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CSALÁD ÉS 

KARRIERPONT



•Nők a családban és a 

munkahelyen

•Családbarát NŐ-KÖZ-PONT 

Kalocsán

•Kalocsai Család és Karrierpont

KALOCSAI CSALÁD ÉS KARRIERPONT 

EFOP-1.2.9-17-2017-00088



• Kalocsa Kulturális Központ és 

Könyvtár

• Magyar Női Unió

• Együtt Európáért Alapítvány

KONZORCIUM PARTNEREK



KONZORCIUM PARTNEREK

Család és 

KarrierPONTOK



Jelen projekttel egy olyan térségi Család és KarrierPONT

kialakítása a célunk, amely komplex szolgáltatásrendszerével és

széleskörű együttműködési hálózatával valódi segítséget jelent

a térség aktív korú lakosságának a munkapiacon való

érvényesüléshez, munkapiaci megmaradáshoz úgy, hogy

mindezt a családi értékek és a helyi hagyományok előtérbe

helyezésével teszi.

EFOP-1.2.9-17-2017-00088



A konstrukció által megfogalmazott részcélok:

• Az atipikus foglalkoztathatósági formák köztudatba való beillesztése, különös 

tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra

• A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család 

és a munka összeegyeztethetőségének érdekében

• A célcsoporttal szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi 

szemléletformáló eszközökkel

• A családok összetartó erejének fejlesztése

Célcsoportok:

• Aktív korú munkavállalók, álláskeresők, stb. különös tekintettel a munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetűek

• Munkáltatók és szakmai szervezeteik

• A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok

A CSALÁD ÉS KARRIERPONTOK CÉLJAI



Képezd magad, hogy sikeres lehess!

• Nyelvi társalgók: angol, német

• Fejlesztő kommunikáció

• Konfliktus kezelés

• Családi kapcsolatok fejlesztése

• Testi-lelki egészség

• Egészséges táplálkozás

• Családi élet, gazdálkodás

• Hogyan bánjak a párommal, a gyermekeimmel, a főnökömmel, a munkatársakkal? 

• Időbeosztás, személyes hatékonyság 

• Szeretet-kommunikáció

• Család terápia 

• Függőségek a családban 

• Kézművesség és piaci szemlélet

• Személyiség fejlesztés, életvezetés

KALOCSAI CSALÁD ÉS KARRIERPONT FOGLALKOZÁS 

SOROZATAI



•Munkaerő-piaci ismeretek

•Konferenciák

•Tréningek

•Vidéki nők napja

•Nők utcája

MUNKA VILÁGA A CÉLKÖZÖNSÉGNEK



•3 tábor

•Gyermekklub az épület emeletén

•Szakképzett óvónők

•Vigyázok rád és fejlesztelek is!

•Családi programok

PROGRAMOK GYEREKEKNEK



•Kalocsa

•Dunapataj

•Hajós

•Újtelek

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK-ÖNKORMÁNYZATOK



Együttműködő partnereink előnyt élveznek programjaink 

megvalósítása során

• Munkáltatók: szervezet átvilágítást követően rugalmas 

munkalehetőségek kialakítása, egyéni fejlesztési terv átadása a 

munkáltatónak

• Munkavállalók: kiscsoportos tréningek, személyre szabott 

karriertervezés, közösségépítés

•Kisgyermekes anyukák: foglalkozások idején gyermek felügyelet és 

hetente 1 nap azoknak is akik nem vesznek részt foglalkozásainkon de 

regisztráltak

MI AZ ELŐNYE A PARTNERSÉGNEK?



•EMIKA Zrt.

•Kalocsa Járási Kormányhivatal Foglakoztatási Osztály

• Önkormányzatok

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK - MUNKÁLTATÓK



•Sokszínvirág Nagycsaládos Egyesület

•Kalocsai Hagyományőrző Egyesület

•Iránytű 2008.-Segítő Egyesület A Szenvedéllyel és 

Életvezetési Problémával Küzdőkért

•Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

•Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kalocsai Csoport

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK – CIVIL 

SZERVEZETEK



• Angol társalgó

• Német társalgó

• Jóga

• Női Kézművesség és piaci 
szemlélet

• Vidéki Nők utcája

• Foglalkoztatási kerekasztal

MIT VÉGEZTÜNK MÁR EL?



ANGOL TÁRSALGÓ



NÉMET TÁRSALGÓ



JÓGA



NŐI KÉZMŰVESSÉG ÉS PIACI 

SZEMLÉLET



VIDÉKI NŐK UTCÁJA



FOGLALKOZTATÁSI 

KEREKASZTAL



MIT TERVEZÜNK MÉG?

• Baba-mama torna

• Főzni jó előadássorozat közös főzéssel



Dr. Magóné Tóth Gyöngyi

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Igazgató

Konzorcium vezető

magone.gyongyi@kalocsa.hu

70/362 95 60

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

mailto:magone.gyongyi@kalocsa.hu


KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


