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„Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”
Oravecz Imre
olvasó, melyet az élete minden területén alkalmazhat, hogy könnyebben és gyorsabban érjen
el jobb eredményeket mint valaha is lehetségesnek gondolta volna. Ahhoz, hogy végül sikert
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CSAK Családi kassza klub

hét első napján, Baksa József vezetésével, Családi kassza klub foglalkozáson
vehettünk részt. A klubot Brian Tracy
Gyújtópont című könyvajánlójával nyitotta meg,
mely arról szól, hogyan duplázzuk meg jövedelmünket és szabadidőnket egyszerre. Hogyan lehet a családi kasszát növelni egyéb bevételi forrásból. Közösen kerestük az okokat, hogy az
emberek miért idegenkednek a nem megszokott
bevételi forrásoktól.

A

“A jól bevált módszer segítségével tegye egyszerűbbé az életét, duplázza meg a jövedelmét,
érje el a céljait. Brian Tracy elsöprő erejű tanácsokkal és világosan érthető éleselméjűséggel
nyújtja át nekünk a magánéleti és szakmai siker
tudományos pontosságú, ugyanakkor gyakorlatias mintáját." - Edwin J. Feulner, bölcsészdoktor; a The Heritage Foundation elnöke.
Ebből a könyvből olyan gyakorlatban alkalmazható, kipróbált, hatékony módszert ismer meg az

arassunk, megrögzötten kell összpontosítanunk
arra az egy kritikus tevékenységre, amely a cél
eléréséhez vezet. Meg kell határoznunk a gyújtópontot - a legfontosabb dolgot, amit az adott
időben tehetünk, hogy az életünk bármely területén a maximális eredményt érjük el. Alapvetően meg akarja növelni a jövedelmét? Javítani
akarja a kapcsolatait? Több szabadidőt akar?
Alkalmazza Brian Tracy Gyújtópont módszerét,
és hamarosan minden cselekedete - minden ébren töltött pillanat - pozitív változást hoz, és
olyan magasra juttatja, amiről álmodni sem mert!
" Ha ön néhány kulcstevékenységet állít az intelligenciája fókuszába, és azokra összpontosít,
sokkal többet képes teljesíteni, jóval kevesebb
idő alatt, mint az átlagemberek. Bármely helyzetben ki tudja választani a leglényegesebb elemet. Lehet, hogy többet keres, és jobban teszi a
dolgát, mint korábban valaha is. Mégis gyakran
érzi, hogy elmerül a munkahelyi és magánéleti
követelmények mocsarában. Ez a könyv megadja a megoldást a mai modern élet elkerülhetetlen kihívásaira.” A klub második felében arról
beszélgettünk, hogy a kis településeken, falvakban élők, sok esetben miért félnek a továbbképzésektől, a fejlődéstől, a változásoktól. A moderátor segítségével mindenki külön elmondhatta
véleményét a témában. Megoldás lehet a segítő
közösség létrehozása, az összefogás egymással, melyet azonban meghatároz a gondolkodásmód, merünk-e változtatni, ismerjük-e céljainkat. Tervezzük, hogy a további klubfoglalkozások során könyvelők, pénzügyi szakértők, független tanácsadók lesznek vendégeink, akik beszélni fognak nekünk a családi, és a gyermekek
után járó kedvezményekről is.
Könyvleírás forrása: www.libri.hu
O. Sz. Ágnes
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Önbizalom növelő
Álláskereső klub
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edden este az Álláskereséső klub elején
közösen megnéztük, hogy milyen álláshirdetések érhetőek el a munka.hu weboldalon, Hódmezővásárhelyen és vonzáskörzetében. Megbeszéltük, hogy ki milyen állásokra pályázott a napokban, kik vettek részt állásinterjún.
A klub további részében egy önbizalom növelő
játékos feladatban vehettünk részt. A moderátor
írásban felsorolt nagyon sok pozitív álláskereséshez is kapcsolódó tulajdonságot. Majd egyesével, minden résztvevőnek közösen ki kellett
választanunk ezekből 10 leginkább rá jellemző
tulajdonságot. A legtöbb esetben egyetértettek a
résztvevők a tulajdonságok kiválasztása során,
hasonlóan látjuk egymást. A sok pozitív szó,
amit egymástól kaptunk, és legjobb tulajdonságaink kiemelése a résztvevők önbizalmát növelték.
O. Sz. Ágnes

Család és karrier klub
Gyerekkorban elképzelt jövő
klubon beszélgettünk a jelenlévőkkel, hogyan döntötték el fiatalkorukban azt, hogy
milyen pályára lépnek, melyik iskolába
menjenek továbbtanulni. A Család és karrier klub klubvezetője Muntyán Ágnes.
Meghatározó döntést kell igen fiatalon hozni, és
ennek nagy súlya van. Fontos a szülői támogatás, hiszen egy 14 vagy 18 éves gyerek még
nem biztos, hogy tudja, milyen szakmát válaszszon.
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Az iskolákban nagyon fontos, hogy több önismeretet tanuljanak a fiatalok. Ezzel is segítenék
őket, hogy olyan szakmát válasszanak, ami a
legjobban illik hozzájuk, amit szeretnek csinálni.
Fontos a pályaválasztás előtt minél több szakmát megismerni, hogy el tudják képzelni a diákok, milyen is az adott szakma, mi a jó és rossz

oldala. Ez irányt mutathat. Olyan hivatást válasszunk, amit szeretünk csinálni, és amiben jól
érezzük magunkat.
M. Ágnes

Kell az őszinte szó
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anuár 14-én új klub indult Józsi és Daniella
vezetésével. A Segítség klubon Daniella
arra a kérdésre kereste a választ, hogy kinek milyen magánéleti, vagy munkahelyi segítségre van szüksége. Volt, aki azt válaszolta,
hogy a jelenlegi családi hitelekről tájékozódna,
volt aki egy szuper pályázat megírásában kérne
segítséget, s volt, aki napjaink elégedetlen embereinek gondolkodását szeretné megérteni. A
résztvevők között volt, akinek lelki támogatásra
volna szüksége, mert egy kicsit leeresztett.
Kriszti mesélt egy kísérletről, ahol 7-8 fő különböző személyiségű ember volt összezárva 10
napig. A beszélgetésben egyetértett a csapat
abban, hogy problémáinkat ki kell mondani
őszintén, szavakba kell tudni öntenünk azokat,
illetve vállalnunk kell hibáinkat.
A hátramaradt fél órában, a Fejlesztő könyvismertetőn, Józsi könyveket mutatott be. Elsőként
Brian Tracy Több fizetés, gyors karrier című
könyvét. Ez a könyv azoknak szól, akik maguk
szeretnék irányítani karrierjük alakulását. „Ha
úgy érzed, jóval többet érdemelsz annál, mint
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MÉGIS lehetőségeket. Mert lehetünk a MÉGIS
emberei - ha azok akarunk lenni. Bár az élet nehézségei lenyomhatnak, MÉGIS lehetünk győztesek. MÉGIS felállhatunk és mondhatjuk a zord
erők hadának: "nem állítasz meg! MÉGIS meghódítom a hegyeimet! MÉGIS birtokba veszem
az Ígéret Földjét!”
Könyvleírás forrása: www.libri.hu, www.loridoki.hu
B.M.Rita

Hogyan tovább klub

amennyit ma keresel, hadd nyugtassalak meg:
valószínűleg igazad van. Könyvem segítségedre
lesz abban, hogy többé már ne kelljen így érezned. A huszonegy fejezetben található kipróbált,
valóban gyakorlatias technikák bármely cégen
belüli karrier építésekor alkalmazhatók – bármilyen pozícióról vagy szakterületről legyen is szó.
A második bemutatott könyv Magyar Lóránt:
Mégis legyél győztes! című könyve volt.
A szerző gondolatai:
“Az első gyermek születése a szülő életében a
legnagyobb öröm és felemelkedés. Fölé minden
addigi rendnek, érzésnek és értéknek. Hasonlóképpen van az is, amikor az írónak megjelenik
az első könyve. Ez is a szülővé válás nagy csodája - az életnek egy másik dimenziója. Fölülemelkedés minden addigi rendnek és keretnek.
30 év ön- és én-keresésének, útjainak és útvesztőinek megélését és értékgyűjtését osztom
meg a kedves Olvasóval - életről és értelemről,
barátságról és szerelemről, ellenségekről és segítőkről, csalódásokról és reményekről, kudarcokról és sikerekről. Megszólaltatom az érzések
sokszínű gazdagságát - játékosságot és komolyságot, örömöket és könnyeket, mélységeket és magasságokat, mesebeli lényeket és földhöztapadt valóságokat. Mindenekelőtt pedig, a
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éntek esténként Baksa József vezetésével Hogyan tovább klub foglalkozáson vehettünk részt. A hosszú távú együttműködés feltételeiről beszélgettünk. Minden résztvevő elmondhatta terveit, milyen feladatokban
segítene, mely munkacsoportokban venne továbbra is részt. Fontos, hogy ha belépünk egy
munkacsoportba, akkor aktívan legyünk ott jelen, vegyünk részt minden megbeszélésen, vállaljunk részfeladatokat, segítsük egymás munkáját. Ezeken a beszélgetéseken lényeges,
hogy mindenki őszintén elmondja véleményét,
ezzel tudjuk leginkább segíteni a közös munkát.

Sz. Attila

„ Egy olyan csapatban, ahol 30-40-50 éve
ismerik egymást a játékosok, olyan mennyiségű szeretet van, amit nehéz leírni.”
Egri János
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Wass Albert

KEMKIK Évkönyv

ők a családban és a munkahelyen elnevezésű, EFOP-1.2.9-17-2017-00020 pályázati azonosítószámmal rendelkező
Európai Uniós pályázat keretén belül került megvalósításra a BAKONYALJA Család és KarrierPONT című projekt.

N

A szakmai megvalósítást egy három szervezetből álló konzorcium valósította meg, amelyben a
konzorciumvezető szerepet a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara töltötte be. A konzorcium egyik tagja a megyében
működő Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület, másik
tagja az IFKA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A szervezetek a szakmai tapasztalataik, kompetenciák alapján különböző feladatokat láttak el a
projekten belül, amellyel hozzájárultak a nők
munkaerőpiaci (Megj.: kötőjeles verzió volt, bizonytalan az írása) helyzetének javításához, a
család és munka összeegyeztethetőségének
előmozdításához a régión belül.
A projekt átfogó stratégiai célja a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, a család és munka
összeegyeztethetőségének előmozdítása.

Alapvető cél, hogy a projekt hozzájáruljon a
fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez, a nők atipikus foglalkoztathatóságának
javításához, az atipikus foglalkoztathatósági formák népszerűsítéséhez, a helyi szintű együttműködés javításához, a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása által.
A pályázati konstrukcióban az alábbiak feladatokat vállalta a konzorcium:
• Komárom-Esztergom megyei Család és KarrierPont létrehozása
•
•
•
•
•

Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek szervezése
Önsegítő képzések szervezése
Mentori szolgáltatás biztosítása
Csoportfoglalkozások szervezése
Előadások, tájékoztató napok, kampányok
szervezése volt. (Jav.: nem kell a volt)

A létrehozott Család és KarrierPONT célja a térségben élő nők családi, társadalmi és
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munkaerőpiaci szerepeinek összeegyeztetése,
a nők foglalkoztathatóságának növelése az atipikus munkavégzési formák vállalatokon belüli
kialakításával. A Család és KarrierPONT további
feladata olyan helyi hálózat létrehozása volt,
amely beazonosítja, nyilvántartja, közvetíti a nők
és a hozzájuk kapcsolható családi környezet
számára, a térségben elérhető szolgáltatásokat.
A megvalósítás során az információk áramlását,
a szolgáltatások elérhetőségét, biztosítását helyezte előtérbe és ezen célokat szolgáló helyi
hálózatokat, együttműködéseket kellett kialakítani. Az együttműködések a helyi erőforrásokra,
illetve a helyi igényekre támaszkodtak.
A pályázaton belül megvalósult programok egyrészt a munkáltatók részére nyújtottak többletinformációt az atipikus, vagy más néven rugalmas
foglalkoztatási formákról, azok vállalaton belüli
kialakításáról, megvalósításáról; másrészről a
kisgyermeket nevelő édesanyák, családapák illetve hátrányos helyzetű nők részére nyújtottak
azonnal alkalmazható, részletes információt a
munkába való visszatérés lehetőségeiről. Mindkét célcsoport számára a család és munka öszszeegyeztethetőségének előnyei is bemutatásra
kerültek a projektben, annak érdekében, hogy
kialakuljon egy pozitív társadalmi és munkáltatói
szemlélet a nők munkába állásának, foglalkoztatásának lehetőségeiről.
A projekt jövőképét úgy határoztuk meg, hogy az
hosszú távon hozzájáruljon a nemek közti
egyenlőség előmozdításához a foglalkoztatás
terén, hiszen a nők nagyobb arányú foglalkoztatásának köszönhetően a női és férfi foglalkoztatottsági arányok közt tapasztalható különbség
csökken, valamint foglalkoztatottságuk növekedéséből adódóan nő a társadalmi és munkáltatói
megbecsülésük, a sztereotipikus gondolkodás
háttérbe szorul.
A projektben - az alábbi - két indikátort teljesítettük a 36 hónapos megvalósítás alatt:

1. Munkaerőpiaci integráló programokba
200 hátrányos helyzetű személyt vontunk be.
2. A program elhagyását követően a munkaerőpiacra vagy munkaerőpiaci programba
20 fő lépett be.
3. A fentieken felül a projekt további hét
szakmai mutatót is sikerrel teljesített, az alábbiak szerint:
4. Képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken 500 résztvevőt regisztráltunk.
5. A helyi munkaadók közül 20 vállalkozással, intézménnyel kötöttünk együttműködési
megállapodást a projekt céljainak elérése érdekében.
6. Kialakításra került két Család és KarrierPONT a projekten belül. Az egyik a KomáromEsztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében Tatabányán, a másik Komáromban, a Kemence Hagyományőrző Gasztrokulturális és Közösségfejlesztő Egyesület
székhelyén.
7. Segítő szolgáltatást 500 fő részére biztosítottunk.
8. Öt témában adaptáltunk képzést, amelyet
több mint 50 fő részére oktatás keretében
megtartottunk.
9. Rendezvényeinkkel, szemléletformáló tájékoztatással több mint 1000 főt értünk el.
10. A munka és a család összeegyeztetésé
céljából kialakított szolgáltatásunkat 50 fő részére tudtuk biztosítani.

„A jól elrendelt munka minden gyarapodás
talpköve.”
Széchenyi István
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Feladat ellátás a
Család és KarrierPontnál,
mint rendezvényszervező
Salamon Zsuzsa
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020. október óta látom el a feladataimat,
mint rendezvényszervező a Család és
KarrierPontnál.
A
vírushelyzet
megkövetelte, hogy az eddig megszokott
formától eltérően kelljen megvalósítani mindazt,
amit
vállaltunk
a
projekt
sikeres
megvalósításáért. Teljes mértékben át kellett
állnunk az online világra, aminek talán a
legnagyobb kihívása a már személyesen
megszólított ügyfelek online térbe való
bevonása volt. Mindennapi feladataim közé
tartozik a közösségi média felületek kezelése,
minden nap átnézem az üzeneteket, a facebook
csoportokban felmerülő kérdéseket és reagálok
rájuk. Hétfői hétindító megbeszélés alkalmával
megtervezett események, kommunikációs és
szemléletformáló tevékenységek, rendezvények
szervezése már a hét elején elkezdődik: a
forgatókönyv megtervezése után elkészítem a
hozzá kapcsolódó arculati elemeket, és
elkezdem a különböző felületeinken reklámozni,
hogy elegendő idő legyen a célcsoport
elérésére. Folyamatos kapcsolatban állok az
előadókkal, klubvezetőkkel, ezzel is gyorsítva a
rendezvények előkészítését. Heti szinten
frissítem a Családbarát Ország online
tudásmegosztójának eseménynaptárát. Egyegy
rendezvényről
készült
képeket,
dokumentációkat
igyekszem
naprakészen
elkészíteni és a mapparendszerbe megfelelő
helyre tenni. A vírushelyzetre való tekintettel az
ügyfelekkel előre egyeztetett időponton pótoljuk

dokumentációk aláírását. Ezen feladat három
lépésből áll: az ügyfelek felkeresése, időpont
egyeztetése és végül maga az aláírás pótlása.
Az online adta lehetőségek miatt, a képzési és
fejlesztési csoportjaink és az előadások, klubok
részvevői nagyobb területet lefedve, több
településről érkeznek, ezzel is hozzájárulva egyegy rendezvény sokszínűségéhez. Szakmai
tanácsokkal
látom
el
a
kiadványunk
szerkesztőségét, valamint tartalmakat készítek
a honlapunkra. A célcsoport igényeit igyekszünk
mindig
naprakészen
felmérni,
melyre
szórólapokat készítettünk, a helyzetre való
tekintettel pedig online kérdőíveket, ezek
feldolgozása
és
a
szakmai
lépések
megtervezése szintén a feladataim közé
tartozik, melyeket egy-egy megbeszélés
alkalmával véglegesítünk. Ez fejlesztési listánk
sokszínűségében
is megmutatkozik. Az
ügyfélfogadás és a célcsoporttal való
kapcsolattartás mellett, kiemelten fontosnak
tartom a projektbe bevont önkénteseinkkel való
együttműködésemet, melynek keretén belül
számos szolgáltatást tudtunk nyújtani ügyfeleink

CSAK A JÓ MUNKA
számára. Amit kiemelnék: a képzéseink és
fejlesztéseink alatti gyerekfelügyelet, melyet
harmincnál több önkéntes látott el, számos
településen. A projekt végéhez közeledve,
feladatomnak érzem, a visszajelzések alapján,
egy átfogó kép készítését a projektidőszak
sikereiről, nehézségeiről és az együttműködő
partnereink véleményéről.
F. Daniella

Kompromisszum kötés a
pálya- és a
családtervezés között

A

CSAKPont
által
szervezett
munkaerőpiaci reintegrációs képzés első
része az életpálya szakaszokról szólt.
Álláskereséskor, munkába visszatérés vagy
pályaváltás előtt hasznos felrajzolni magunknak
az addigi életpályánkat. Tudatosul, hogy mik
voltak az addigi életünk hangsúlyos pontjai.
Segít
a
jövő
céljainak,
irányainak
meghatározásában.
Jellemzően,
nálam
legalábbis, egyszerre kerültek fel a munka és a
magánélet területéről is hangsúlyos elemek.
Pályakezdőként
nagy
kihívás
volt
a
családtervezés és a karrierépítés között
megtalálni az egyensúlyt, mindkét szempontból
elfogadható részcélokat kitűzni és azokat
megvalósítani.
A képzésen részt vevők között az életpályáján
mindenki kicsit máshol tartott. Nagyon jó volt,
hogy voltak, akik már tovább léptek mint én, mert
ebből tanulhattam. Mások közel ott tartottak ahol
én, de más megoldásokat adtak a felmerült
kérdésekre, és ebből is tanulhattam. Nagy
valószínűséggel az élete során legalább
egyszer mindenki döntéshelyzetbe kerül a
pályaválasztását illetően. Minél hamarabb vált
valaki, mondják, annál könnyebb.

Nálam tudatos folyamat volt a pályaválasztás,
amit az életem eseményei a családtervezéssel
újra írattak velem. Nem bántam meg.
Pedagógus diplomával a kezemben és egy
fehérarany gyűrűvel az ujjamon kezdtem állást
keresni. Keresztfélévben végeztem, akkor
vezették be az új modellt, a minősítést, stb. Mi
pedig a közeljövőben gyermekeket terveztünk.
Akkor még nem volt diplomás gyed. Nekem nem
fért bele fél év munka nélkül, mert két év
munkaviszony kellett a gyedhez, és nem tudtam
azonnal elhelyezkedni tanárként. Úgy láttam,
nehéz a rendszerből kilépni, márpedig az volt a
terv, hogy az első évek után kilépek. Én
váltottam. Volt, aki nem váltott, szóval működhet
az az út is. Viszont az addigi karrier terveim fő
céljait nem akartam feladni azért, hogy
mihamarabb családok alapítsak.
Ha döntéshelyzetbe kényszerülünk, akkor a
rangsorolásban valami alul fog maradni. Mi
döntjük el, hogy a család vagy a karrier oldalára
billentjük a mérleget. Azonban annak, ami alul
marad, nem kell elvesznie. A kompromisszum
kötés szerintem abban áll, hogy megtartom amit
meg kell, és módosítom azt, amit lehet. Például
nem megyek tanárnak, de segítő foglalkozást
választok, ahol csinálhatom azt, amit a
tanításban is szerettem (volna). Ledolgozom a
szükséges munkaidőt, nyugodtan megyek el
szülni, mert tudom, hogy lesz jövedelmem. Nem
csak hagyom megtörténni körülöttem a
dolgokat, hanem azokat amennyire a
körülmények engedik, a saját elképzeléseim
szerint alakítom. Aktív résztvevője vagyok az
életemnek.
Így
remélhetőleg,
amikor
legközelebb egy olyan életszakaszba jutok, ami
előre nem látott nehézséget hoz, könnyebben
megküzdök vele, mert látom, hogy milyen úton
jöttem eddig, és azt is tudom, hogy merre
szeretnék menni, csak a két pont közti utat nem
ismerem még.
Forrás:http://eletpalya.munka.hu/bevezeto,
http://eletpalya.munka.hu/palyaelhagyas-valtas
O.K. Anita

„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül
nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”
Wass Albert

CSAK A CSALÁD
Családtámogatási ellátások,
és egyéb támogatási
lehetőségek ismertetése
családoknak

A

nyasági támogatás, mely a gyermek
megszületése után járó egyszeri ellátás.
Összege a születés időpontjában érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 225%-a (64.125,-Ft), ikergyermekek esetén 300%-a (gyermekenként 85.500,-Ft).
Családi pótlék (más néven nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség végéig járó ellátás, amennyiben az ellátásra jogosító gyermek a tankötelezettségét iskolába járással teljesíti. 16 éves kor után csak akkor vehető igénybe, ha az ellátásra jogosító gyermek
továbbra is köznevelési intézményben tanulói
jogviszonnyal rendelkezik. Az iskoláztatási támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár,
amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek a 23. életévét betölti.
Összege:
• egy gyermek után: 12.200 forint,
• egy gyermek után, ha egyedülálló neveli:
13.700 forint,
• kettő gyermek után: 13.300 forint gyermekenként,
• kettő gyermek után, ha a szülő egyedül neveli:
14.800 forint gyermekenként,
• három vagy több gyermek után: 16.000 forint
gyermekenként,
• három vagy több gyermek esetén, ha egyedül
neveli valamelyik szülő: 17.000 forint

• gyermekenként,
• súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén: 23.300 forint gyermekenként,
• ha súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg a
gyermek, és a nevelő egyedülálló, akkor a
• havi családi pótlék összege 25.900 forint gyermekenként.
Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) „alanyi jogon” járó ellátás – nem szükséges
hozzá igazolt munkaviszony. A gyermek születésétől a gyermek harmadik életévének a betöltéséig jár, ikergyermekeknél annak az évnek a
végéig járó ellátás, amelyben a gyermekek tankötelessé válnak.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek esetén, jogszabály alapján kiállított orvosi igazolás alapján, az ellátás a gyermek tízéves koráig vehető igénybe.
Összege: Megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ami 2021. évben
28.500,- Ft, ikrek esetén 57.000,- Ft. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg
harmincad része jár.
Gyermeknevelési támogatás (GYET) - Három
vagy több kiskorú gyermek esetén jár.
Összege: havi bruttó összege megegyezik az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (28.500,- Ft.)
A támogatás a legkisebb gyermek 3. életévének
betöltésétől kezdődően legfeljebb a gyermek 8.
életévének betöltéséig jár. Nem kapcsolódik
munkaviszonyhoz, ez is alanyi jogon járó ellátási
forma.

CSAK A CSALÁD
A gyermeknevelési támogatásban részesülő
személy kereső tevékenységet heti harminc órát
meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy
időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.
Csecsemőgondozási díj (CSED, régebben terhességi-gyermekágyi segély)
Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás,
amely a szülési szabadság időtartamára jár (168
napig). A kérelmet elektronikus formában nyújtja
be a munkáltató az illetékes szerv felé.
Gyermekgondozási díj (GYED) - biztosítási
jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony
alapján megállapítható pénzbeli ellátás. (A gyermek 2 éves koráig járó ellátás, ikergyermekek
esetében a gyermekek 3. életévének a betöltéséig.) A kérelmet elektronikus formában nyújtja
be a munkáltató az illetékes szerv felé.
Összege: a korábbi jövedelmemtől függ, bonyolult számítás alapján, de kb. a korábbi jövedelem
70%-a.
Bővebb információ: https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu
Családi Otthonteremtési Kedvezmény
(CSOK)
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése.
Lényeges feltétele a támogatás igénylésének,
hogy a 3. vagy többedik gyermek 2018. január
1-jén vagy azt követően született. Az igénylő a
kérelmet már a terhesség 12. hetének – orvos
által igazolt – betöltését követően benyújthatja.
A támogatás kizárólag a lakáscélú jelzáloghiteltartozás csökkentésére vehető igénybe.
Otthonfelújítási támogatás
A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése, és az építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetésből

vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe.
A támogatást a legalább egy gyermeket váró
vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen,
együttes igénylőként – igényelheti. Igénylő lehet
az a a) nagykorú, cselekvőképes természetes
személy, aki magyar állampolgár vagy a magyar
állampolgárságról szóló törvény alapján magyar
állampolgárnak tekintendő, 2 b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és
a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát
Magyarország területén gyakorolja.
Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes
igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott
gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett
lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben
együttes tulajdoni hányaduk érje el legalább az
50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím
fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető
igénybe.
A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel
alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél
nem régebben született gyermek, valamint az az
eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának
megszerzésére egy éven belül került sor. A támogatás összege a lakás felújítására fordított
költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely
azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál.
Forrás:http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Lakoss%C3%A1gi%20%C3%BCgyfelek/Otthonfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si%20t%C3%
A1mogat%C3%A1s/Otthonfelujitas_tajekoztato_honlap_20201202.pdf
Sz. Marianna

CSAK A CSALÁD
Nagycsaládosok gépkocsivásárlási támogatása
Feltételek:

• A támogatásra jogosító személygépkocsira
vonatkozó kritériumok:
• új autónak minősül, vagy maximum 2.000 km
futott bemutató autó

• a kérelmező legalább három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra. A gyermekek számának megállapításánál a családi pótlékra már nem jogosult gyermekek nem számítanak a jogosulti körbe. Ugyanakkor a jogosultság szempontjából figyelembe vehető a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek,
függetlenül attól, hogy családi pótlékra jogosult
vagy sem, feltéve, hogy a kérelmező háztartásában van gondozva. Ezen kívül figyelembe
vehető még harmadik gyermekként a várandós nő megszületendő gyermeke a várandósság 12. hetét követően; − legalább három
gyermek után családi pótlékra jogosult gyám,
amely esetben a gyermekek számába a gyámság alatt álló gyermek akkor számít bele, ha
mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább egy éve fennáll.

• legalább hét állandó ülőhellyel kell rendelkeznie,

• Magyarországon bejelentett lakóhely;

A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban
élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más
személy erre a személyre tekintettel további
kedvezményre nem jogosult.

• a kérelmezőnek nem lehet az állami hatóságnál nyilvántartott tartozása. Bármilyen összegű
tartozás fennállása a szerzési támogatás megállapításának korlátja, illetve nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya
alatt.
• A támogatás összege az autó bruttó vételárának 50%-a, de max. 2.500.000-Ft.

• a lakóautó nem támogatott.
Forrás: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu
O. K. Anita

Nagycsaládos földgáz
árkedvezmény
LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki
legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel
rendelkezik.

Mértéke:
a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint
maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ (41040 +
20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj
szolgáltatói elosztói működési terület szerint eltérő),

CSAK A CSALÁD
Önkormányzati támogatások:

b) a fogyasztói közösségben vételező jogosult
esetén a kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési
területeként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan
lakóépületben vételezők összessége, ahol a
műszakilag megosztott, önálló lakások száma
meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás
céljára szolgáló helyiségek számát).
Forrás: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu
Sz. Mariann
Egyéb támogatási lehetőségek
Foglalkoztatási támogatások:
lláskeresőknek érdemes regisztrálni magukat a helyi foglalkoztatási osztálynál, ahol
ingyenes álláskereső szolgáltatásokra lehet jelentkezni, hasonlóan a CSAKPont szolgáltatásaihoz. Álláskeresési járulékban részesülhetünk. Képzésben, vállalkozás indításában, utazási költségtérítésben kaphatunk segítséget. A
hivatalban lehet érdeklődni arról, hogy beletartozunk-e támogatandó célcsoportba. Például általában GYES-ről visszatérőt, pályakezdőt, tartós
álláskeresőt, alacsony iskolázottságút foglalkoztató cég pályázhat különböző, akár 100%-os
bértámogatásra. A munkavállaló munkaviszonyát ilyenkor a hatósági szerződés garantálja a
szerződött munkaidő végéig. Ennek a lehetőségnek a megemlítése előny lehet egy állásinterjún is.

Á

Forrás: www.nfsz.munka.hu

A helyi önkormányzat, releváns esetben kisebbségi önkormányzat, honlapján vagy irodájában
lehet informálódni a helyi támogatási lehetőségekről. Például nyújtanak-e egyszeri támogatást
gyermek születése esetén, van-e tűzifa pályázat
stb. Emellett a családsegítőt és a védőnői szolgálatot is érdemes felkeresni telefonon, vagy emailben, hogy tudnak-e ajánlani valamilyen támogatást. A védőnővel egyébként is kötelező
kapcsolatot tartani, ha van kisgyermek a családban. A helyi civil szervezetekről általában a helyi
lap, vagy a település honlapja ad tájékoztatást,
ennek hiányában az internetről kereshető a
székhely alapján, hogy hol milyen tevékenységekkel működnek civilek. Tőlük is kérhetünk segítséget, és az országos lefedettségű egyházi
és civil szervezetekhez is fordulhatunk. Pl.: Magyar Vöröskereszt, Katolikus Karitász. A településen működő egyházak is részt vesznek a helyiek támogatásában. A gyermekek nyári szünet
alatti felügyeletére is megoldás lehet civilek által
szervezett, ingyenes vagy kedvezményes táborozási lehetőség. Hasznos lehet belépni helyi
Facebook csoportokba is, ahol naprakészen
tudjuk követni a település kínálta programokat,
álláslehetőségeket és megfogalmazhatjuk igényünket valamilyen segítségre.
További információk: https://birosag.hu/civilszervezetek-nevjegyzeke
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Otthonteremtési és otthon felújítási támogatások:
Januártól elérhető az otthonfelújítási támogatás
gyermeket nevelő családok számára. Az év során érdemes pályázatfigyelést végezni, hogy elérhető-e például az otthon melege program,
vagy a háztartási nagygépcsere pályázat. Jelenleg ezekről nincs releváns információ.
További információk: https://bankmonitor.hu/otthonteremtesi-es-otthonfelujitasi-tamogatasok/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
O. K. Anita

A támogatók szerepe a családban, a társ

A

mikor egy anya eldönti, hogy visszamegy
dolgozni a régi vagy egy új munkahelyre,
akkor nagyon sok minden változni fog az
életében. Plusz feladatokat vállal, és ez jelentős
stresszforrás lehet, több dologról le kell mondania, hogy az új vállalásokat teljesíteni tudja.
Ilyenkor jól használható a CSAKPont munkaerőpiaci reintegrációs képzésén hallott tanács, készítsünk listát azokról, akik lehetséges támogatóink lehetnek ebben az új élethelyzetben.

hogy őt találtam meg. Viszont, a miben segítsen
kérdésre adott válaszaink mögött sok közös
munka van. Le kellett ülnünk megbeszélni.
Mert ő máshogy gondolkodik, mert ő nem én. Ha
nem mondom, akkor nem fogja tudni, hogy pontosan miben kellene, és hogyan segíthet nekem
jól. Segítség az még csak-csak van, de jól segíteni kevesen tudnak. Talán tudnának, ha elmondanánk, nekünk pontosan mit jelent a támogatás. Hogy nekem nem az kell, hogy mihamarabb
fel legyen újítva a melléképület, hanem hogy
festés helyett ma játssz te a kicsikkel. Hogy én a
friss kenyér helyett inkább azt szeretném, hogy
ma ne menj boltba, maradj itthon, és én addig
megmoshatnám a hajam.
A férjem reggel kelti a fiút, többször a fiú őt. Felöltözteti, reggelit készít, tejet melegít. Elviszi az
oviba, és rengeteget dolgozik napközben. Amikor hazajönnek hozzánk lányokhoz, a férjem
nem pihen. Neki is van este feladata. Együtt játszunk. Segít a vacsorában, elpakol vagy mesét
olvas, és fürdet is. A fiút ő altatja, enyém a lány
és éjjel is megyünk, ha hívnak. Mi is vitatkozunk,
mi is máshogy látunk sok mindent, de előbbutóbb megbeszéljük.
Ha mindketten akarjátok, akkor hiszem, hogy
nektek is lehet a társatok a fő támogatótok, akivel együtt jöttök rá, ki hogyan tud hatékonyan segíteni a másiknak.

Az én listám elején a társam, a férjem szerepel.
Mindenkinek lehet ilyen támogató listája, még
annak is, aki egyedül neveli a gyerekét és a szüleire sem számíthat. Mert valaki mindig lesz, ha
őszintén fordulunk másokhoz a problémáinkkal.
Úgy gondolom, minél részletesebben át tudjuk
gondolni ezt a minket szükség esetén felfogó segítő társadalmi hálót, annál több hasznunkra lehet egy-egy nehézség esetén. Tegyük fel magunknak a ki segíthet nekem kérdés mellett, a
miben segíthet nekem kérdést is.
A társam nekem nagyon sokat segít. Van benne
egy ilyen jellemvonás, nekem szerencsém volt,

O. K. Anita

„A legszebb gondolataink a szívünkben
teremnek”
Moldova György

CSAK GONDOLATAINK
CSAK 5 körkérdés
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z online találkozásaink alkalmával
sokszor nem látjuk egymás arcát, reakcióit a Zoomon. Vannak, akik bátran
megnyilvánulnak egy-egy téma kapcsán, de
vannak, akik inkább szeretnek meghúzódni a
profilképük védett csendességében. Nem vagyunk egyformák, és pont ettől színes-kerek
a világ. Ebben a kis rovatban viszont most
„CSAK-TE” mesélsz egy kicsit magadról, s
ezt CSAK neked köszönjük:

Bajuszné M. Rita: Van egy természetbarát hobbim, a geocaching, amit már egy ideje szüneteltetek. Ez a kincskeresés ősi szenvedélyén alapul, ötvözi a modern technikát, az internetet és
GPS-t a természetjárással és a turizmussal.
Hódmezővásárhelyen és Szegeden nekem is
voltak és vannak felkereshető geoládáim.

Bajuszné Muladi Rita

Bajuszné M. Rita: Számomra legfontosabbak a
családom és a barátaim, illetve az, hogy olyan
munkám legyen, amelyet szívből csinálok, és
nem csak a megélhetésért. Fontos az is, hogy
megvalósíthassam azt az álmomat is, hogy
egyéni vállalkozóként dolgozhassak, esetleg saját márkás termékeim is készüljenek, amelyeket
interneten, webshopon tudnék értékesíteni.

Mi jut eszedbe arról, hogy munka / hivatás?
Bajuszné M. Rita: Számomra a munka és a hivatás nem ugyanaz, a munka valamilyen cél elérése, egy olyan tevékenység, amivel alkotok
valamit. A hivatás pedig egy olyan dolog, amit az
ember akkor is szívesen csinálna, ha pénzt sem
kapna érte. A pedagógusi és az ápolói munka is
hivatás, ahol nem lehet a dolgozók munkáját
pénzzel megfizetni, mert úgymond, a lelküket is
beleadják.
Milyen számodra az álom munka-munkahely?
Bajuszné M. Rita: A legjobb munkahely szerintem a Google. Azt olvastam, hogy ott a munkaidejük 20%-át a hobbijukra fordíthatják a dolgozók, illetve a céghez kutyát és cicát is be lehet
vinni, a munkatársak masszázsutalványokat
kaphatnak, valamint ingyenes fitnesz és konditermeket biztosítanak a számukra. Egy külön
csapat is dolgozik azon, hogy a munkavállalók
válláról átvegyék az apróbb intéznivalókat.
Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen
elmondanál magadról?

Meséld el mi a 3-4 legfontosabb dolog az életben?

Ha megváltoztathatnál valamit egyik napról a
másikra a világban/világodban, mi lenne az?
Bajuszné M. Rita: Ha lehetne, például megmutatnám mindenkinek David Attenborough új filmjét az Egy élet a bolygónt, hogy minél többekhez
eljuthasson, hogy most még van időnk, megelőzhetjük a természeti katasztrófákat a globális
felmelegedés lassításával. Magyarországon is
ebből kiindulva, több megújuló energiaforrással
működő erőművet hoznék létre, hogy növeljem
a munkalehetőségeket és a magyar termékek
mennyiségét., hogy ezáltal is egy gazdagabb ország legyünk. A CSAKPont kezdeményezéséhez hasonló, édesanyákat és álláskeresőket segítő projektek számát megnövelném.
Kérdező: CS. V. Edina

CSAK EZT OLVASSÁTOK!
Raquel J. Palacio:
Az igazi csoda (Wonder)

Kiadó: Könyvmolyképző Kiadó
Kiadás éve: 2017
Oldalak száma: 368 oldal
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gy columbiai származású, amerikai írónő,
kétgyermekes családanya legismertebb
műve. 2012-ben jelent meg, nálunk 2014ben már kiadta a Könyvmolyképző Kiadó, de akkor Csodácska címmel. 2017-ben ismét megjelent Az igazi csoda címmel, filmborítós
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változatban. Először a regényből készült filmet
láttam a tini lányommal, majd megkapta tőlünk a
könyvet, amelyet végül én vettem a kezembe
először. Különös az, amikor van egy egészséges lelkű és testű gyermeked, de mivel a korosztályától sok mindenben különbözik, egy ilyen történet rögtön a szívedig hatol, és ismét felteszed
a nagy kérdést: MIÉRT? Miért olyan gonoszak
egymással a gyermekek? Csak mert valaki nagy
göndör hajat visel? Mert selypít? Mert olvas és
nem kütyüzik ? Mert nem trendi cuccokban jár?
A csupasz valóság az, hogy nem is kell sérült
legyen egy gyermek ahhoz, hogy különcnek bélyegezzék és bántások céltáblája legyen. Már a
homokozóban próbálgatják erejüket a mini polgárok, és mint apró társadalomban hamar kialakulnak a hierachikus viszonyok, s a szakemberek azt mondják ez így van jól. Magam sem vonom kétségbe. De, vajon hol jön be a mi, szülői
felelősségünk a képbe, amikor rászólsz a játszótér közismert zsarnokára -mert anyuci hagyta,
hogy azzá legyen-, vagy hogyan tanítod meg
ezeket a helyzeteket, konfliktusokat kezelni, a
saját csemetédnek? Megtanítani azt, mi az igazi
elfogadás (nem egy üres-divatos frázis).
Ez komoly feladat. Már ez is megérne pár cikket.
A könyv s a film, egy olyan kistini és családja
megpróbáltatásait mutatja be, akik a sors fura
fintorjának köszönhetően egy születési rendellenesség, mint jól látható bélyeg következményeit
kell viseljék. Na ez az igazán komoly feladat. A
10 éves August Pullman igazi arca elsőre senki
számára sem látható, mert bárki ránéz csak két
teknősbéka fület, súlyos hegeket lát: egy torz
arccal találkozik.
A fiút sokáig édesanyja tanította otthon (a filmben a nagyszerű Julia Roberts játsza), de elérkezett az idő, amikor Agguie iskolába kell járjon,
akárcsak minden vele egykorú gyermek. A
könyv azt az iszonyú nehéz, megalázásokkal teli
utat mutatja be, ahogy a fiú elindul első nap a
tátongó ismeretlennel egyenlő iskola felé, majd
megérkezik a történet végén valahova , ahova
mind szeretnénk ha eljutna ép, egészséges
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gyermekünk is egy közösségen belül, az elfogadás mezsgyéjén.
Nagyon szeretem azt, ahogy Palacio végig vezet minket minden egyes főbb szereplő szemszögéből, így jól láthatjuk, hogy a családjáért
mindent odaadó édesanya vagy épp a gyűlöletkeltő gyerek is mit érez, cipel magában Agguie
sorsa kapcsán. Hús-vér történet, mert valóban
rólunk szól, nekünk szól. Mert a gyerekünkre,
magunkra, a szomszédra ismerünk. Egy felkiáltójel, amit megismerni –mint kötelező olvasmányt-, javasolnék a mai 10-11 évesek irodalom
óráira.
A testi-lelki korosztályos bántalmazásról muszáj
beszélni, mert a gyermekekből egyszer felnőttek
lesznek, ez így volt s így is lesz, míg világ a világ.
Az író nem kevés- európaiak számára is-, valóban vicces, olykor öniróniával átitatott pillanatot
is ad, ami sokszor segíti a meghökkentő külsejű
fiú és szerettei problémamegoldásait. Milyen
hasznos példa! Egyetlen dolog csorbította nálam az olvasás teljes élményét: vagy a fordítás,
vagy már az eredeti szöveg is számomra túl egyszerű, talán hordozhatna több irodalmi értéket
is. A történet így viszont végképp gyorsan olvasható nem csak egyszerű nyelvezete, de magával ragadó és mély üzenete miatt is. A New
Yorkban játszódó szívszorító sztori végén mi is
büszkék leszünk barátunkra, a bátor Auggira és
reménykedve csukjuk be a könyvet: talán látszik
a fény az alagút végén…
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ecember közepén vált hazánkban is elérhetővé, Stephenie Meyer 10 éve várt új
könyve az Éjféli nap, ami az eddigi leghosszabb kötete a könyvsorozatnak. Az első kiadás köteteinek érdekessége, hogy tartalmazzák a szerző személyes üdvözletét a magyar olvasókhoz. A világszerte népszerű Alkonyat történetét, korábban Bella szemszögéből olvashattuk el, ellenben most a férfi főszereplő, Edward
nézőpontjából kísérhetjük végig a Hádész és
Perszephoné mítoszából merítkező epikus regényt. A könyv eddig még sosem látott jeleneteket ígér, Edward múltjáról több részletet ismerhetünk meg, illetve belső életének összetettségéről is képet kapunk. A könyv megtalálható angol és magyar nyelven is. Úgy gondolom, hogy
egy ilyen őrült év után pontosan egy ilyen
könyvre volt szükségünk. A könyv egyébként
nagyszerű értékeléseket kapott, és Sárai Vanda
fordításában jelent meg.

Cs. V.Edina

Éjféli nap
Kiadó: Könyvmolyképző Kiadó Kft.
Eredeti cím: Midnight Sun
Oldalak száma: 824
Fordító: Sárai Vanda
B. M. Rita

B. M. Rita

ELÉGEDETT ÜGYFELEINK
Elégedett ügyfél
Kádár Szabina

boltvezető tanulmányait még nem fejezte be,
emiatt másképp döntött.
Több fejlesztésünkön is részt vett: álláskeresési
kezdő, időgazdálkodás, határtalan önismeret,
gazdálkodj tudatosan, munkavállalói élmény,
vállalkozz okosan és határtalan kommunikáció
fejlesztéseken is. Elmondta, hogy minden fejlesztés során sokat tanult, sok hasznos tippet,
információt gyűjtött, amelyek közvetett módon
mind segítettek neki az elhelyezkedésében és
a fejlődésében. A fejlesztések közül az Alláskeresési kezdő fejlesztést emelte ki, ahol az állásinterjúra való felkészítést, a próba interjút nagyon hasznosnak tartotta. „Az interjúra való felkészítés sokat segített nekem, magabiztosan
vettem részt az állásinterjún, és ki is választottak
engem, megkaptam az állást.”
Nemcsak képzéseken, fejlesztéseken, hanem
számos előadáson, klub beszélgetésen is aktívan részt vett, melyek mind hozzájárultak fejlődéséhez.

020. december 8.-án Álláskereső klubunkban vendégünk volt Kádár Szabina, mint
sikeresen elhelyezkedett, elégedett CSAK
Pontos ügyfél. Az interjú során arról kérdeztük,
hogyan segített neki a munkaerőpiaci elhelyezkedésében a CSAKPont.
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Szabina Mezőhegyesen, cukrászként helyezkedett el egy családi vállalkozásnál, melyet nagy
örömmel és lelkesedéssel végez. Korábban a
CSAKPontnál részt vett háromféle képzésen is,
a munkaerőpiaci reintegráció képzésen, a munkáltatók képzésen, és a társadalmi partner képzésen is. Ezek közül kiemelte, hogy a leghasznosabbnak a munkáltatói képzést tartotta. „Azért
tetszett, mert sokat megtudtam, hogyan kell egy
munkáltatónak foglalkozni a munkavállalóval,
mire kell figyelni, hogyan legyünk családbarát
vállalkozás.” A képzés hatására Szabina komolyan elgondolkodott azon, hogy egy meglévő
vállalkozást átvesz, és vállalkozóvá válik, de a

A beszélgetés végén azt üzente minden résztvevő álláskeresőnek, hogy: „soha ne adjátok fel,
próbálkozzatok, fejlesszétek magatokat folyamatosan, hogy el tudjátok érni a számotokra legmegfelelőbb állást”.
O. Sz. Ágnes
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