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Előszó

Mi is a CsakPont?
A Család és KarrierPont a Családbarát ország projekt keretein
belül megvalósuló tevékenység, mely egy családbarát Magyarország
megteremtését tűzte ki célul, ami összhangban van az Alaptörvénnyel
és a Családok védelméről szóló törvényekkel. Ennek értelmében
olyan eszközöket vesznek igénybe, melyek nem csupán anyagilag,
hanem jogilag is segítik a családban élőket.
A Család és KarrierPont, röviden CsakPont, létrejöttét az EFOP –
1.2.9. – 17 „Nők a családban és a munkahelyen” projekt tette lehetővé,
melynek célja, hogy sikeresen össze lehessen egyeztetni a munkát és
magánéletet, megismertesse az atipikus foglalkoztatás számos
formáját mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalról, emellett
olyan szemléletrendszert mutat be, ami érthetővé teszi, hogyan kerüljenek mindezek egyensúlyba a gyakorlatban is.
Számos képzés, fejlesztés, tanácsadás és kommunikációs tevékenység áll az ügyfelek rendelkezésére. A munkaerőpiaci szempontból
hátrányos helyzetű személyek olyan technikákat, soft skilleket
sajátíthatnak el, amelyek megkönnyítik számukra az álláskeresést, az
állásinterjún való sikeres szereplést, és a munkába állást.
A Család és KarrierPont olyan hátteret jelent ügyfeleinek, ahová
bármilyen élethelyzetben fordulhatnak, személyre szóló segítséget
kaphatnak. Ezen felül közösségépítő szerepe is van: a Család és
KarrierPont épülete nyitva áll a látogatók előtt, változatos, színes
programjaival beépül a település életébe. Nyitott továbbá a hozzá
fordulók javaslatai, ötletei előtt is, és szorgalmazza az egymás
segítésének gondolatát. Ez járult hozzá többek között ahhoz is, hogy
a Nonprofit Hagyomány Alapítvány Család és KarrierPontja
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megalkossa a saját, heti rendszerességgel megjelenő kiadványát,
melyet az olvasók a honlapon és a közösségi oldalakon is megtekinthetnek.
A CSAKtív nevezetű elektronikus újság hetente jelent meg, és
tartalmazza a CsakPont program eseményeit, rendezvényeit, az adott
hét aktuális tevékenységeit, programajánlókat, különböző történéseket, mint például a projekt keretén belül megtartott képzések, fejlesztések, előadások, online klubok rövid összefoglalóját.
A Nonprofit Hagyomány Alapítvány „Esélyt a családanyáknak” című
EFOP-1.2.9-17-2017-00074 kódú projektjének szakmai beszámolója
azokat a szakmai cikkeket, híreket, összefoglalókat és egyéb írásokat
mutatja be, melyek szorosan a Család és KarrierPont projekthez
kapcsolódnak.
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A program bemutatása a zárórendezvény
történésein keresztül
MEGHÍVÓ
ZÁRÓRENDEZVÉNYRE
A Nonprofit Hagyomány Alapítvány, mint konzorciumvezető,
ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait az „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., szerda,10.00-13.00 óra
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
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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 – beszélgetőtársak: Puskás Hajnalka, Utasi
Melinda, Viniczai Andrea és Makkai
Tünde Barbara.

11:00 - 11:15

A program hasznosulása hátrányos
helyzetű térségben – Radó Tibor pitvarosi polgármester 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
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12:00 – 12:30

Pódiumbeszélgetés II.: K épzések, fejl s tés k, l adás k, kl
k, élmé
nyek, tapasztalatok a megvalósítók
és és t
k s mé l – beszélgetőtársak: a résztvevő célcsoporttagok,
ösztöndíjasok, támogatottak.

12:30 – 12:45

CS AK tív 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
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A Nonprofit Hagyomány Alapítvány 2021. 03. 31-én tartotta meg az
"Esélyt a családanyáknak" című EFOP-1.2.9-17-00074 kódú
projektjének záró rendezvényét, a járványra való tekintettel a Zoom
applikáción keresztül. A programot Baksa József projektmenedzser
vezette, moderálta, aki a résztvevők köszöntését követően röviden
ismertette a záró rendezvény programját. Az Alapítvány a 2017-es
sikeres pályázás után 2018-ban kezdte el megvalósítani szakmai
programját, elsőként Pitvaroson, ahol kialakították a CSAKPontot egy
arra alkalmas épületben. Ezt követően kezdődött meg a projekt
szakmai megvalósítása. Baksa József ismertette a főbb eredményeket
és az időközben felmerült váratlan nehézségeket, valamint azok
megoldásait is:
"2018. január 1-jével tudtuk indítani
a programot, és közel fél év eltelt,
mire a megfelelő épületet megtaláltuk. Eredetileg a művelődési ház
adott volna otthont a Család és
KarrierPontnak, de az iskola felújításra került, a művelődési ház termeire szükség volt, ezért megkértek bennünket, hogy keressünk másik helyszínt. Így találtuk meg az
Arany János utca 16/1-et.
Akkor indultak el az egyéb tevékenységeink is: a fejlesztések, képzések, előadások, klubok, amelyek tartottak 2020 márciusáig, élőben, 6
helyszínen. A kezdetben Mezőhegyes, Pitvaros, Csanádpalota,
Nagyér, Ambrózfalva és Csanádalberti településeken.
A járványhelyzet miatt gyorsan át kellett szervezni az életünket, át kellett állnunk az online megvalósításra, és így utólag, az elmúlt egy évet
értékelve, azt gondolom, hogy ez sikerült is. Több mint 250 előadást,
klubot szerveztünk, több mint 100 fejlesztést, több mint 50 képzést, és
a résztvevők száma 1000 fő helyett 5000 fő fölötti. Nem kis programról
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van szó, egy 200 milliós Európai Uniós pályázatról. Nekünk ez volt eddig a legnagyobb programunk, mi magunk is sokat tanultunk, épültünk
belőle. Reméljük, hogy sikerrel jártunk, és hasznosítjuk tapasztalatainkat a jövőben is.”
Ezt követően átadta a szót S zani M arianna szakmai vezetőnek, aki részletesen bemutatta az elért eredményeket:
"A Nonprofit Hagyomány Alapítvány
2017-ben pályázott erre a programra,
amelynek a címe ’Nők a családban és a
munkahelyen’. A konzorciumpartner a
Csanádalberti Közös Önkormányzati
Hivatal.
A projekt célja a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek segítése, vagyis a munkaerőpiacra történő visszajuttatása.
Kezdetben elsősorban a nőknek, vagyis csak a nőknek szólt a program. Később lehetővé vált a férfiak részvétele is. Ebben a programban
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűnek számít az, aki
hozzátartozóját otthon ápolja, többek között, például, aki GYES-en
van, hiszen ő a gyermekét gondozza. A térség, ahol elkezdtük a projektet, kisebb településekből, kisebb falvakból áll, ahol kevesebb a
munkalehetőség, főleg, ha valaki tartós távollét után igyekszik vissza a
munkaerőpiacra. A másik gond, hogy a nőknek eleve kevesebb lehetőségük volt ebben a térségben az elhelyezkedésre, és ezt is szerettük
volna kompenzálni, illetve a munkavállalást ösztönözni. Fontos cél továbbá, hogy kevésbé ismert foglalkoztatási formákat bemutassunk, hiszen ezeknek az embereknek, főleg a családanyáknak sok esetben
előnyösebb az atipikus foglalkoztatás, azaz a részmunkaidő, a távmunka, a home office, a munkakör-megosztás, a rugalmas munkaidő,
és így tovább. Ezeket a foglalkoztatási formákat is meg kellett ismer8

tetni a célcsoporttal, hiszen nem feltétlenül tudtak ezekről a lehetőségekről, és arról, hogy ők ilyen módon is elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon. A másik célcsoportunk a munkáltatók, akikkel szintén beszélgettünk az atipikus foglalkoztatási formákról, illetve ezek előnyeiről,
hiszen azt tapasztaljuk, hogy a munkáltatók egy része nem biztos,
hogy pozitívan értékeli ezeket. Meg kell őket győzni az előnyökről, például, hogy sokkal hűségesebb, lojálisabb munkaerőt kaphatnak, sokkal stabilabb lehet a munkatársi gárda, ha a munkáltató is tesz bizonyos engedményeket. Tehát, igyekeztünk ezeket a foglalkoztatási formákat népszerűsíteni mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében.
Kezdetben 6 településen voltunk jelen, Pitvaroson – ott van a Család
és Karrier Pont székhelye -, Csanádpalotán, Mezőhegyesen,
Nagyéren, Ambrózfalván és Csanádalbertin. Később más településekre is terjeszkedtünk: Hódmezővásárhelyre, Tótkomlósra, Battonyára, Mártélyra, Mindszentre, Szegedre és Kövegyre. Túlteljesítettük
a vállalásunkat az együttműködések számában: jóval több, mint 250
együttműködésünk van. A különböző képzéseken és fejlesztéseken
való részvételt mindig tanácsadás kísérte: kiderítettük, hogy mire van
szüksége a hozzánk forduló személynek. Képzéseket, fejlesztéseket,
illetve kommunikációs és szemléletformáló rendezvényeket tartottunk.
A képzéseken, fejlesztéseken 1455-en vettek részt. Ezek közül 5-félét
tartottunk: Munka és magánélet összehangolása, Munkaerőpiaci reintegráció, Társadalmi partnerképzés, Munkáltatók képzése és a Belső
képzés.
Fejlesztéseink nagyon sokféle témát öleltek fel, és ezeket, valamint a
kommunikációs rendezvényeinket mindig igényfelmérés előzte meg.
Az igények alapján állítottuk össze kínálatunkat: álláskeresés, kommunikáció, informatika, önismeret, időgazdálkodás, konfliktuskezelés, és
nagyon népszerű volt az önéletrajz, illetve a motivációs levélírás témájú
fejlesztés is. 174 képzésünk és fejlesztésünk volt.
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A kommunikációs tevékenységekkel elért emberek száma 5162. Ezek
is nagyon szerteágazó témájúak voltak, például Hobbiból munka – ez
nagyon népszerű volt; hogyan lehet egy szabadidős tevékenységből
akár egy vállalkozást felépíteni. Szerepelt még Családi kassza, illetve
nagyon sok siker témájú kommunikációs rendezvényünk: Sikeres nő,
vagy egyszerűen csak a Siker. Mentális állóképesség, Stílus és megjelenés – hogyan jelenjünk meg egy állásinterjún, mikor érkezzünk, hogyan öltözzünk fel, és így tovább. Kooperáció – hogyan tudunk csapatban dolgozni, Kommunikáció, Felnőtt- és szakképzési lehetőségek,
Kisgyermekes anyák foglalkoztatása, Stresszkezelés, Metakommunikáció, Gazdálkodj okosan.
Tehát, nagyon gazdag volt a kommunikációs tevékenységek tárháza.
Újdonságot jelentett az ösztöndíj rendszer kidolgozása. Akik aktíva voltak a fejlesztéseken, illetve kommunikációs előadásokon, tevékenységeken, jelentkezhettek további fejlesztésre és valamilyen segítő tevékenység végzésére, ezért motivációs díjban részesültek. 60 ”ösztöndíjasunk” volt, és ez is hasznosnak bizonyult, mert a résztvevők nagyon
sok mindent megtanulhattak, a pályázatírástól kezdve a kommunikációig, a kooperációig, sok mindenbe belekóstolhattak, illetve belekerültek
egy segítő közösségbe.
A Facebook csoportjainkban is megtalálható ez a közösség. Egymást
segítik, például az álláskeresés terén.
A program része volt a segítő szolgáltatások nyújtása: a segítő szolgáltatást nyújtók és azt igénybe vevők száma is 492. Ezek főleg gyermekfelügyeletet jelentettek.
Segítségbank szolgáltatásunkban pontrendszer alapján lehetett felajánlásokat tenni és segítséget elfogadni: szolgáltatásokat, tárgyakat
adni és kapni.
Húsz munkáltatóval sikerült kapcsolatot, illetve együttműködést kialakítani, akik a mai napig szívesen vannak a köreinkben. Az online tevé-
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kenységet igyekeztünk jól kihasználni: azok is részt tudtak venni a képzéseinken és fejlesztéseinken, akik egyébként a távolságok miatt nem
tudtak volna eljönni.
Reméljük, hogy ha ez a program tovább folytatódik, és később jelenléti
képzések és fejlesztések is lehetnek, személyesen is megismerhetjük
a résztvevőket."

Baksa József mindenekelőtt köszönetét fejezte ki a Nonprofit Hagyomány Alapítvány elnökének, Ács-Sánta Katának, a megvalósítás érdekében tett áldozatos munkavégzésért, amelyet önkéntesként folytatott. Emellett kifejezte köszönetét minden közreműködőnek, munkatársaknak és önkéntes segítőknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak
a program sikeréhez. Külön kiemelte, hogy az eltelt három év alatt
munkaközösségből valódi közösséggé, ha úgy tetszik, tényleges
nagycsaláddá is fejlődtek, amely mindenki örömére egyre csak bővülni
látszik. A résztvevők is megragadták az alkalmat megköszönni a program által kapott lehetőségeket, segítséget.
Következő programpontként Baksa József megnyitotta a pódiumbeszélgetést, amelyben a jelen lévő három trénert, Puskás Hajnalkát,
11

Utasi Melindát és Viniczai Andreát kérte meg, hogy meséljék el, mit
jelentett számukra az együtt töltött elmúlt időszak.
Puskás Hajnalka ekképpen foglalta össze tapasztalatait és benyomásait:
“Jól éreztem magam, és örülök, hogy sikerült bekapcsolódni a projektbe, ezúttal is köszönöm a meghívást. Emlékszem, amikor először
találkoztam a megvalósítókkal egy rendezvényen.
Amikor először nekivágtunk a pitvarosi útnak Utasi Melindával egy téli
napon, nem tudtuk még, hogy hova érkezünk, de megérkeztünk…
Hogy őszinte legyek, nagyon vágyom vissza. A tréningek nagyon jók
voltak számomra is. Szeretek képzéseket tartani. Az egyik dolog, amit
nagyon szeretek benne, hogy látom a változást az embereken, hogy
el tudunk érni pozitív változásokat. Láttam arcokat, amik megtisztultak,
le tudták tenni a terheiket, például egy Munka - magánélet tréningen.
Ott önismereti elemek is voltak, saját magukkal tudtak foglalkozni a
résztvevők. Én ezt úgy is hívom, hogy „Törődj magaddal tréning”, hiszen lehetőség van elgondolkodni saját magunkon, szerepeinken.

A Háztartásgazdaságtan is felettébb hasznos, a mindennapokban
hasznosítható ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők. Munkaerőpiaci reintegráció képzést tartottam ezen kívül. Az online világ nem
akasztotta meg a folyamatot, sőt, még lehet, hogy hasznára is vált a
projektnek. Ami még nagyon megmelengeti a lelkem, hogy nemcsak
12

azon az egyetlen napon belül látom a változást az emberekben, hanem bejelöltek sokan Facebook-on is. Tehát egyfajta utókövetést végzek, figyelem, akiket látok, hogy mennyivel jobban érzik magukat. Nagyon örülök, hogy a projekt ilyen segítséget tudott adni sok embernek.”
Viniczai Andrea is összegezte a projekttel kapcsolatos gondolatait, főként az online képzésekre fókuszálva:
“Nekem ez hatalmas élmény és tanulás is volt. Azáltal, hogy nagyon
vegyes volt egy-egy csoport összetétele iskolázottság, háttér szempontjából. A húszórás alkalmak mindig egy flow- szerű állapotban végződtek, amikor megteremtődik az összhang, és eltűnnek bizonyos határok.
Tavaly márciusban, amikor a vírushelyzet kialakult, mindenki várt, hogy
hogyan tovább, és a pitvarosi csapat adaptálta az egészet az online
térbe. Nem gondoltam volna, hogy ott is ugyanígy fog működni, és végül sikerült. Sőt lehet, hogy még pluszt is adott az online forma, hiszen
rögtön készen kapták a kapcsolódási lehetőséget a résztvevők: van
mindenkinek Facebook profilja, van egy külön csoport, ahol mindenki
beírhatja, mire van szüksége, mit tud kínálni, és fel tudjuk tölteni a képzési anyagokat is. Ahogyan Puskás Hajni is mondta, bejelölnek a résztvevők, és az is nagyon jó utánkövetés, hogy látjuk, kinek hogyan alakul
az élete.
Azt gondolom, ez nagyon jó dolog, és hálás vagyok, hogy részese lehettem és tanulhattam, és remélem, ahogy Baksa Józsi előrevetítette,
hogy ez csak egy szelete volt a közös munkának, mert még lesz folytatás, ebben nagyon-nagyon bízom.
Én mindenkit, a tréningem résztvevőit is arra bátorítottam, hogy úgy
fogják fel, ez csak valami jónak a kezdete. Tehát, hogy innentől kezdve
az ő egymáshoz való kapcsolódásuk, a Család és KarrierPonthoz való
kapcsolódásuk már rajtuk múlik, és az, hogy most már van egy élő
kapcsolat akár a Facebook-on, akár bármilyen Messenger csoporton
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keresztül, már nagyon jó dolog. Köszönöm az én résztvevőimnek is,
mert nekem nagyon jó volt velük dolgozni.”
Végül Utasi Melinda is megosztotta a projekttel kapcsolatos gondolatait a résztvevőkkel:
“Örülök, hogy itt lehetek! Egyrészt azért, mert valamit lezártunk, s lehet,
hogy majd valamit kezdünk is újra. Támogatom én is, hogy személyesen találkozzunk, mert ez a 3 év elég hosszú volt. Eleve is elég hosszú
lenne, de ami történt itt a félidőben, az érdekessé tette ezt a pályázatot
és a célját.
Egyszer csak előtérbe került minden, amiről mi tréningeztünk, képeztünk, workshop-oztunk, beszélgettünk, és én nagyon örülök annak,
hogy nemcsak mi, trénerek, workshop-ot tartók, hanem a résztvevők
is megtapasztalhatták, amit mi, hogy egyszer csak online történik minden.
Emlékszem arra az estére, amikor Baksa Józsi küldött egy Messenger
üzenetet, hogy „Tudnál-e online képzést tartani?”. Gondolkoztam,
hogy erre mit válaszoljak, és végül azt írtam, hogy igen, tudok, ugyan
még soha nem próbáltam, de rajta! Bele is vetettem magam nagy hévvel, ami így egy év után visszatekintve már kissé viccesnek tűnik, de
gyanítom, hogy a résztvevők is ugyanígy voltak ezzel.
A személyes tréning az ’rendben’ van, ott valóban jelen van mindenki,
na, de egy online? Aztán belevágtunk. Mindenki nagyon várta, hogyan
is lesz ez, hogyan osztjuk meg a tartalmakat, hogyan tudunk bármit is
bemutatni. Mégis a kezdeti nehézségek és görcsösségek után nagyon
jó volt megtapasztalni, hogy lehet így is.
Így is lehet együtt dolgozni, így is lehet együttműködni, így is lehet nagyon jó dolgokról beszélgetni, és egy idő után, ahogy levetettük ezeket
a külső nehezítő tényezőket, már majdnem olyan volt, mintha személyesen együtt lettünk volna. Sőt, sokkal szélesebb körben tudtunk elérni
résztvevőket, és így még színesebb lett ez az egész.
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Most nem olyan résztvevők voltak, akik egyébként is ismerik egymást,
mert egy faluból valók, vagy egy munkahelyről jöttek, hanem Békéscsabától Hódmezővásárhelyig, Mezőkeresztesig különböző területekről olyan dolgokat hoztak magukkal, ami sokkal színesebbé és érdekesebbé tette a képzéseket számomra is, de a résztvevők számára is.
Nagyon köszönöm, hogy részese lehettem ennek, egyrészt nagyon jól
éreztem magam, másrészt én is tanultam. Nem gondoltam még az
elején, hogy én is ilyen típusú tanulási folyamaton fogok végigmenni,
szerintem a résztvevők sem gondolták, később beszélgettünk is erről.
Még jobb, hogy mindenki tudott ehhez rugalmasan alkalmazkodni.
Csatlakoznék Viniczai Andihoz, hogy viszont a személyesség nagyon
hiányzik, és bízom abban, hogy ezt be tudjuk pótolni a későbbiekben.
Az, amit Baksa Józsiék csináltak és megvalósítottak, azt hiszem, hogy
tényleg az iskolapéldája annak, hogy egy olyan hálózatot, olyan csapatokat hoztak létre területi szinteken, ami jól működik. Remélem, hogy
tovább tudják folytatni a programot, és csak gratulálni tudok hozzá nekik.”
A pódiumbeszélgetés után K isné R épás
Nóra, a Nonprofit Hagyomány Alapítvány
HR tanácsadója tartott egy rövid előadást
az atipikus foglalkoztatás előnyeiről, amelyet teljes tartalmában közlünk:
“A projekt egyik fő célja volt, hogy a kisgyermeket nevelőket visszavezessük a
munkaerőpiacra. Az atipikus foglalkoztatás lehetőséget biztosít nekik, hiszen élethelyzetükből adódóan nem biztos, hogy
hagyományos foglalkoztatási formában el tudnak helyezkedni. Amikor
atipikus foglalkoztatásról beszélünk, gyakran távmunkára gondolunk
csak, de sokkal többféle atipikus foglalkoztatási forma létezik: például
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a részmunkaidő, az egyszerűsített foglalkoztatás vagy a munkaerőkölcsönzés.
Az atipikus foglalkoztatásnak vannak előnyei és hátrányai is. Először
az előnyöket említeném. A munkavállalók számára megkönnyíti az elhelyezkedést, munkatapasztalatot szerezhetnek általa. Gondoljunk itt
például az egyszerűsített foglalkoztatásra, ami segít összehangolni a
munkát és a magánéletet, rugalmasabb időbeosztást tehet lehetővé,
például a home office, vagy a rugalmas munkaidő, a munkakörmegosztás is, kevesebb stressz éri a munkavállalót, jobb lehet ezáltal az
egészsége, úgy érezheti, hogy visszanyeri a kontrollt saját élete felett,
illetve betegség esetén kevesebb lehet a kieső jövedelem. Ez most ebben a koronavírusos időszakban különösen fontos lehet, hiszen például ha valaki belázasodik, akkor nyilvánvalóan nem tud bemenni a
munkahelyére, de ha van lehetősége home office-ra, akkor el tudja
látni a feladatait. A munkáltatók számára nagyobb rugalmasságot jelent, hogy ha bevezetik az atipikus foglalkoztatási formákat, elégedettebbé válnak a munkavállalók, alacsonyabb lesz a fluktuáció, és magasabb hatékonysággal dolgozik a személyzet.
Vannak olyan tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy a munkaidő
akár 45%-a is kárba veszhet tipikus foglalkoztatás esetén. Az atipikus
formákban csökkennek a munkavégzéssel kapcsolatos költségek, így
például nem kell a bejárás költségeit fizetnie a munkáltatónak távmunka esetén, csökkenhet a betegállomány, a kiégés veszélye. Nagyobb merítési lehetőségük lesz a munkáltatóknak, könnyebben betölthetővé válnak a munkakörök. Ez alatt azt értem, hogy például ha
egy hódmezővásárhelyi cég munkaerőt keres. és csak tipikus foglalkoztatásban gondolkodik, akkor kb. 20 km-es körzetben tud toborozni,
míg ha nyit az atipikus foglalkoztatási formák irányába, akkor akár országosan is kereshet munkavállalókat. Az atipikus foglalkoztatási formák a járványkezelés egyik eszközei is lehetnek, ezt láthattuk az elmúlt
egy évben is, hogy sok olyan munkáltató nyitott efelé - főleg távmunká16

val, home office-szal - , akik eddig erre nem voltak nyitottak. Amennyiben atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaz a munkáltató, akkor azzal erősítheti a munkáltatói brand-et is, ami nagyon fontos, hiszen vonzóbbá válik a munkavállalók számára a cég.
Fontos megemlíteni viszont, hogy az atipikus foglalkoztatásnak vannak
hátrányai is. A munkáltatók számára adminisztrációs hibalehetőségeket rejtenek, előfordulhat, hogy a munkavállaló alkalmatlan az atipikus
munkavégzésre, pontosabban arra az adott atipikus munkavégzésre.
Ez főként távmunkánál fordulhat elő. Bizalmi kérdéseket is felvet, hogy
biztosan elvégzi-e a munkavállaló az adott munkát, kitölti-e a munkaidejét. Esetleg fajlagos költségnövekedés fordulhat elő, például egy
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak ugyanannyiba kerül
a bérszámfejtése, mint a teljes munkaidős foglalkoztatottnak. Munkavállalók számára is jelentkezhetnek hátrányok; például megélhetési
probléma, hiszen részmunkaidős foglalkoztatással nem tud annyi
pénzt keresni, mint egy teljes munkaidőssel.
Továbbá izoláció, társadalmi kapcsolatok leépülése, munkaalkoholizmus is előfordulhat, ezt is láthattuk az elmúlt egy évben, sőt saját magunkon is érezhetjük, hogy mennyire leépülnek a társadalmi kapcsolatok, mivel nem úgy tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal, nem annyit vagyunk közösségben, illetve nehéz elválasztani a munkát és a magánéletet, főként home office esetén, hiszen ugyanazon a helyen dolgozunk és éljük a magánéletünket.
Előfordulhatnak ezekkel a foglalkoztatási formákkal kapcsolatban jogi,
munkaügyi bizonytalanságok, főként munkaerőkölcsönzés esetén,
mert nem tudják a munkavállalók, hogy mihez van joguk, mihez nincs.
Társadalmi elfogadás terén is látok problémákat. Általában az a leginkább elfogadott, hogy a munkavállaló 8 órában a munkahelyén dolgozik, határozatlan idejű munkaszerződéssel. Ha az illető ettől eltér, az
még nem annyira elfogadott, de talán ebben is lesz előrelépés. Nagyon
fontos, hogy ha munkaerőpiacra való visszatéréskor azon gondolko17

dunk, hogy atipikus foglalkoztatási formában szeretnénk elhelyezkedni, képezni kell magunkat, fejleszteni a készségeinket, hiszen például ahhoz, hogy távmunkában, home office-ban dolgozhassunk, általában az infokommunikációs eszközöket kell használni, önállóan kell
munkát végeznünk. Erre nem mindenki képes. Szükség van önmotivációs képességre, illetve kiváló időmenedzsmenttel is rendelkeznünk
kell. Tehát, nagyon fontos, hogy képezzük, fejlesszük magunkat és akkor lesz lehetőségünk atipikus foglalkoztatási formában munkát vállalni.”
A program következő pontjában Baksa József a családbarát tanúsító
védjegy megszerzésének folyamatát mutatta be, amelyen a Nonprofit
Hagyomány Alapítvány az együttműködő partnereivel, 20 civil szervezettel, 4 vállalkozással és 1 önkormányzattal sikeresen pályázott, és
lett hivatalosan is auditált bronz fokozatú családbarát munka- és/vagy
szolgáltatóhely. József így nyilatkozott:
“ A családbarát értékrendről elmondhatjuk, hogy ez egy újfajta differenciálás, pozitív megkülönböztetés, amit elkezdtek központilag, és most
a kormányzat a Családbarát ország projekt vezetőit bízta meg a feladattal, hogy ezt az értékrendet tudatosítsa mind a három szféra irányában. A civil szervezeti, önkormányzati és vállalkozói szféra felé, és
ennek a lényege, hogy ezek a szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások respektálják és támogassák a családban élő embereket. Ezt lehet ösztönözni. Fontos lenne, hogy jó gyakorlatokat találjunk a családbarát működésünk során, és ösztönözzük a munkaadókat is, hogy a
foglalkoztatási politikájuk kialakításánál tartsák ezt szem előtt, és vezessék be a munka és a családi élet összeegyeztetését.”
József megemlítette még, hogy a CSAKPont-Háló a kezdeményezője
annak a szolgáltatásnak, amely a családbarát védjegy megszerzését
segítené a három szféra résztvevői számára, akár a pályázatuk megírásával, akár a helyszíni auditra felkészítéssel. A családbarát minősítéssel kapcsolatban a csaladbaratorszag.hu oldalon lehet bővebben
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informálódni. A program zárásaként egy kötetlenebb beszélgetés keretében volt lehetőség arra, hogy a résztvevők megosszák egymással
tapasztalataikat.
Ezután Baksa József bemutatta a projektben elérhető képzési és fejlesztési kínálatot egy összegző Excel táblázat segítségével, amelyet
folyamatosan igazítottak az aktuálisan bevont célcsoport igényeihez.
“113 fejlesztésünk volt, de 47 féle. Voltak ismétlődő, sikeresebb fejlesztések, amelyekre nagyobb volt az igény. Mivel sokaknak gondot okoz
az online belépés, néhány hónap múlva bevezettük azt, hogy a képzések előtt tartunk egy ’Felkészítés online képzésre’ című fejlesztést. A
sokszínű kommunikációs és szemléletformáló tevékenységeket is bemutatta, így ha az idő rövidsége miatt csak név szerint is, de megemlített néhány előadást.

2018-tól tájékoztató fórumokat és előadásokat tartottunk különböző településeken: Mezőhegyesen, Ambrózfalván, Nagyéren, Pitvaroson.
„Sikeres nők vidéken” előadássorozatunk volt Pitvaroson a CSAKPontban. Vállalkozók mutatkoztak be, beszéltek a sikereikről. Zajlott a
Segítségklub, majd 2019 novemberében egy Online állásbörze következett, ezt követően klubfoglalkozások Pitvaroson, Csanádpalotán.
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2020-ban már eldöntöttük, hogy terjeszkedünk, még hat településre kiterjesztjük tevékenységünket. 2020 februárjában jelentünk meg először Hódmezővásárhelyen egy tájékoztatóval, azután következtek az
online programok: Stresszkezelés, Autogén tréning, Kommunikációs
klub, Út az anyagi függetlenséghez, Családi kassza klub, Videó önéletrajz készítés, Álláskeresési klub, Sikeres nő, Stílus és megjelenés,
Mediáció, Konfliktuskezelés, Kommunikációs klub, Munkahelyi hatékonyság stresszmentesen előadás, Mentális állóképesség klub, Pénzügyi tudatosság klub, Családi kassza klub. Berki Imre, a munkaügyi
központ munkatársa tartott nekünk előadást. Volt Krízis előadás, MÁK,
azaz Mentális állóképesség klub, Hobbim a munkám, Ügyfélkapu
használata. A lista szinte végtelen, és mindig az újonnan bevont célcsoporttagok igényfelmérése során megfogalmazott irányba mozdultunk el a fejlesztések, klubfoglalkozások, előadások tematikájának kidolgozásával.”
A kötetlenebb beszélgetés után arra is volt lehetőség, hogy a különböző, előre nem látható okokból elhalasztott programrészeket pótoljuk,
így a projekt során elkészített CSAKtív kiadvány ismertetése, és zárásként Pitvaros polgármesterének beszéde következett.
A CSAKtív kiadványt Brinzan-Antal Cristina, vezető szerkesztő ismertette:
“A CSAKtív kiadványt már a tavalyi év novemberében elindítottuk.
Összesen hat kiadványszámunk jelent meg heti rendszerességgel. Az
első kiadványainkban körülbelül 25-30 oldalnyi anyag gyűlt össze. Bátran mondhatom azt, hogy hozzávetőlegesen 600-800 közötti oldalszám jelent meg a 2020 és ’21-es CSAKtív kiadványokban. A tavalyi
évben hat, az idei évben 10 kiadványt sikerült kiadnunk. Akik a cikkeket
írták, a CSAKtív munkatársai voltak. Szerepeltek interjúk, a Csak a
család rovat, ami a családdal kapcsolatos kérdéseket próbálta körüljárni, az Aktív együttműködés rovat, Család és karrierháló rovat, Csak
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gondolatok rovat. Minden heti kiadványunkban szerepelt programajánló, amely a következő heti nyilvános események programjait tartalmazta. Ezzel is próbáltunk minél több embert bevonni a következő heti
programjainkba. Mivel a CSAKPontnak az egyik fő előadássorozata a
segítségnyújtással, a munkavállalással és a munkahelyi reintegrációval kapcsolatos, volt egy olyan rovatunk is, hogy Csak a jó munka. Ide
eleinte férfiak írtak cikkeket, aztán az anyukák is felbátorodtak. Például
leírták azt, milyen otthonról dolgozni koronavírus idején. Volt elégedett
ügyfelek rovatunk is, hogy legyen visszacsatolás azok részéről, akik
már munkahelyet találtak.
Ezen kívül történtek felhívásaink, belső körben megszervezett videószerkesztés, versírás, cikkírás, stb. Toboroztunk munkatársakat, külsősöket is, hogy vegyenek részt, legyenek részesei a CSAKPont tevékenységeinek. Fontosnak tartottuk még azt, hogy az eddigi tevékenységeinkről is írjunk a kiadványban. Minél több kiadványt adtunk ki, annál több ötlet született, hogy még milyen rovatokat lehet betenni. Így
alakult meg a Csak ezt olvassátok könyvajánló rovatunk, a CSAK Norris Berry rovatunk, amely tréfásabb, humorosabb.
A rovatoknál mindenkinek megvolt a feladatköre. A rovatfelelősök gyűjtötték be az adott anyagokat. Azok beérkeztek a felelős szerkesztőségbe. A lapszerkesztők átolvasták az anyagokat, hogy tartalmilag
mennyire illenek bele a kiadványba, milyen információ kerülhet nyilvánosságra. Sajtóműfajok és tematika szerinti ellenőrzés is történt. Az
anyagok begyűjtését követően átkerült a kiadvány a korrektúrára. Itt
megnézték a korrektorok, hogy milyen mondatszerkezeti, helyesírási,
és műfaji hibákat ejtettek az írók. Ekkor kezdődtek az elektronikus újság című fejlesztések. Új kompetenciákat kellett elsajátítani, amelyek
fontosak lehetnek egy adott anyag megírásához.
Miután ezek megtörténtek, az arculattervezésben az informatikus
munkatársak segítettek. Azok, akik az arculati kézikönyvet alaposan
ismerték, elmondták, hogy milyen logónak, hol kell szerepelnie, hogy
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figyelembe vegyük az adott pályázat kritériumait is. Ezt követően tördelés következett. A negyedik, ötödik kiadványnál már nagyon jó ötletek születtek, így sikerült a CSAKtív kiadványnak kitalálni egy nagyon
szép arculatot és egyre jobb minőségű tartalmat.
Jelenleg már a tízedik számú kiadványnál tartunk. Tervezzük, hogy a
jövőben havi rendszerességgel, nagyobb oldalszámban, frissített változattal, elektronikusan havi lapot készítünk.”
Ezután R adó T ibor, Pitvaros polgármestere megköszönte, hogy a projekt
szívének Pitvarost választották, és jövőbeli terveiről is beszélt:
“Köszönöm szépen! És köszönöm,
hogy településünkön került megvalósításra a CSAKPont, és hogy több települést, sőt egy településcsokrot lát el a
csapat különböző szolgáltatásokkal. Ez
bennünket erősít, és ez mindig hasznos egy kistelepülésnek. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy jelezzem, augusztus első teljes hétvégéjén lesz egy rendezvényünk, ha
a Covid megengedi, addigra tervezzük a falunapunkat, illetve a katolikus egyház búcsúját. Több projektünk is valószínűleg ebben az időpontban kerül átadásra, beleértve az iskolának elég nagy volumenű
felújítási pályázatát. Szeretném ösztönözni a CsakPontot, hogy gondolkozzanak ebben a dátumban, ha valamit szeretnének Pitvaroson
szervezni, akkor ez nagyon jó lehetőség lenne. Lesz egészségnapi része is ennek a rendezvénysorozatnak. Az EFI részéről jönnek szakemberek egy pályázat keretén belül egészségnapot tartani.”
Baksa József a programzáró rendezvényt szintén jövőre mutató tervekkel zárta, amikor kifejtette, hogy reményei szerint folytatódhat a
CSAKPont tevékenysége, és a Pitvarossal ápolt, immár hosszú évek
óta tartó gyümölcsöző kapcsolat is
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Képzések, fejlesztések
rövid ismertetése

K épzések
M unka és magánélet ö sszeh angolása
A képzés célja a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének
javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,
illetve a család, a magánélet, s a munka egyensúlyának kialakítása, s
ennek támogatása.
A résztvevők a tréning által olyan ismereteket szerezhetnek, melyek
segítik őket a munka és magánélet megfelelő, hatékony menedzselésében, s elsajátíthatják a különböző konfliktus- és stresszkezelési technikákat is.
nka
ac
nt
ác
A képzésen résztvevők abban kapnak segítséget, hogyan készüljenek
fel az újbóli munkába állásra, tudást szerezhetnek a rövid- és hosszútávú célok kialakításának szükségességéről és a gyakorlatba ültetésükről, valamint tudatosabbá válhatnak az önismeretükben, és új álláskeresési technikákat ismerhetnek meg.
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Belső képzés
A tréning elvégzése után a résztvevők rendelkezhetnek azokkal a képességekkel, ismeretekkel, melyekkel az alapítvány munkájában hatékonyan részt tudnak venni, és a különböző szakmai partnerekkel sikeres együttműködést tudnak kialakítani.
Emellett megtanulhatják az ügyfélkezelés eszközeit, kommunikációs
kompetenciájuk is fejlődhet, s megismerik az online tudásmegosztó felületek működését is.
Társadalmi partnerképzés
A képzés arra fekteti a hangsúlyt, hogy érzékenyítse, valamint kölcsönös előnyök alapján együttműködés megteremtésére ösztönözze a
hálózat tagjait a fenntartható működés érdekében.
Célja továbbá, hogy az érdeklődők ki tudjanak alakítani olyan partnerkapcsolatokat, melyek a partnerség tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül alkalmasak az önfenntartó
működésre.
Munkáltatók képzése
Célja, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére és megteremtésére a bemutatott szemlélet s átadott eszközök által.
További hangsúlyt fektetnek még az érdeklődők ösztönzésére és felkészítésére, a képzést követő gyakorlati lépések proaktív megtételére,
egy cselekvési terv megalkotásával.
Háztartásgazdaságtan
A képzés segítségével az érdeklődők képesek lehetnek elsajátítani a
mindennapokhoz hasznos és költséghatékony háztartástani, gazdaságtani ismereteket, s családtagjaik bevonásával a háztartási munkamegosztás gyakorlatát szerezhetik meg.
A témák között szerepel még a nagy anyagi kockázattal járó hitelek
veszélyei, és számos spórolási technika is, ezen kívül az egészséges
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táplálkozás praktikáival s a konyhakert gondozásával is bővíthetik tudásukat.

Fejlesztések
Önismereti fejlesztés
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés, melyben az önismeret és önbecsülés fejlesztése
is cél. A kompetenciafejlesztés fókuszai a lényeglátás, kombinációs
készség, önmagunk és mások megismerése, elfogadása, együttműködés. Az önismeret erősítése által stratégiai célok, annak eléréséhez
szükséges út és lépések kidolgozása, célközpontú munkaerőpiaci tevékenység elérése.
Álláskeresés a munkáltató szemszögéből fejlesztés
Elhelyezkedés elősegítését célzó fejlesztés. A résztvevők a munkavállalói nézőpont helyett munkáltatói nézőpontból vizsgálják az álláskeresés kérdéskörét, ezáltal elősegítve a munkáltatói igényeknek jobban
megfelelő álláspályázatok születését, a hatékonyabb álláskeresést. A
kompetenciafejlesztés fókuszai a munkáltatói nézőpont, és az álláskeresés.
Digitális marketing fejlesztés
Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés
fókuszai a reklámszervezés, arculattervezés, Facebook használata. A
téma többek között a keresőoptimalizálás, fizetett hirdetések, tartalom
marketing, brand. A résztvevők munkaerőpiaci kompetenciái a fejlesztésen való részvétellel erősödnek.
Atipikus foglalkoztatás munkáltatói fejlesztés
Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés.A kompetenciafejlesztés
fókuszai az atipikus foglalkoztatási formák széles körben való elterjesztése, munkáltatók általi elfogadásának erősítése az ismeretek bővítése
által.
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Angol nyelvgyakorló, ösztönző fejlesztés
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés. Cél az angol nyelv elsajátításának, illetve annak
igényének növelése, az önfejlesztés igényének erősítése, ezáltal a
munkaerőpiaci kompetenciák szilárdítása. A kompetenciafejlesztés fókuszai a kommunikációs készség, ezen belül is az idegen nyelvi kommunikáció.
Álláskeresési rapid randi fejlesztés
Gyakorlat fókuszú fejlesztés, ahol a résztvevők kipróbálhatják magukat
egy állásinterjús szituációban, majd különböző álláskeresési portálokat
ismerhetnek meg, illetve számos technikát sajátíthatnak el a helyes önismerettel, és a megfelelő önéletrajzírással egyetemben.
Elektronikus újságírás fejlesztés
Személyre szóló, íráskészség elsajátítását és gyakorlását célzó fejlesztés. Célja, hogy a résztvevők megtanulják a sajtóműfajokat. A kompetenciafejlesztés fókuszai az írás- és kommunikációs készség fejlesztése, válogatás a hírek között (tartalomszűrés), hitelesség, nyelvezet
és történetmesélés, -elemzés és -értelmezés, audiovizuális elemek
használata (az írás, a szerkesztés, és a dizájn összekapcsolódik), céltudatosság.
Álláskeresési fejlesztés
A fejlesztés célja az álláskeresési technikák továbbfejlesztése (önéletrajz elkészítése, interjúra felkészülés), az önálló álláskeresésre való felkészítés, amely segítségével gyorsabban tud a munkaerőpiacon elhelyezkedni a résztvevő.
Családom erősségei és megpróbáltatásai fejlesztés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai az önismeretek, kapcsolatok felfedezése, felismerések, erősségek, energiaforrások kiaknázása. A családi háttér
nagy hatással lehet a munkaerőpiaci elhelyezkedésre, ezért fontos
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tisztában lenni a családban rejlő erősségekkel (melyek előmozdíthatják az álláskeresői tevékenységet), és nehézségekkel (melyek ismeretében ezen negatívumokat csökkenthetjük).

Elektronikus újságírás fejlesztés
Személyre szóló, íráskészség elsajátítását és gyakorlását célzó fejlesztés. Célja, hogy a résztvevők megtanulják a sajtóműfajokat. A kompetenciafejlesztés fókuszai az írás- és kommunikációs készség fejlesztése, válogatás a hírek között (tartalomszűrés), hitelesség, nyelvezet
és történetmesélés, -elemzés és -értelmezés, audiovizuális elemek
használata (az írás, a szerkesztés, és a dizájn összekapcsolódik), céltudatosság.
G azdálkodj tudatosan fejlesztés
Anyagi helyzet felmérése, tudatos családi kasszavezetést célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai a tudatos tervezés fejlesztése, anyagi szükségletek és kiadások felmérése, tudatosítása, bevétel és kiadás egyensúlyozása. Témák a pénz, annak beosztása, tervezés, befektetés, költségek, kiadások és bevétel. A fejlesztéssel növek-
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szik a résztvevők pénzügyi tudatossága, világosabbá válnak az elérendő célok, és a hozzá szükséges lépések, mint például az elhelyezkedés.
Felkészítés online képzésre (FOK)
A résztvevő tudja stabilan használni a Jitsi, Zoom alkalmazást, képes
segítség nélkül is ki-, belépni, a menürendszerét önállóan kezelni, és
be tud jelentkezni a Redmenta webes applikációba is, ezáltal képessé
válik kapcsolódni az online szervezett képzéseinkhez.
A kompetenciafejlesztés fókuszai a Jitsi, Zoom belépés, menürendszer bemutatása, Redmenta regisztráció, belépés, és kérdőív kitöltése.
Határtalan kommunikáció fejlesztés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai a kommunikáció hátterének, csatornáinak, akadályainak a felismerése, asszertív kommunikáció. A kommunikáció fejlesztésével erősödnek a munkaerőpiaci kompetenciák, az álláskeresés, az állásinterjún való megfelelés sikerességének esélye.
Időgazdálkodás fejlesztés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés,az időgazdálkodás hatékonyabbá tételével, hatékony időmenedzsment, bioritmushoz alkalmazkodó napi rutin kialakításával. A kompetenciafejlesztés fókuszai a lényeglátás, a feladatok priorizálása, s a témák között szerepel
a bioritmus, proaktivitás és reaktivitás is.
Határtalan önismeret fejlesztés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai az önismeret, kapcsolatok felfedezése, felismerések, erősségek, energiaforrások felfedezése, az önismeret erősítése
által stratégiai célok, az ahhoz szükséges út, és lépések kidolgozása,
célközpontú munkaerőpiaci tevékenység megvalósítása.
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atá talan d a dálk dás l s tés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés, az időgazdálkodás hatékonyabbá tételével, hatékony időmenedzsment kialakításával. A kompetenciafejlesztés fókuszai az időmenedzsment, időrablók
felismerése, priorizálás, hatékony időgazdálkodási technikák – rövidés hosszútávú tervezés.
Informatika fejlesztés
Cél, hogy a résztvevő a képzés után tudja stabilan használni a Microsoft Windows operációs rendszer által nyújtott lehetőségeket és ismerje a fájlokkal végezhető műveleteket: másolás, áthelyezés, létrehozás, törlés, valamint legyen tisztában a tömörítés fogalmával. A kompetenciafejlesztés fókuszai a Microsoft Windows felhasználói ismeretek, fájlrendszer műveletek, állományok ki-és betömörítése. Ezen kívül
képes legyen az alkalmazások telepítésére, használatára. A világháló
alapjait, fájlműveletek végzését is megismeri, és képes tömöríteni Total
Commander-rel. A Windows 10 billentyűparancsait, hozzáadott programjait is megtanulja, valamint képes testre szabni az asztalt, a Startmenüt, illetve tudással rendelkezik majd a gépházról és annak különböző beállításairól is.
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Okos nethasználat fejlesztés
Cél, hogy a résztvevő legyen tisztában az internet- és a számítógéphasználat veszélyeivel, milyen adatokat oszthat meg és hol, illetve az
adatmentés szükségességével is. A fejlesztés által a résztvevő magas
szintű internethasználat, adatvédelem, közösségi hálózatok, vírusvédelem, biztonságos jelszavak ismeretével gyarapodik.
Segítségbank fejlesztés
Segítségbank története, jelentősége, hatása a résztvevők életére, a
munkaerőpiacra való visszatérésre, a csatlakozás feltételei, a szabályzat megismerése, elemzése, igénybevétele.
Munkavállalói élmény fejlesztés
Munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő fejlesztés. A kompetenciafejlesztés a munkavállalás középpontjában az elégedettség és a motiváló
légkör jellemzői kerüljenek előtérbe. A téma a motiváció, márkaépítés,
Y generáció, tehetséggondozás.
PPPP - Projektsegítés önkéntesként fejlesztés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés, önkéntesség
jelentősége a projektek életében. A kompetenciafejlesztés fókuszai a
lényeglátás, a feladatok priorizálása. Emellett a cél, hogy a résztvevő
megismerje a pályázatokat, és az ezzel kapcsolatos informatikai rendszerek használatát is, valamint az önkéntes munka előnyeit.
Munkáltatói márkaépítés
Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés
fókuszai az innovativitás fejlesztése, új vállalkozói stratégiák elsajátítása, valamint a brand, márkaépítés, innovációs technikák, trendek
megismerése. Munkáltatói brand fontossága a munkaerő megszerzése, megtartása szempontjából.
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R ezilienc ia fejlesztés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai az agyféltekék dominanciájának felismerése,
meghatározó viselkedési formák, analitikus gondolkodás, ennek alkalmazhatósága a munka világában.
K onfliktusmenedzsment fejlesztés
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai a kommunikáció fejlesztése, konfliktus kezelési
stratégiák elsajátítása. Téma a kommunikáció, konfliktuskezelés, csoportkohézió. Munkahelyi konfliktusok megoldása, ezáltal a munkahelyi
jólét erősítése.
á sadalm l l ssé állalás l s tés
Piacképesség feltételeinek felkutatása. Ki miben tud segíteni a másik
embernek. Kezdeményezések a fogyatékkal élő emberek segítésére.
Mit jelent a társadalmi felelősségvállalás, és annak jelentősége az elhelyezkedésben.
Interjútec h nikák fejlesztés
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés. Az érdeklődő sajátítsa el az állásinterjún elvárható
viselkedési formákat, öltözetet, stílust. Legyen felkészülve az interjún
várható leggyakoribb kérdésekre és képes legyen megfogalmazni az
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általa betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos igényeit, ezeket tudja
egyeztetni a munkaerőpiacon rendezésre álló lehetőségekkel. A kompetenciafejlesztés fókuszai a kommunikációs készség, önismeret,
együttműködési készség, közös gondolkodás, bátorság, alapvető számítógépes ismeretek.

T elekommunikác ió fejlesztés
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés. Digitális kompetencia fejlesztése, ezáltal munkaerőpiaci esélyek növelése. A kompetenciafejlesztés fókuszai a számítógéphasználat, Word, email, közösségi oldalak. Témák a Word, Facebook, Gmail, Freemail, Instagram.
V állalkozz okosan fejlesztés
Vállalkozás indításához szükséges működési engedélyek átbeszélése. Soft- és hardkompetenciák értelmezése, átbeszélése, piacképesség feltételeinek feltérképezése.
V ideó-ö néletrajz készítés fejlesztés
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés. Cél, hogy a résztvevő képes legyen megfogalmazni az általa betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos igényeit, ezeket
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tudja egyeztetni a munkaerőpiacon rendezésre álló lehetőségekkel, és
sajátítsa el a videó önéletrajz készítéshez szükséges alapvető ismereteket.
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Tevékenységeink képekben
2018 . augusztus 15 -én sikeres auditálásra kerü lt
Család- és K arrierPont kö zponti épü lete Pitvaroson.

CS AK -Pont megnyitó – 2018 . 08 . 22.
Helyszín: Pitvaros, Arany J ános utc a 16 / 1.

S zórólapozás Pitvaroson
2018 . 10. 01.
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2018. augusztus 28-án, 11 órától kezdődötta pitvarosi Család- és KarrierPont megnyitója, melyen Radó Tibor polgármester köszöntőjét követően
Szani Marianna foglalta össze megnyitó beszédében a CSAK-Pont céljait.
Ezt követően a IV. Identitástábor résztvevői adtak kulturális műsort.

Munkavállalói workshop,
2018. 09. 13.

anácsad t st l t

yűlés,

Első képzésünk szórólapja

t a s,

15 : 00-15 : 3 0: Meghívottak fogadása, nyitóbeszéd: A CSAK-Pont helyszínének, működésének és jövőbeni terveinek bemutatása. A Szakmai Tanácsadó Testület működési formáinak bemutatása.
15 : 3 0-16 : 00: Kerekasztal beszélgetés: a felmerülő kérdések megbeszélése,
ötletelések a Szakmai Tanácsadó Testülettel a CSAKPont minél optimálisabb
működésének elősegítésére.
16 : 00-17: 00: Dokumentálás: együttműködési megállapodások megkötése..

3 6

É letvitel: T úrós batyu készítése, 2018 . 10. 10.

A találkozó résztvevői megtanulhatták a túrós batyu elkészítésének lépéseit.

M unka és magánélet ö sszeh angolása képzés,
Pitvaros, 2018 . 12. 18 -20.

„Abban szeretnénk nekik segíteni, hogy fel tudjanak készülni a munkavállalásra, van, akinek ez könnyebben megy, részt vehetnek kompetenciafejlesztő, így például kommunikációs tréningen vagy álláskeresési tréningen, megtanítjuk őket önéletrajzot írni, ha éppen arra van szükségük. Ha
esetleg valami nagyobb életvezetési probléma elé kerültek, akkor szakembereink nyújtanak mentorálást, tanácsadást.”
Puskás Hajnalka, Család- és KarrierPont, BKMKIK
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Háztartás-gazdaságtan képzés
-23 ., Csanádpalota

llásk

sés a d and

l s tés,

A háromalkalmas fejlesztés során támogató közösségben, játékos módon
készítettük fel a résztvevőket az álláskeresés során felmerülő
helyzetekre, segítséget nyújtot- tunk a motivációs levél és önéletrajz
megírásában. Ezeken felül pedig abban is segítünk, hogy mindenki megtalálja a hozzá illő álláshirdetést, továbbá reményeink szerint munkahelyet is.
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A CS AK -Pont II. Foc i K upája

4 0

CS AK

Családi délután

4 1

Családi nap, Pitvaros, 2020.08.08.
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A CSAKtív elektronikus újság válogatott
cikkei
Beharangozó

Kedves Olvasóink!
Üdvözli Önöket
a CSAKtív hetilap szerkesztősége.
Újságunk, a Nonprofit Hagyomány Alapítvány Család és KarrierPONTjának sokoldalú tevékenységéről, programjairól számol be hetente, szerdai megjelenéssel.
Mi is ez a Család és KarrierPONT?
Nos, három évvel ezelőtt az EFOP-1.2.9 – 17 – 2017 Nők a
Családban és a munkahelyen című pályázatán nyert szervezetünk, és elindult programunk, amellyel álláskereső, kisgyermekes, hozzátartozóját otthon ápoló nőknek és most már
férfiaknak is segítünk visszatérni a munkaerőpiacra.
A hozzánk jelentkezők ingyenes képzésen és különböző fejlesztéseken vehetnek részt, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a résztvevők megtalálják az egyensúlyt munka és
magánélet között, valamint a számukra leginkább megfelelő
foglalkoztatási formát, akár részmunkaidőset vagy otthon végezhetőt is, és jobban megismerjék önmagukat, képességeiket, növekedjenönbizalmuk, megtanuljanak olyan önéletrajzot
írni, amire felfigyelnek amunkáltatók, illetve sikeresek legyenek az állásinterjún.Ennek érdekében folyamatosan bővítjük
szolgáltatásaink kínálatát:
Elindult Segítségbankunk, ahol különböző módon, a gyermekfelügyelettől kezdve a háztartási eszközök felajánlásáig
segítik egymást a tagok, résztvevőink önkéntesként többféle
területen kipróbálhatják magukat, és ez a tapasztalat hasznos
lesz majd számukra a munkaerőpiacon. Délutáni előadásaink
bárki számára elérhetőek online, ésklubjainkhoz is lehet csat43

lakozni. Felkutatjuk a jó munkáltatókat és a jó munkavállalókat, hogy mindkét fél megelégedésére egymásra találjanak.
Van Facebook oldalunk, csoportjaink és most már újságunk
is, ahol szárnypróbálgató amatőr újságírók számolnak majd
be eseményeinkről, programjainkról, terveinkről. A kiadvány
különböző témák megjelenítésével igyekszik elnyerni minden
kedves olvasó érdeklődését.
Fogadják hát jó szívvel hetilapunkat, és ha kedvet kapnak,
hallgassák meg előadásainkat, tudjanak meg többet rólunk!
A CSAKtív szerkesztősége

J ót tenni jól!

Segítségbank megbeszélés
Segítségbank klub
Baksa József projektvezető ötlete volt a hetente sorra kerülő
Segítségbank klub. Mi is a Segítségbank? A Segítségbank lényege az, hogy egy helyi közösség tagjai „segítségeket” cserélnek egymás között, azaz munkát végeznek, szolgáltatnak, adnak és kapnak, és mindezt egy
értékmérő segítségével számolják el. A rendszer azon az elgondoláson alapszik, hogy mindenki rendelkezik olyan tudással, képességekkel, amelyek segítséget jelenthetnek mások számára. Tehát egy olyan kezdeményezés, ahol bárki fel tud ajánlani egy szolgáltatást, tárgyat
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vagy terményt, és értékmérő szívecskéket kap a felajánlott dolog értékének arányában. A kapott szívecskéket pedig bármilyen, mások által felajánlott dologra beválthatja.
M. Ágnes

Molnár Szabolcs, KATÁ-s vállalkozó előadása
Molnár Szabolcs nevével először a https://katasleszek.hu/ weboldalon találkoztam, mivel mindig is szerettem volna többet
megtudni a KATÁ-s vállalkozás mikéntjéről, illetve a csapattársaim közül is sokan szeretnének vállalkozást indítani, így kézenfekvő ötletnek tűnt a felkérése. Molnár Szabolcs, a katasleszek.hu ügyvezetője és oktatója Facebook eseményt hozott
létre, hogy a közelgő előadására és klubra a Csanád Család
CSAK Pont-hálóval karöltve, minél szélesebb körben felhívja a
figyelmet.
Nézzük meg, hogy pontosan miket tudhattunk meg ezen az előadáson? Megtudtuk, hogy Szabolcsék a katasleszek.hu honlapon online képzéseket tartanak kimondottan KATA adózó
egyéni vállalkozóknak azért, hogy az adózást megkönnyítsék a
számukra, és inkább a vállalkozásukkal tudjanak foglalkozni.
A prezentáció ideje alatt Szabolcs megosztotta a weboldaluk
képzésekkel kapcsolatos felületét is. Az előadás elején megismertük, hogy pontosan mi is a KATA adózás előnye, illetve,
hogy miért is volt forradalmi változás, amikor bevezették ezt az
adózási módot. Kiderült, hogy az újítás a KATA rövidítés T betűjében rejtőzik, ami a tételes adózást takarja. A tanfolyamjaik
során elérhető 5 órányi videó anyagot próbálta meg Szabolcs
belesűríteni nekünk ebbe a 45 perces előadásba. Az előadását
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2 fő részre bontotta, az első részben a KATA adózás szabályairól, a második részében egy KATA adózó egyéni vállalkozás
létrehozásáról beszélt.
B. M. Rita

Család és K arrier K lub
Első alkalommal került megszervezésre november 25-én a Család és
Karrier Klub. A téma a visszatekintés-értékelés, ahol a korábbi események felidézése mellett minden
résztvevő elmondta, hogyan került
kapcsolatba a CSAKPonttal. A jelenlévők beszéltek az eddigi képzésekről, fejlesztésekről. A család és karrier klub lehetőséget nyújt közelebb kerülni a munka és magánélet egyensúlyának megteremtéséhez, a sikeres vállalkozás indításának megvalósításához. A Család és Karrier Klub egyik
résztvevője elmondta: Nagyon jó érzés volt visszaemlékezni
mindarra a sok fejlesztésre, amiken részt vehettünk. Új embereket ismerhettünk meg, igazi barátságok is szövődtek már!
Megtapasztalhattuk milyen a home office, és hogy otthonról az
internet segítségével is tudunk hatékonyan csapatban dolgozni.
Sok segítséget kaptunk a fejlesztőktől és előadóktól ahhoz,
hogy a jövőben megtaláljuk a számunkra megfelelő munkahelyet.
M. Ágnes
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Segítségbank Klub
Baksa József vezetésével zajlott le ismét a Segítségbank klub
november 26-án. Első körben felvilágosítást kaptunk a következő hetekre szervezett képzésekről, sőt a képzők érdekes előadásokkal is készülnek nekünk, ami már meg is kezdődik a héten. A CSAK Pont több felajánlást is át vett, így a felajánlók
máris be tudják cserélni „élő szívecskéiket” más által felajánlott
tárgyra vagy szolgáltatásra. Elindult belső körben a Segítség
bank működése! A Segítségbank Facebook-csoport már él,
egy belső megbeszélés után már láthatóak lesznek a felajánlások is. Szépen gyűlnek a felajánlások, a telephelyeken több játék és ruha is van már. Kaptunk egy kis bátorítást, hogy minél
több szolgáltatást ajánljunk fel. Olyat, amit szeretünk csinálni és
lelkesen tudunk másoknak segíteni benne. A klubban új tagok
is voltak. A felmerülő kérdéseikre választ kaptak és széles körű
felvilágosítást is a CSAK Pontról. Kötetlen beszélgetéssel zártuk a klubot.
M. Ágnes

Tippek és ötletek
a családi kassza gyarapításához
Hétfőn este Simon Zsanett volt a meghívott, aki hasznos tanácsokkal látta el a résztvevőket. A Családi Kassza klubon a háztartással kapcsolatos gazdálkodásáról beszélt, illetve különböző háztartási költséghatékony technikákra hívta fel a figyelmet. Emellett elmondta, hogy a kézműves háztartási eszközök
készítése előnyös, valamint a kézzel készített tárgyakat akár értékesíteni is lehet.
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CSAKPont előadások a
Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási
Paktum konferenciáján
Mivel az idén a
járvány miatt előtérbe kerültek az
atipikus foglalkoztatási formák,
a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási
Paktum idei első rendezvényét is ez a
téma uralta.
Először dr. Vígh
Csanád, a Dr. Hegedűs Péter Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje
beszélt a rugalmas munkadőről, a távmunkáról, a részmunkaidőről, határozott idejű foglalkoztatásról, home officeról, stb.,
amelyeknek az előnye, hogy minimálisra csökken vagy el is
tűnik a személyes kontakt, ezzel együtt csökken a fertőzés veszélye, viszont nem szűnnek meg a munkahelyek.
Ezután a Nonprofit Hagyomány Alapítvány két munkatársa,
Kisné Répás Nóra, humánerőforrás-menedzser és Baksa József projektmenedzser tartott előadást arról, hogy alapítványunk miben és hogyan tudsegíteni a hozzá fordulóknak.
Szó esett a GYES-ről, GYED-ről visszatérők nehézségeiről,
arról, hogy számukra különösen előnyös az atipikus foglalkoztatás, hiszen ennek segítségével fokozatosan szoknak bele,
illetve vissza a munka világába. További előny, hogy például a
távmunka vagy a home office esetében azok a munkavállalók
is esélyesek lehetnek, akik eddig azért nem találtak munkát,
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mert nem, vagy csak nehezen tudtak eljutni a munkahelyre a
távolság miatt. Szintén csökken a táppénzes napok száma.
Kisné Répás Nóra megemlítette az atipikus foglalkoztatás
hátrányait is, például kevesebb lehet a jövedelem, illetve nem
mindenki alkalmas távmunkára vagy home office-ban történő
foglalkoztatásra.
A munkaerőpiacra visszatérőknek azonban érdemes előre
megtervezni visszatérésüket, fejleszteni, modernizálni tudásukat. Ebben és számos más, munkaerőpiaci kérdésben segít az Alapítvány, képzések, tájékoztatók, klubok tartásával.
Baksa József a Családbarát munkahelyekről beszélt, illetve a
Családbarát védjegy megszerzésének feltételeiről. Érdemes
a munkáltatóknak megpályázni ezt a megtisztelő címet, mert
a jövő mindenképpen azoknak kedvez, akik dolgozóikat hoszszú távon meg tudják tartani, mindkét fél megelégedésére.
Végül Bereczki Pál, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal osztályvezetője tartott előadást a náluk igénybe vehető
segítségekről és szolgáltatásokról.
Sz. Marianna, B. József

Munkánk és magánéletünk összehangolása
A kétnapos képzést Viniczai Andrea vezette, amely tizenöt fő
részvételével zajlott. A képzésen hozzánk hasonló helyzetben
lévő álláskeresőket, munkába visszatérni szándékozó családanyákat ismerhettünk meg.
A két nap során nagyon sokat beszélgettünk, kis csoportokban,
párokban is dolgoztunk együtt különböző feladatokon, így egymást is jobban megismertük, illetve hasznos ötletekkel gazdagodtunk. Megszereztük a munka és a magánélet megfelelő és
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hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stresszkezelési készségeket.
Elsajátítottuk az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét.
Beszélgettünk a generációk közötti együttműködés családi és
közösségi lehetőségeiről, a segítő kapcsolatokról. A trénertől
mindehhez nagyon jó iránymutatást kaptunk.
O. Sz. Ágnes

Előadás fejlesztésekről
A Nonprofit Hagyomány Alapítvány egyik trénere, Utasi Melinda, szerdán vállalkozz okosan
és gazdálkodj tudatosan témákról beszélt.
Az elmúlt években Melinda több
képzést és fejlesztést is tartott
nekünk. Erre példa a Munkaerőpiaci Reintegrációs képzés,
Munka és Magánélet Összehangolása képzés, illetve Gazdálkodj Tudatosan fejlesztés.
A gazdálkodj tudatosan témában Melinda elmondta, hogy
mennyire fontos a pénz tudatos beosztása. Ehhez különböző
ötleteket adott a fejlesztés résztvevőinek, például a kártyás fi50

zetés előnyeiről. A Vállalkozz Okosan fejlesztésen a magánvállalkozás elindításához szükséges alapismereteket sajátítottuk
el.
M. Ágnes

A CSAK-Pontról

Oc skóné S zénási Á gnes:
„A Csanád Család CSAK-Pont olyan kör, ahol a feladatokat mi
magunk választjuk meg a sokféle közül. Előadásokat tarthatunk, vagy csak közönségként részt vehetünk. Klubokban beszélgethetünk, megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat. A
fejlesztéseken nagyon sokat tudunk tanulni, beszámolót írhatunk, interjúkat készíthetünk, elmondhatjuk a véleményünket
írásban, szóban. Nagyon sok segítséget kapunk egymástól. Ez
nagyon-nagyon jó dolog, és én is azt érzem, hogy nagyon sokat
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fejlődtem. Így, hogy itthon vagyok a kislányommal, ez nekem
nagyon hiányzott már. Sokkal könnyebb lesz visszatérnem a
munkába. Januárig van még időm eldönteni, hogy mit szeretnék. Szívesen lennék itt munkatárs, ha lenne rá lehetőség, ennek érdekében egy-két hónapig akár önkéntesként is tudnék tevékenykedni. Régi vágyam vált valóra azzal, hogy videószerkesztésben is kipróbálhattam magam.”
Szepesi Andrea:
„Ebből indul ki minden. Ahhoz, hogy a CSAKtív kör és más
Facebook-os csoportok működhessenek, ez adja a keretet, ez
a “családanya”. Tehát a családbarát közösséget ez tartja össze.
Innen indul ki minden, a fejlesztések, a tanulási lehetőség, stb.”
Simon Zsanett:
„Éppen ma kaptam egy állásajánlatot, fontolgattam, de kisgyermekem mellett csak 4 órában tudtam volna vállalni. Ez nem felelt meg a munkáltatónak. Ekkor realizálódott bennem, hogy
mekkora lehetőség a családbarát munkahely, amit ti is képviseltek, hangsúlyoztok és népszerűsítetek a vállalkozók körében”
Szabó Attila:
„Segíti a személyes fejlődést, tanulást, olyan tevékenységben
is kipróbálhatjuk magunkat, amikre korábban nem volt lehetőségünk, például gondolok itt az Excel-táblázatok vezetésére, a
csapatirányításra, feladatok közös megoldására. Nagyon sokat
fejlődtem, olyan dolgokat csinálhattam, amiről álmomban sem
gondoltam volna, hogy meg tudom csinálni. Maradnék szívesen
hosszú távon is.”
Feuerwerker Daniella:
„Csak-Pont, családbarát munkahely, a családanyák visszasegítése a munkaerőpiacra. Én egy állami cégtől jöttem el, és itt
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megtapasztaltam, hogy másképpen is lehet bánni az emberrel.
Itt mindenki megértő, és a tanulás a legfontosabb. Folyamatosan tanulok, fejlődők, új dolgokat próbálhatok ki, ezáltal magamat is tesztelem, hogy éppen az a terület nekem való-e vagy
sem.”
Domokos Zoltán:
„Örvendek, hogy a Csak-Pontba bekerültem, mert rengeteg új
dolgot volt szerencsém megtanulni. Mint a Zoom értekezletek
házigazdája, sokszor hallottam a fejlesztéseket, előadásokat,
így ezek megmaradtak bennem.”
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Ráczné Jochim Andrea:
„A CSAK-Pont elindított a fejlődés felé vezető úton. Itt jöttem rá
arra, hogy mennyire fontos és kevés idő alatt mennyit lehet fejlődni. Megismertem az erősségeimet, amelyekkel – bevallom
őszintén – nem voltam tisztában. Olyan képességeket is felfedeztünk, amelyekről eddig nem tudtam, hogyan kell hasznát
venni.
Ami szerintem pozitív és becsülendő, az a rugalmasság, mivel
sokan vagyunk családanyák, és vannak olyanok is szerintem,
akik máshol is dolgoznak, de mindez összeegyeztethető, tehát
lehet mindenre megoldást találni.
Hogyha valaki valamiben nem jó, attól még biztosan van más
olyan terület, vagy más olyan tevékenység, amiben kimagasló
teljesítményt nyújthat. Szerintem ez mind nagyon-nagyon fontos. A későbbiekben én a kommunikáció terület felé szeretnék
orientálódni.”
Lázárné Szakál Adrienn:
„Segít azoknak, akik állást keresnek. Sok mindenbe beletanulnak, megnövekszik az önbizalmuk, felkészíti az embereket a
következő életszakaszra, munkára, és többféle feladatban is kipróbálhatja magát mindenki. Továbbá érdekes előadásokra is
lehet itt jelentkezni, tanulni, fejlődni.”

A CSAKtív körről
Ocskóné Szénási Ágnes:
„Szerintem a CSAKtív körnek az a lényege, hogy itt megoszthatjuk egymással az ötleteinket és a tapasztalatainkat is. Segítséget is kérhetünk egymástól, és ha van valami feladat, azt kiírjuk a Facebook csoportunkba, ott több a jelentkező, mint a
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megbeszélések alkalmával. Így egymás között fel tudjuk osztani
a feladatokat. Nekem azért tetszik ez a CSAKtívság, mert itt
mindenki saját maga választja meg a feladatot, amiben részt
szeretne venni, amiben fejlődni szeretne, amiben kipróbálná
magát.”
Szabó Attila:
„A CSAKtív kör a kályha, onnan indul minden. Közös munka,
egymás segítése.”
Szepesi Andrea:
„A CSAKtív körnek a lényege az, amit Ági is elmondott. Elsősorban az, hogy egymást tudjuk segíteni és támogatni hasznos
tanácsokkal és infókkal, valamint fontos az előadásokon való
részvétel és a fejlesztések, illetve a Facebook-posztok, azokhoz hozzászólhatunk, és nagyon sok hasznos információt kapunk.”
Feuerwerker Daniella:
„A CSAKtív kör olyan aktív emberek társasága, ahol az emberek megosztják egymással a véleményüket, illetve jó és hasznos ötleteiket. Számunkra fontos a csapatmunka, a közös cselekvés és a folyamatos fejlődés. Benne van a CSAKtív csoport
nevében is, hogy aktív.”
Kálmánné Ábrahám Edit:
„A CSAKtív kör egy privát csoport. A csoport vezetése, illetve a
tagjai CSAKtivizálják, buzdítják egymást.”
Domokos Zoltán:
„A CSAKtívot én úgy tudnám definiálni, hogy egy olyan kör, ahol
egymást tudjuk fejleszteni, ösztönözni. Ha bárki bármilyen feladatban elakad, a csoportból mindig segít neki valaki. Egyfajta
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közösségi fejlesztés, egy közösségi platform, ahol mindannyian
tudunk tanulni és fejlődni.”
Cseh Gabriella:
„Ha röviden kell mondani, akkor a kapcsolat, a kommunikáció
és az információk megosztása a lényege. Kapcsolattartás a közösségen belül, kommunikáció a feladatok elosztása céljából és
információ az előadásokról.
Mága Julianna:
„Szerintem a CSAKtív egy nagyon jó közösség. Azért vagyunk
itt, hogy együtt segítsük ötletekkel, összefogással a Csak-Pont
munkáját. Ugyanakkor egymásnak is segíthetünk, munkatársainkat és önmagunkat is fejleszthetjük.”
Muntyán Ágnes:
„A CSAKtív kör családias közösség, ahol egymást és a CSAKPontot segíthetjük, magunkat és egymást fejlesztjük. Nekem is
nagyon sokat adott ez a lehetőség. Bármilyen életszakaszban
van az ember, olyan önismereti képességekre tesz szert, amit
a későbbiekben hasznosítani tud.”
Kissné Angyal Viktória:
„A CSAKtív egy olyan kör, ahol sok mindent megtanulhatunk.
Betekintést nyerhetünk olyan új dolgokba, amelyeket nem is ismertünk azelőtt.”
Kovács Margó:
„Egy nagy család, ahol, ha valakinek valamilyen problémája,
kérdése van, akkor mindig talál valakit, aki tud segíteni, és bárkihez lehet bizalommal fordulni. Nagyon sokat lehet fejlődni
akár magunk, akár a többi résztvevő megismerésével.”
Bagyinszkiné Marunák Márta:
„Nekem a CSAKtív nagyon sokat adott, nőtt az önbizalmam, rugalmasabb lettem, és másképpen kommunikálok. Köszönöm,
amit eddig kaptam!”
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M atuz T amás:
„Szerintem elsősorban, ahogy a nevében is benne van, a
CSAKtív Kör a CSAK-Pontot mint szervezetet aktívan segítők
társasága.”
L eszkó Csilla:
„Szerintem a CSAKtív egy olyan kör, ahol egymást segíthetjük,
közösen fejlődhetünk és munkálkodhatunk is.”
R ác zné J oc h im Andrea:
„Szerintem a CSAKtív kör családias közösség, ahol egy nap
többször is találkozhatunk és beszélhetünk online. Együtt, egy
csapatban dolgozunk, gondolkodunk, illetve tanulunk előadások, klubok által és egymástól is.”
S ári T ü nde:
„A CSAKtív egy olyan egymást segítő, fejlesztő csoport, ahol a
feladatok elosztása mellett bármiben segíthetünk egymásnak.”
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Kálmánné Ábrahám Edit:
„Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem
nektek, hogy részt vehetek ebben a programban. Nincsenek véletlenek, én abban hiszek. A Facebookon találtam rátok, lehet,
hogy jó lett volna korábban. Nagyon jól érzem magam a köreitekben. Nagyon tetszett a képzés, amin részt vettem, a fejlesztések, előadások, klubok. Én is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem, és szeretnék még többet tanulni.”
Cseh Gabriella:
„Új vagyok még itt, de voltak már olyan előadások, amelyek felejthetetlen élményt jelentettek számomra. Tanulni úgy érdemes, ha közben élvezzük az előadásokat, képzéseket. A
CSAK-Pontnál számomra nagyon fontos, hogy az emberek segítőkészek.”
Multyán Gréta:
„Kiemelném a plakátszerkesztő fejlesztést, mert itt annyit tanultam, hogy a saját esküvői meghívómat én csináltam meg. Itt
nemcsak munkatársak vagyunk, hanem barátok is.”
Matuz Tamás:
„Nagyon sok tapasztalatot és hasznos infót lehet szerezni, nagyon sokrétű előadások vannak, mindenki talál biztosan olyat,
ami érdekli, vagy tetszik neki. Sikerült beleásnom magam a plakátszerkesztésbe, mindenképpen szeretnék majd videókat is
szerkeszteni.”
Bajuszné Muladi Rita:
„A CSAKtív kör számomra többet jelent egy Facebook csoportnál. Benne van egymás segítése, továbbá ott osztjuk meg programjainkat, megbeszéléseink időpontjait. Szavazásokat hozunk

58

létre, szervezzük közös programjainkat. Megosztunk eseményeket, évfordulókat, eredményeinket. Nagyon fontos, hogy tanulunk mindannyian egymástól is.”

Nonprofit Hagyomány Alapítvány
Sajtóközlemény:
Család- és KarrierPont nyílt Pitvaroson
2018.08.28.
Az EFOP-1.2.9.-17-2017-00074-es azonosítószámú „Esélyt a
családanyáknak” c. projekt keretében 2018. augusztus 28-án
Család- és KarrierPONT nyílt Pitvaroson az Arany János utca
16/1. szám alatt.
A Széchenyi 2020 program 199,57 millió forint európai uniós
vissza nem térítendő támogatás keretében segíti a projektet. A
projektben konzorciumban együttműködik a Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal, de az Alapítvány további együttműködőkre is számít. Az ünnepélyes megnyitón Radó Tibor, Pitvaros polgármestere üdvözölte az egybegyűlt érdeklődőket, majd
köszönetét fejezte ki a Nonprofit Hagyomány Alapítvány munkatársainak, amiért Pitvarost választották CSAK-Pontjuk megvalósítási helyszínéül.
Ezután Szani Marianna szakmai vezető beszéde következett,
amely a család fontosságáról, azon belül is a nők helyzetéről,
annak javításáról, valamint a CSAK-Pont céljairól szólt. Bemutatta munkatársait, akik szintén a CSAK-Pont szerves részei,
munkájukkal a nők munkaerőpiaci reintegrációján, valamint egy
építő közösség létrehozásán dolgoznak. Ezt követően egy kul59

turális műsort tekinthetett meg a közönség. Felléptek a IV. Indentitástábor résztvevői, akik szavalással, komoly- és könnyűzenével, népdalokkal, illetve mazsorett-bemutatóval készültek.
Ezután a CSAK-Pont munkatársai bemutatták az épületet a
megjelent érdeklődőknek, tájékoztatást nyújtottak jövőbeli képzéseikről.
Fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a Család- és KarrierPont a Pitvaros körüli mikrokörnyezetet is szeretné bevonni, így
például Ambrózfalvát, Csanádpalotát, Mezőhegyest és Nagyért.
Az Intézmény megtekintése után a meghívottak, az érdeklődők
és a munkatársak közösen megebédeltek Pitvaros Község Önkormányzat épületében.
A projekt programjáról bővebben az alábbi oldalon tájékozódhat:
https://uj.csakinfo.hu/programunk/
További információ:
E-mail: csak.pitvaros@gmail.com
Weboldal: https://uj.csakinfo.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/csaladkarrier
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Programunk
Pályázat címe: „Esélyt a családanyáknak!”
Pályázat kódszáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00074
Támogatás összege: 199 574 681 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időszak:
Kezdete: 2018. 01. 01.
Fizikai befejezés: 2021. 03. 31.

ályá
Nonprofit Hagyomány Alapítvány Konzorciumi tag Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal
Célok:
Az Intézmény a Pitvaros és térségében élő nők munkaerőpiaci
helyzetének javítása, a család és a munka összeegyeztetésének előmozdítása érdekében jött létre.
Célkitűzések: A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása.
A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének
érdekében. A magánélet és a munka összehangolását segítő
támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése. Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, a részmunkán és
a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a jobsharing és a munkaerőkölcsönzési formák elterjesztése – az új típusú munkaidőmodellek
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népszerűsítésével, valamint a bevezetés lehetőségének ismertté tételével – mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében. A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.
Célcsoport:
1. Az aktív korú munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a
munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy
fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb).
2. 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.
3. A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.
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A s z ak mai f ü z et megalk otás án ak c é lj a az , hogy az
olv as ó k
megi s merk ed j en ek a Cs alád é s Karri erP on t proj ek t ered mé n y ei v el, ez en belü l i s az általuk
s z erv ez ett
programok k al,
különböző
es emé n y ek k el, tev é k en y s é gek k el, é s mi n d ez t a
s aj át heti ú j s águk , a CSAKtív c i k k ei n , hírei n ,
ö s s z ef oglaló i n é s bes z ámoló i n k eres z tü l.
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