
 

 

ONLINE TRÉNINGSOROZAT 
 

CSALÁD, GYERMEK, VÁLLALKOZÁS, 2021.03.18. 

 

Mi a boldog párok titka? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében 2021. március és április folyamán intenzív, 7 alkalmas online 

tréningsorozatot tartunk „Család, gyermek, vállalkozás” címmel. Az első előadásra március 18-án kerül sor. 

Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, a Tolnai Család- és KarrierPONT és a Magyar Női 

Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész napos eseményen Bacsa Hédi terapeuta, coach és 

mentor tart gyakorlati példákkal, játékos, interaktív módon gazdagított előadást a harmonikus 

párkapcsolatról, mely a sikeres családi élet, gyermekvállalás és vállalkozás biztos hátterét is nyújtja. 

Szeretettel várjuk a boldogság titkát kutatók jelentkezését a https://forms.gle/iUZp34pVXqt1PCWY8 linken. 

Az online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük 

meg a további tudnivalókat. 

 

 

 

  

https://forms.gle/iUZp34pVXqt1PCWY8


 

 

CSALÁD, GYERMEK, VÁLLALKOZÁS, 2021.03.23. 

 

Hogyan szerezzünk pénzt könnyedén? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében 2021. március 23-án tartjuk online tréningsorozatunk, a „Család, 

gyermek, vállalkozás” második előadását. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, a Tolnai 

Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész napos 

eseményen Bacsa Hédi terapeuta, coach és mentor tart gyakorlati példákkal, játékos, interaktív módon 

gazdagított előadást a könnyed pénzszerzés fortélyairól, melyek megalapozzák a sikeres családi életet, 

gyermekvállalást és vállalkozásunkat is. Szeretettel várjuk az anyagi bőségre vágyók jelentkezését a 

https://forms.gle/SpudTaNiB8nUyNCh7 linken. Az online programon való részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat.  

 

 

 

 

  

https://forms.gle/SpudTaNiB8nUyNCh7


 

 

CSALÁD, GYERMEK, VÁLLALKOZÁS, 2021.03.25. 

 

Milyen veszélyei vannak a kiégésnek? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében 2021. március 25-én folytatódik „Család, gyermek, vállalkozás” 

című online tréningsorozatunk. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, a Tolnai Család- és 

KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész napos eseményen 

ezúttal Endrődy Csilla tart gyakorlati példákkal, játékos, interaktív módon gazdagított előadást a kiégésről, 

mely különösen most, a Covid-járvány okozta nehézségek közepette lehet nagyon időszerű. Sokszor 

észrevétlenül alakul ki ez az állapot, mely aláássa családi életünket és vállalkozásunkat egyaránt. 

Szeretettel várjuk mindenki jelentkezését, aki szeretne többet megtudni arról, hogyan vehetjük észre, ha a 

kiégés fenyeget minket, és mit tudunk tenni a megelőzéséért. Az online programon való részvétel ingyenes, 

de regisztrációhoz kötött a https://forms.gle/1xAJ6HbYg67QPbZw8  linken, melyet követően emailben 

küldjük meg a további tudnivalókat.  

 

 

 

  

https://forms.gle/1xAJ6HbYg67QPbZw8


 

 

CSALÁD, GYERMEK, VÁLLALKOZÁS, 2021.03.30. 

 

Hogyan tervezzük a jövőt? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében 2021. március 30-án tartjuk soron következő online tréningünket. A 

„Család, gyermek, vállalkozás” jegyében szervezett programon az érdeklődők megismerkedhetnek a 

projektpartnerek, a Tolnai Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű 

szolgáltatásaival. Az egész napos eseményen Endrődy Csilla újabb előadását hallhatjuk a 

jövőképtervezésről, mely nélkül nem menedzselhetjük hatékonyan sem családi életünket, sem 

vállalkozásunkat. Lehetséges a mai kiszámíthatatlan világban egyáltalán előre tervezni? Akik jelentkeznek 

ingyenes online programunkra, hasznos tippekkel gazdagodnak! Kérjük, hogy a részvételi szándékukat a 

https://forms.gle/SYAX7zrKPrFxwh8W7 linken elérhető regisztrációval szíveskedjenek jelezni, melyet 

követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat.  

 

 

  

https://forms.gle/SYAX7zrKPrFxwh8W7


 

 

CSALÁD, GYERMEK, VÁLLALKOZÁS, 2021.04.01. 

 

Mindenki vezetőnek született! 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében megvalósuló online tréningsorozatunk következő állomása 2021. 

április 1. A „Család, gyermek, vállalkozás” című programon az érdeklődők megismerkedhetnek a 

projektpartnerek, a Tolnai Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű 

szolgáltatásaival. Az egész napos eseményen Endrődy Csilla mesél arról, hogy gyakorlatilag minden 

sikeres tettünk alapja a helyes és tudatos életmódvezetés, legyen szó akár a családunk, akár a 

vállalkozásunk ügyeinek a szervezéséről. Valószínűleg sokan nem gondolják magukról, hogy jó vezető 

válna belőlük. Pedig mindannyian a saját életünk vezetésére születtünk, éppen ezért mindenkinek ajánljuk 

ingyenes online programunkat, melyen a részvétel regisztrációhoz kötött a 

https://forms.gle/YaSq6Ybgni8MPLgVA linken keresztül. Ezt követően emailben küldjük meg a további 

tudnivalókat.  

 

 

  

https://forms.gle/YaSq6Ybgni8MPLgVA


 

 

CSALÁD, GYERMEK, VÁLLALKOZÁS, 2021.04.06. 

 

Varázsszó az önérvényesítésre 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében sorra kerülő legújabb, „Család, gyermek, vállalkozás” című egész 

napos tréningünket 2021. április 6-án tartjuk. Az online programunkon az érdeklődők bepillantást 

nyerhetnek a projektpartnerek, a Tolnai Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület 

széleskörű szolgáltatásaiba. Endrődy Csilla az asszertív kommunikációról tart előadást, rengeteg hasznos 

gyakorlatot is megosztva a résztvevőkkel. Ezek segítségével oly módon tudjuk érdekeinket érvényesíteni a 

családon belül és a munka világában is, hogy közben kölcsönös előnyökön és kompromisszumon alapuló 

megoldások születhetnek a legkilátástalanabb helyzetekre is. Az ingyenes online programon való részvétel 

a https://forms.gle/bGugTXYy8Lp8pdoe6 linken keresztül regisztrációhoz kötött. A további részvételi 

tudnivalókat ezt követően emailben küldjük meg.  

 

 

 

  

https://forms.gle/bGugTXYy8Lp8pdoe6


 

 

CSALÁD, GYERMEK, VÁLLALKOZÁS, 2021.04.08. 

 

Zárul a „Család, gyermek, vállalkozás” tréningsorozat! 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében „Család, gyermek, vállalkozás” címmel megvalósuló online 

tréningsorozatunk  2021. április 8-án zárul. Egész napos szakmai képzés formájában búcsúzunk a 

programsorozattól, melynek legfontosabb eredményeiről is beszámolunk. A projekt során készült online 

oktatási felületről választottuk ki a legnépszerűbb vállalkozásfejlesztési témákat, így életpálya-tervezésről, 

üzleti tervezésről, üzleti marketingről, vállalkozásfejlesztési programokról és finanszírozási lehetőségekről 

hallhatnak az érdeklődők. Az ingyenes online programunkon való részvételhez a 

https://forms.gle/sPwYF4q7rpLFqLoq8 linken várjuk a regisztrációkat. Ezt követően küldjük majd emailen a 

további tudnivalókat.  

 

 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/sPwYF4q7rpLFqLoq8


 

 

ONLINE SZAKMAI NAP 
 

NŐNEK LENNI JÓ, 2021.03.20. 

 

Szépüljön velünk idén tavasszal! 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00009 szerződésszámú, Térségi Család és KarrierPONT Tolnán és a tolnai 

járásban elnevezésű projekt keretében 2021. március 20-án online szakmai napot tartunk „Nőnek lenni jó” 

címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, a Tolnai Család- és KarrierPONT és a 

Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész napos eseményen Tibai Eszter 

kozmetikus tart élő bemutatóval, praktikákkal, interaktív módon gazdagított előadást a bőrápolás és a 

sminkelés alapjairól. Szeretettel várjuk minden szépülni vágyó hölgy jelentkezését a 

https://forms.gle/7YV4WMEJ1z33wXMp6 linken. Az online programon való részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat.  

 

 

 

https://forms.gle/7YV4WMEJ1z33wXMp6

