
 

 

CSBO KÉPZÉSEK 
 

 

BELSŐ KÉPZÉS - HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS A CSALÁD ÉS 

KARRIERPONTOKBAN, 2021.04.15-16. 
 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április 15-16-án a Szülők Házával 

együttműködésben online szervezzük meg a Családbarát Magyarország Központ által kidolgozott „Belső 

képzés - Hatékony munkavégzés a Család és KarrierPONTokban” c. képzést. Bővebb információ a képzési 

programokban található. Az online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a 06-30-

951-8100 telefonszámon keresztül. 

 

TÁRSADALMI PARTNERKÉPZÉS, 2021.04.20 ÉS 23. 
 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április 20-án és 23-án a Szülők Házával 

együttműködésben online szervezzük meg a Családbarát Magyarország Központ által kidolgozott 

„Társadalmi partnerképzés” c. képzést. Bővebb információ a képzési programokban található. Az online 

programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a 06-30-951-8100 telefonszámon keresztül. 

 

  



 

 

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSA, KÉT ALKALOMMAL 
 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 

 2021. április 27-28án és 

 2021. április 29-30-án 

a Szülők Házával együttműködésben online szervezzük meg a Családbarát Magyarország Központ által 

kidolgozott „Munka és magánélet összehangolása” c. képzést. Bővebb információ a képzési programokban 

található. Az online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a 06-30-951-8100 

telefonszámon keresztül. 

 

MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓS KÉPZÉS, 2021.05.04-05. 
 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. május 04-05-én a Szülők Házával 

együttműködésben online szervezzük meg a Családbarát Magyarország Központ által kidolgozott 

„Munkaerőpiaci reintegrációs képzés” c. képzést. Bővebb információ a képzési programokban található. Az 

online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a 06-30-951-8100 telefonszámon 

keresztül. 

 

  



 

 

MUNKÁLTATÓK KÉPZÉSE, 2021.05.06-07. 
 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. május 06-07-én a Szülők Házával 

együttműködésben online szervezzük meg a Családbarát Magyarország Központ által kidolgozott 

„Munkáltatók képzése” c. képzést. Bővebb információ a képzési programokban található. Az online 

programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a 06-30-951-8100 telefonszámon keresztül. 

 


