;
képzések, felkészítők megrendezése; hazai és külföldi jó
gyakorlatok felkutatása.



EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a 
munkahelyen (standard)

Keretösszeg: 14,11 Mrd Ft

Konstrukció célja: a nők munkaerő-piaci helyzetének
javítása.

Tevékenységek: A projektek keretében olyan képzések
megvalósítására lesz lehetőség, amelyek kifejezetten
munkahelyi előrelépést, soft skillek erősítését, vállalkozói
hajlandóságot, önfoglalkoztatást, karriertervezést,
karriermódosítást támogatják. Szerveznek majd a munkahelyi
előrelépést, az önfoglalkoztatást, a karriertervezést vagy
módosítást segítő képzéseket, a munka-magánélet
összehangolását pedig például gyermekfelügyelet vagy
„pótnagyi szolgálat” megszervezésével támogatják.

Kiemelt hangsúlyt kapnak a rugalmas foglalkoztatás eddig
kevésbé ismert formái is:

•a távmunka és a részmunka

•a bedolgozás,

•a munkaerő kölcsönzés vagy

•az alkalmi munka



Család és KarrierPONT

A „Nők a családban és a munkahelyen” felhívás eredményeképpen 2018 év
végéig létrehozásra kerül 71 db Család és KarrierPONT. A két fő célcsoport a
munkáltatók és a családok, ezen belül is elsősorban a kisgyermeket nevelő
vagy hátrányos helyzetű nők. A központhoz fordulhatnak akik elakadtak a
karrierépítésben vagy nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra, de akár
gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik a Család és
KarrierPONT-okat.



Fejlesztések a Kalocsai Járásban

A Kalocsai járás pályázói aktivitása erős, az EFOP-ban benyújtott támogatási
kérelmekkel mindösszesen 3,9 Mrd Ft támogatást igényeltek, melyből 3,3 Mrd Ft
támogatás megítélésre és leszerződésre is került. A fejlesztések igen sokrétűek,
érintik az oktatást, kultúrát, egészségügyet, a szociális ágazatot, valamint az
ifjúság- és családügyi területet.
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Jövő

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó uniós
fejlesztéspolitikai jogszabályok első tervezetei
már megjelentek, és azokról intenzív
tárgyalások folynak a tagállamok között. A
következő időszak tervezésében is jelentős
hangsúlyt kap a nők foglalkoztatásának
javítása.

„A kormány a családokra épít.”
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