
 

 

MEGHÍVÓ 
ZÁRÓRENDEZVÉNYRE 

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány, mint konzorciumvezető ezúton tisztelettel meghívja 
Önt és munkatársait a „Esélyt a családanyáknak” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00074 
számú projekt zárórendezvényére. A projekt keretében a pitvarosi központtal működtetett 
Csanád Család Család és KarrierPONT a programban tervezett 6 településen kívül 
(Pitvaros, Csanádalberti, Ambrózfalva, Nagyér, Mezőhegyes, Csanádpalota) további 6 
településen (Kövegy, Battonya, Tótkomlós, Mártély, Hódmezővásárhely, Szeged), sőt az 
online időszakban további csongrád-csanád és békés megyei településeken nyújtott 
szolgáltatásokat munkaadók és magánszemélyek részére. Ezúton is köszönjük, hogy 
kapcsolódtak projektünkhöz, velünk együtt gondolkodtak, igénybe vették 
szolgáltatásainkat. Tartsanak velünk a projekt zárórendezvényén is, ahol összefoglaljuk a 
mögöttünk lévő időszak történéseit, és beszélgetésre, kapcsolatépítésre is lehetőséget 
biztosítunk.  
 
Időpont: 2021. március 31., szerdán 10.00-13.00 
 
Az eseményen való részvétel ingyenes. A programokhoz a szokásos linken várjuk a 

csatlakozást: https://us02web.zoom.us/j/4199036385 

PROGRAM: 

9:00 - 10:00  Csatlakozás az online eseményhez 

9:00 – 10:00 A gyülekezés ideje alatt a projektről készült összefoglaló 

rövidfilmek vetítése 

10:00 - 10:15 Köszöntő – Baksa József, projektmenedzser, CSAK Pont 

vezető 

10:15 - 10:30 A projekt szakmai megvalósításának összegzése – Szani 

Marianna, szakmai vezető 

10:30 - 11:00 Pódiumbeszélgetés I.: Képzések, fejlesztések, a trénerek 

szemével – beszélgető társak: Puskás Hajnalka, Utasi 

Melinda, Viniczai Andrea és Makkai Tünde 

Barbara. 

11:00 - 11:15 A program hasznosulása 

hátrányos helyzetű 

térségben – Radó Tibor 

pitvarosi polgármester 

https://us02web.zoom.us/j/4199036385


 

 

és Dr. Sarkadi Péter jegyző (Konzorciumi tag: Csanádalberti Közös 

Önkormányzati Hivatal) 

11:15 – 11:30 Atipikus foglalkoztatás előnyei – Répás Nóra, képzési és 

szervezetfejlesztési koordinátor 

11:30 - 11:45 Családbarát munkakörnyezet biztosítása, Családbarát 

értékrend, Családbarát hely tanúsító védjegy – Baksa 

József, Nonprofit Hagyomány Alapítvány, Orbán István Jó 

Munka Szociális Szövetkezet, Radó Tibor Önkormányzat 

Pitvaros 

11:45 - 12:00 Szünet 

12:00 – 12:30 Pódiumbeszélgetés II.: Képzések, fejlesztések, 

előadások, klubok, élmények, tapasztalatok a 

megvalósítók és résztvevők szemével – beszélgető 

társak: a résztvevő célcsoporttagok, ösztöndíjasok, 

támogatottak. 

12:30 – 12:45 CSAKtív elektronikus újság és kiadvány bemutatása 

12:45 – 13:00 Kötetlen beszélgetés, hozzászólások 

13:00 A rendezvény zárása 

 
 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 
Baksa József – CSAK Pont vezető 
Szani Marianna - szakmai vezető 


