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Nyugat-Nógrád Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat a Fő pályázó

Ø 1999. november 30 - án írták alá az 
önkormányzatok a társulási megállapodást, 

Ø és az alapító okiratot, 
Ø melyet 2000. június 01.-től engedélyeztek
Ø Normatív hozzájárulásból tartjuk fenn 

magunkat ( lakosságarányos)



Intézmény szervezeti felépítése:
Ø Társulási Tanács -31 község Önkormányzatából áll
Ø Társulási Tanács Elnöke- Alelnöke
Ø Intézményvezető: - 9 fő családsegítő,                          

- 1 fő gazdasági és szociális segítő

Ø Jelenleg 9 családsegítő lát el 25 települést;
Ø Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működik 

együttesen;
Ø az intézményben nem határolható el egymástól a 

családsegítés és a gyermekvédelem munkája, 
klienseiket mindig komplex rendszerükben vizsgálva 
próbálják meg segíteni!



A Gyermekjóléti Szolgálat célja:

Ø gondozási feladatok - családsegítés
Ø szolgáltatási feladatok - kliensek felé 

ellátások közvetítése
Ø szervezési feladatok - gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó személyek és intézmények 
együttműködésének megszervezése, 
jelzőrendszer szervezése, működtetése!



A Gyermekjóléti Szolgálat célja:

Ø a szolgálat tevékenysége kiterjed: alapító 
önkormányzatok közigazgatási területén élő 
valamennyi gyermekre, illetve családjára

Ø a működési területén élő gyermekek:  
Ø testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,  

jólétének a családban történő nevelésének elősegítése
Ø veszélyeztetettség megelőzése
Ø a gyermek családjából történő kiemelésének 

megelőzése, ehhez prevenciós csoportok működtetése;
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Család és gyermekek-munkavállalás?



2018. március – június: tájékoztatás, 
igényfelmérés, tervezés

Ø Interjú, kérdőívezés munkáltatókkal 
Ø Kérdőívezés, fókuszcsoportos beszélgetés 

hölgyekkel 
Ø Tanulmány készítése, a betervezett 

szolgáltatások pontosítása 
Ø Szolgáltatások tervezése, hirdetése 
Ø Tájékoztató fórumok, egyeztetések térségi 

szereplőkkel 
Ø Család és KarrierPONT -ok létrehozása71 

helyszínen az egész ország területén



Palóc Család és                    
KarrierPONT                  

(CsakPONT)

kialakítása
2645 Nagyoroszi,      

Ady Endre út 17.
csaknagyoroszi@gmail.com

mailto:csaknagyoroszi@gmail.com


Konzorciumi partnerek:

¡Magyar Női Únió
Központi iroda: 1016 Budapest Tigris utca 3.

¡Együtt Európáért 
Alapítvány

Központi iroda: H-1142 Budapest, Szőnyi út 33/A

Ø

https://maps.google.com/?q=1016+Budapest+Tigris+utca+3&entry=gmail&source=g


Célunk
ØCélunk egy olyan Nyugat- Nógrád térségi 
komplex program Család-és KarrierPONT –
létrehozása, amely hozzájárul a nők helyzetének 
javításához.

ØProjektünk innovatív eleme, hogy alkalmazkodva 
a térségi  aprófalvas jelleghez Vándor 
NőKözpont   szolgáltatást is kialakítunk, 
amely házhoz viszi a Nőknek a szolgáltatásait.

ØEgyüttdolgozni szándékozunk  a helyi 
Önkormányzatokkal, Munkáltatókkal, 
Munkavállalókkal, Szakmai és helyi Civil 
Egyesületekkel, továbbá Egyházközösségekkel.



Család és KarrierPONT projekt

Cél: 
Ø Vidéki nők munkaerő-piaci helyzetének 

javítása 
Ø Rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése 
Ø A munkaerő-piaci kereslet-kínálat 

összehangolása 

Célcsoport: 
Ø Aktív korú, álláskereső vagy inaktív nők 
Ø Munkáltatók 

Megvalósítási helyszín: 
Család és KarrierPONT – Nagyoroszi és az 
ellátott 25 község



Megnyílt a CsakPONT



A fejlesztések célcsoportjai

Ø A célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött 
eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a 
létrejött szolgáltatásból  részesülnek vagy használják!

Ø azok a nők, kisgyermekes anyák, akiknek a munkaerőpiacra való 
be/visszailleszkedésben nehézségek merültek fel;

Ø az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a 
magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, 
fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét 
egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.);

Ø a munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek 
révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének 
fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak 
előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket;

Ø a magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi 
csoportok (időskorúak, apák, stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók.



Munkaerő-piaci kereslet-kínálat 
összehangolása?

Ø Mobilitás vagy a vidék népességmegtartó 
képességének fejlesztése? 

Ø Nagyvárosok túlnépesedése, külföldre vándorlás 
Ø a vidéki terek elnéptelenedése;

Ø Munkahelyek hiánya – munkaerő hiány;

Ø Nők foglalkoztatottsági szintje alacsony; 

Ø Család és/vagy karrier? – Egyéni igényekre 
szabott megoldások?



Együttműködés munkáltatókkal

Ø Az igényfelmérés során a munkáltatók 
egyedi, munkaerő-gazdálkodással és 
vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos 
igényei és ezekhez igazodó szolgáltatások 
feltérképezése. 

Ø Vonzó munkahely kialakítását elősegítő 
tanácsadások; 

Ø Rugalmas foglalkoztatás bevezetését 
támogató képzések munkáltatók számára;



Együttműködés munkáltatókkal

Ø Térségi partnerség létrehozásának, 
működtetésének előmozdítása a 
gazdaságfejlesztés és a térség 
népességmegtartó képességének fejlesztése 
érdekében; 

Ø Közös gondolkodás a társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatban;

Ø Jó gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása! 
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Rugalmas (atipikus) foglalkoztatási formák

Ø Családoknak, nőknek,kismamáknak – és 
férfiaknak

Ø Távmunka 
Ø Részmunkaidő 
Ø Munkaidőkeret 
Ø Rugalmas munkaidő 
Ø Kötetlen munkarend 
Ø Törzsidő-peremidő 
Ø Csúsztatott munkakezdés 
Ø Osztott munkaidő 
Ø Osztott munkakör/Munkakör megosztása 

-



Baba - Mama klub 19.09.26-
Óvoda vezető- beszoktatás



Rugalmas (atipikus) foglalkoztatási formák

Ø Bedolgozói munka 
Ø Egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás 
Ø Munkaerő-kölcsönzés 
Ø Több munkáltató által létesített munkaviszony 
Ø Határozott idejű foglalkoztatás 
Ø Megbízási szerződéses jogviszonyok 
Ø Diákmunka 
Ø Közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés 
Ø Önfoglalkoztatás 



Rugalmas (atipikus) foglalkoztatás 
hozadékai
Ø Egyéni élethelyzetekben egyedi megoldások 

munkavállalói elégedettség növekedése,motiváció, 
lojalitás; 

Ø Rugalmas foglalkoztatás, rugalmas gondolkodás; 

Ø Kreatív, innovatív ötletek, rugalmas megoldások 
a vevők kiszolgálásában; 

Ø Munkáltatói márkaépítés (employer branding) 
üzleti partnerek és új munkavállalók számára (is) 
vonzóbbá válik a cég;

Ø Munkavállalói attitűd javulása 
termelékenység növekedése,profit növekedése!
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Ringató.-19.04.05.



Szolgáltatásaink NŐK és családtagjaik 
részére:

Ø Egyéni igényekre szabott fejlesztő, segítő 
szolgáltatások 

Ø Kompetenciafejlesztő tréningek (önismeret, 
álláskeresés, stb.) 

Ø Gyermekfelügyelet biztosítása a képzések alatt; 
Ø Mentorálás, tanácsadás;

Ø Közösségfejlesztés, önsegítő körök szervezésének 
elősegítése, támogatása; 

Ø Szabad állások feltérképezése, álláskeresés 
ösztönzése, támogatása;



Női Kriston Torna- 3 alkalom



A projekt ütemezése

Ø 2018. július - 2020. december 
Ø Család és KarrierPONT -ok működtetése; 
Ø Ügyfelek, partnerek fogadása, tájékoztatása, 

együttműködés; 
Ø Szolgáltatások szervezése, megvalósítása; 
Ø Képzések, tanácsadások, mentorálás; 
Ø Munkáltatói fórumok, térségi kerekasztal 

beszélgetések;
Ø Jó gyakorlatok gyűjtése, megosztása!



Családi Nap Bánk- 2019.06.15.



Mi motiválja a vezetőket a rugalmas 
foglalkoztatással kapcsolatban?

Ø 1. A rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásával 
hatékonyabban működhet a cégük;

Ø 2. Könnyebben tudják felvenni és megtartani a 
munkavállalókat;

Ø 3. A rugalmas hozzáállás/rugalmas foglalkoztatás 
hozzájárul a munkavállalók egyedi helyzetének, 
igényének megoldásához;

Ø 4. Jobb gazdasági eredményeket érnek el;

Ø 5. Rugalmasan tudják a vevői igényeket 
kielégíteni!



A Család-és KarrierPONT -ban
¡ A szakmai munkatársak- a betérők számára: - tanácsadást, -

tájékoztatást nyújtanak, a szolgáltatás működéséről, szükség 
szerint tovább irányítják látogatót, vagy 

¡ a Család-és KarrierPONT valamely - képzésén való részvételt 
javasolják számára, illetőleg regisztrálják (az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően) a látogatót a szolgáltatások 
ingyenes igénybevételéhez. 

¡ A Család-és KarrierPONT nagy előnye a hálózatban való 
működés, kapcsolatrendszerén, az együttműködő 
partnerhálózaton keresztül valós segítséget nyújt a 
szolgáltatásokat igénybe vevő, helyi női lakosok részére.

¡ A kiterjedt hálózat elemein kívül a térség jellemző 
problémáit ismerő szakemberek jelentik a garanciát arra, 
hogy a Család-és KarrierPONT az érkezők tényleges 
megoldást találnak a problémájukra!



Nyitva - tartás:

A tervezettek szerint 
- hétfő      - 08: 00 -18: 00  
- kedd       - 09: 00 -15: 00
- szerda     - ----------
- csütörtök - ----------
- péntek     - 08: 00 -12: 00 

- és az aktuális programokon, 
rendezvényeken, tréningeken, stb.



Várunk mindenkit a CsakPONT –ba!

„Életed legrosszabb helyzeteiben is 
benne van a  jó csírája.                        

Ha válságos helyzetet lehetőségnek 
tekinted,                              

Az életed nem lesz könnyebb,                                       
csak több megelégedéssel szolgál.”

( Joe Kogel)

Köszönöm a Figyelmet!
A CsakPONT munkatársai nevében!

2020. október


