
CSAK Pont Pitvaros
Család és KarrierPONT
EFOP 1.2.9-17-2017-00074

Komplex szakmai programok megvalósítása 
Pitvaros térségében 

ELÉRHETŐSÉG

Cím: Pitvaros, Arany János u. 16/1 
Tel.: 20/350-2432 

E-mail: csak.pitvaros@gmail.com 
Honlap: csak.pitvaros.info 

Facebook csoport:  
Család és KarrierPONT Pitvaros

NYITVATARTÁS

Hétfő:               9-15 
Kedd:             14-18 
Szerda:            9-15 
Csütörtök:      14-18

CSAK Pont Pitvaros

Otthonos hely
a szívünkben!

Pályázati projektünkben kiemelt
hangsúlyt fektetünk a helyi
munkaadókkal és szakmai

szervezetekkel való
együttműködésre és tájékoztatásra.  

Rendezvényeink alapvető
konstrukciója a nemzetközileg

elismert példák és pozitív modellek
bemutatása, helyi vállalatok

beszámolói az általunk szervezett
kerekasztalbeszélgetések és

fórumok keretén belül.



Család és KarrierPONT
részcéljai

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)

A nők atipikus foglalkoztathatóságának
javítása, különös tekintettel a helyben
beazonosítható hiányszakmákra 

A munkáltatók és a munkavállalók helyi
szintű együttműködésének javítása a
család és a munka
összeegyeztethetőségének érdekében

A nőkkel szembeni társadalmi és
gazdasági sztereotípiák lebontása helyi
szemléletformáló eszközökkel 

A magánélet és a munka
összehangolását segítő támogató
szolgáltalásokat nyújtó szolgáltatók és a
velük együttműködő közösségek
működési feltételeinek megteremtése
helyben 

Atipikus foglalkoztatási formák
népszerűsítése, elterjesztése a
részmunkán és a támvmunkán kívül az
önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az
egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job
sharing és a munkaerőkölcsönzés
formák, az új típusú munkaidő modellek
népszerűsítésével és a bevezetés
lehetőségének ismertté tételével mind a
munkavállalók, mind a munkaadók
körében 

Kiemelt célkitűzés

A nők segítése a reintegrációban,
alkalmassá tételük az atipikus
foglalkoztatásban való részvételre,
illetve hogy a program különböző
szolgáltatásokkal könnyítsen
helyzetükön.

Célcsoport

A pályázat hároméves időtartama
során cél és feladat, hogy
Pitvaros, Mezőhegyes,
Csanádpalota, Nagyér,
Ambrózfalva és térségükben élő
nők, családok támogatása
területén jelentős, minden érdekelt
és érintett számára hasznos és
sikeres eredményeket érjünk el. A program résztvevőinek 

Segítünk a közösség összekovácsolásában 

Megoldásokat keresünk a munka és a
családi élet összehangolására 

Képzés, tréning

ingyenes képzés 
képzési támogatás 
egyéb juttatás 

Tanácsadás, segítségnyújtás

szociális és jogi tanácsadás 
online csoport
közösségi élet
rendezvények
gyermekfelügyelet

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


