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„Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”
Oravecz Imre

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK
CSAK Családi kassza klub

A

Álláskereső klub

hetente megrendezésre kerülő Álláskereső klub beszélgetéseinken legtöbbször
ugyanazok a résztvevők. A mai alkalommal viszont csatlakozott hozzánk egy új mezőhegyesi résztvevő is, aki a munka és magánélet
összehangolása képzésünkön vett részt. Az elvégzett képzés nagyon pozitív hatással volt rá,
mind a feladatok, mind a kiscsoportos beszélgetések tekintetében.

A

háztartásgazdaságtan képzésen is elhangzott, hogyan lehet növelni a család
bevételét, ez adta az ötletet a családi
kassza klubhoz. A résztvevőkkel arról beszélgettünk, hogy számunkra mit jelent a családi
kassza, hogyan lehet beosztani a rendelkezésünkre álló összeget. A kiadásunk lehetőleg ne
haladja meg a bevételünket.
A háztartások egy főre jutó havi kiadásainak
megoszlását, százalékos aranyát is megnéztük.
Amennyiben nem találunk olyan lehetőséget,
amivel növelni tudjuk a család bevételét, az
egyéb apróbb kiadásokat szükséges csökkenteni. Ilyen kiadás lehet a belépők, ruházkodás,
kultúra, szórakozás. Az előre tervezéssel, gazdaságos és tudatos vásárlással, akciók kihasználásával, a család bevételét és kiadásait
egyensúlyban tudjuk tartani. A későbbiekben a
bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatban kreatív
ötletbörzét szervezünk.
Sz. Attila

A klub második felében folytattuk az előző héten
elkezdett pozitív tulajdonságok, képességek keresését. Ez a feladat segít nekünk abban, hogy
egyre jobban megismerjük önmagunkat és egymást is. Megbeszéltük azt is, hogy ki, milyen állásra jelentkezett, kapott-e visszajelzést, milyen
új állásokat találtunk. Sokat beszélgettünk arról
is, hogy mi lehet a sikeres önéletrajz és pályázat
titka, hogyan lehet a legkönnyebben elhelyezkedni. Álláskereséssel, önéletrajz írással kapcsolatban a résztvevők bármikor fordulhatnak
egymáshoz és a CSAKPont segítségért.
O. Sz. Ágnes

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK
Család és karrier klub
Hogyan találd meg a számodra
megfelelő munkát?

Segítség Klub

A

klubot egy videóval indítottuk, ami abban
segített nekünk, hogyan is találhatjuk meg
azt a munkahelyet, amit igazán szeretnénk. Az „Esélyt a családanyáknak” projekt alatt
is számtalan segítséget kaptunk ehhez. Összefoglaltuk és kibeszéltük, melyek a fontos lépések
ez ügyben.
Az első lépés, hogy ismerjük meg önmagunk.
Mik az erősségeink, az értékeink, mik a tapasztalataink… Ezek felismerése nagyon fontos.
Teremtsd meg a szenvedélyed! Alkoss, és gyakorold azt, amiben jó vagy, amit szeretsz csinálni!
És végül kezdd el! Indulj el és váltsd valóra az
álmaid! A motiváló videó után, feltettük magunknak a kérdést: mi az a tevékenység, ami a számodra megfelelő munkát jelenti számunkra.
M. Ági

A

mai klubbeszélgetésre tizenketten gyűltünk össze, és folytattuk a múlt heti témát,
hogy kinek mire lenne szüksége, illetve kinek miben tudnánk segíteni? Adri a költözést
említette új családi házukba, segítséget kért
munkatársaitól a költözéshez. Daniellával a hiteltanácsadás témában tudtak segíteni Ritának
azzal, hogy megadták független hiteltanácsadóik elérhetőségeit.
A csapat egy új taggal bővült, Balázs Józsefné
Ildikó személyében, aki sokat mesélt magáról,
eddigi családsegítő, illetve gyermekelhelyező
munkáiról. Ildikó szerint egyre nehezebb munkalehetőséget találni, mert sokan visszajöttek Magyarországra a kialakult járványhelyzet miatt.
Volt, aki arra bátorította a jelenlévőket, hogy keressék a személyes kontaktust az álláskeresés
során, ugyanis ha e-mailben vesszük fel a kapcsolatot, egyszer sem biztos, hogy megnézik
amit küldtünk. Közösen megnéztünk egy videót,
amelynek az volt a címe, hogy „Miért Nem Segítünk Egymásnak?”. A videóból kiderült, hogy az
emberek sietnek, ha például az utcán látnak egy
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földön fekvőt. Zoli elmesélte, hogy nem is olyan
régen, egy vak embernek segített, akit többen
hagytak volna az úttesten leülni. Józsi azon a véleményen volt, hogy minél nagyobb egy város,
annál kevésbé segítenek, míg a kis városban, illetve falvakban odamennek segítőkészen egymáshoz. Ezeket megtapasztalta, amikor Budapesten, Londonban és Madridban járt, és az
egyik kollégája rosszul lett. Sajnos órákig nem
mentek oda hozzá, sőt, még ki is fosztották.
1977 óta jár a szlovéniai Muravidékre illetve Erdélybe és azt tapasztalta, hogy rossz irányba fejlődik a helyzet ilyen téren. Krisztina szerint, a
civil szervezetek segítenek „embert faragni” a
gyerekekből, ezért fontos, hogy legyen minden
településen egy-egy ilyen segítő szervezet.
Sajnos minél nyugatabbra megyünk, annál kevesebbet segítenek, viszont Japánban például,
tán a neveltetésük vagy a vallásukból eredően,
egyfajta kötelességüknek érzik a másikon való
segítést, ami példaértékű. A Segítség Klubbal
kapcsolatban az az elképzelés, hogy jövőben jó
lenne, ha úgy tekinthetnénk rá mindnyájan, mint
egy baráti klubra. Ez lenne az a klub, ahol kibeszélhetjük a dolgainkat, lehetőleg mindenkinek a
problémájára megoldást igyekszünk találni. Józsi felajánlotta, hogy mint foglalkoztató, szívesen segít az önéletrajzainknál. A hozzá beérkező önéletrajzokkal és motivációs levelekkel
kapcsolatban megjegyezte, hogy nagy részük
olyan, ami a foglalkoztató szempontjából nem
kedvező, összecsapott, sablonos, általános,
mintha nem is a konkrét munkáltatónak lenne címezve, vagy a lényeget nem tartalmazza.
Mintha nem is az ő hirdetésükre reagáltak volna.
B. M. Rita

A

Könyvismertető Klub

klubvezető arra bátorította a résztvevőket, hogy a következő alkalmakra hozzanak majd bátran többen is könyveket, és
beszéljenek róla, amennyiben kedvet éreznek
hozzá. A nemrég induló Könyvismeretető Klubbal kapcsolatban az az elképzelés, hogy jövőben jó lenne, ha úgy tekinthetnénk rá mindnyájan, mint egy baráti klubra. Ez lenne az a klub,
ahol kibeszélhetjük a dolgokat, és ahol addig
meg nem állunk, amíg nem tudunk mindenkinek
a problémájára megoldást találni. Józsi felajánlotta, hogy mint foglalkoztató, szívesen segít az
önéletrajzainknál. A hozzá beérkező önéletrajzokkal és motivációs levelekkel kapcsolatban
megjegyezte, hogy nagyrészük olyan, ami nem
kedvező, összecsapott, sablonosak, vagy a lényeget nem tartalmazzák. Illetve mintha nem is
az ő hirdetésükre reagáltak volna. Krisztina bemutatta Tisza Kata Most című könyvét, amit jelenleg olvas. Ezt egy pszichológus írta, aki élete
különböző szakaszait történetek és tudományos
megalapozottság útján magyarázza. Leírja,
hogy az egyes életszakaszokat hogyan kell kezelni, vagy esetenként továbblépni, illetve, ha a
gyász/fájdalom/probléma hosszútávú sérüléseket okoz, hogyan kell azokkal együttélni. Ez a
könyv Tündi és Rita érdeklődését is felkeltette.
Józsi bemutatta Lothar Seiwert: Munka és magánélet - Hasznos tudás mindenkinek 30 percben című könyvét. Kiválóan kamatoztatható ismereteket nyújtanak olyan, elsősorban a munka
világában kiemelt jelentőséggel bíró területeken,
mint a kommunikáció, a karrier és az önsegítés.
21. századi, modern életvitelünk elengedhetetlen része az ezeken a területeken való tájékozottság. A könyv által a munkahelyünkön sikeresebbek, személyes kapcsolatainkban pedig boldogabbak lehetünk. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el. A következő könyveket is
megemlítették a résztvevők: Jojo Moyes Mielőtt
megismertelek, E L James A szürke ötven árnyalata, Dr. Jennifer Harper A tudatos test -
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Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az
öngyógyítás szolgálatában, Stephenie Meyer Éjféli nap, Brian Tracy A siker kézikönyve.
B.M. Rita

Hogyan tovább klub?
Hogy kerül az asztal
a számítógépasztalra?

értő figyelem is. Mindig jegyezzük meg a legfontosabb információkat.
„Minden héten újabb lehetőségek, fejlemények
érkeznek, jöhetnek, amit érdemes azokkal átbeszélni, akik tényleg hosszú távon gondolkodnak
velünk, illetve együtt akarják megtervezni a foglalkoztatásokat is tartalmazó programokat, munkatársi tevékenységeket Pitvarostól Vásárhelyig. Az sokkal jobb, ha a fa ültetésénél is ott vagyunk, nem csak a gyümölcs szüretelésénél.
Kreatív ötletbörzéket is tartunk a minisztériumi
kérelmek, Tanoda, Gyermekházak, CSAK Pontok, kulturális, szociális és határtalan programok
megtervezéséhez.” (Baksa József)
O. Sz. Ágnes

3

Sikervonal klub

0 évvel ezelőtt hoztuk létre a Sikervonal
klubot, és ha akkor programjai során nem
találkozunk ezzel a csodálatos „Fónix”
programmal, akkor nem merünk változtatni, EUs programokat tervezni-szervezni, akkor nem
lenne miről beszélni itt, nem is lennénk itt. Egy
motivációs alapmű, a legjobb önfejlesztő, karrierépítő tanfolyam, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben." – emlékezett vissza Józsi.

A

magyar kultúra napja alkalmából a mai
klubot két rövid videó megtekintésével
kezdtük meg. A beszélgetésen egy asztalhoz hasonlítottuk a CsakPont-ot, amelynek
fenntartása négy lábon áll. Az első forrás az Európai Uniós pályázatok, a második a kis pályázatok (pl. NEA, NKA, norvég alap), a harmadik
az egyéb támogatások (pl. adó 1 százaléka,
adományok), a negyedik a saját bevételek (pl.
képzések, honlapkészítés). Fontos, hogy a
résztvevők gyorsan tájékoztassák egymást, ha
tudomásunkra jut egy új kiírás, vagy információ
a pályázatokkal kapcsolatban, illetve fontos az

A mai klub beszélgetésen Brian Tracy Főnix
Szemináriumának első részéből hallgattunk
meg a negyedórás első részt, mely arról szólt,
hogy mi a siker kulcsa, hogyan lehet elérni a sikert. Az emberi lénynek ún. sikerösztöne van,
amely azt jelenti, hogy az embert belső késztetés hajtja a sikerre. A siker 7 alkotó elemből áll:
lelki nyugalom, egészség és energia, érzelmi
kapcsolatok, anyagi függetlenség, méltó célok
és ideálok, önismeret és önmegértés, az önmegvalósítás képessége és eredménye. Bármivé válhatunk, bármire képesek vagyunk. A
megértés és az erőfeszítés együtt eredményt
hoz. Amiben az emberi elme hinni tud, azt meg
is tudja valósítani. A klub beszélgetésen aktívan
résztvevők ösztönzésképpen könyvjutalomban
részesülnek.
O. Sz. Ágnes

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

AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
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Család és KarrierPONT
Zalaegerszeg

A

Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ, a Zalaegerszegi Női Szalon, és
a ZALÁÉRT Egyesület konzorciuma az
EFOP 1.2.9-17 pályázati konstrukció keretében
Család és KarrierPONT irodát működtet Zalaegerszeg belvárosában.
Az iroda célja a nők munkaerőpiaci helyzetének
javítása, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel, különös figyelmet fordítva az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésére. Az iroda tevékenységei
révén a munkaképes korú nők foglalkoztatottságának növelését kívánja elősegíteni, egyúttal
csökkenteni az álláskeresők és az inaktívak arányát a térségben. Mindezekhez lehetőséget kínál a Család és KarrierPONT Zalaegerszeg a
munkába állást és a munkában maradást megkönnyítő szolgáltatásai révén, amelyeket a térség munkaerőpiacának keresleti és kínálati oldalához igazítunk. Az iroda mindennapos tevékenysége, és a munkaerőpiac releváns szereplőinek együttműködésével hozzájárul a térség
gazdaságának erősítését megalapozó képzések tartalmi és minőségi jellemzőinek javításához is.
Az iroda, többek között, ingyenes tanácsadásokat nyújt, képzéseket, tréningeket, workshopokat szervez, segít az atipikus munkahelyek feltárásában, s visszailleszkedni a munka világába.
Ezen felül színes programokkal, előadásokkal,
klubfoglalkozásokkal segíti a család és magánélet összehangolását, segít megtalálni önmagunkat, segít a gyermeknevelés és a munka

Wass Albert

között újra NŐnek lenni. Szeretnénk, ha a Család és KarrierPONT Zalaegerszeg több lenne,
mint egy információs és szolgáltató központ.

Célunk, hogy a minket felkeresők örömmel térjenek vissza további szolgáltatásainkra, programjainkra. Szeretnénk egy olyan találkozási lehetőséget nyújtani a nők számára, amely mintegy kapcsolatteremtő közösségi térként is szolgál.
Szolgáltatásaink, programjaink
· nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, munkavállalást segítő szolgáltatások, információnyújtás
· képzések, tréningek nők számára
· tanácsadások (kismama TB, munkajogi,
pszichológiai, munkaerő-piaci, szociális és
perinatális)
· workshopok, csoport- és klubfoglalkozások
· munkáltatók számára családbarát munkahely
tanácsadás
· tematikus előadások, akciónapok nőket érintő
témákban.
A CSAKPont Zalaegerszeg rendezvényein készült fotók, honlapunk galériájában megtalálhatók.

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

CSAK A CSALÁD
Gyerekfelügyelet a

A

CSAKPontnál

Család és KarrierPont egyik szolgáltatása a gyerekfelügyelet, melyet elsősorban önkéntesek végeznek. Segítségükre
lehet azon együttműködő felek számára, akik
nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét
arra az időre, amíg a CSAKPont egyik képzésén, fejlesztésén, vagy valamely előadásán
vesznek részt, vagy például állásinterjúra mennek. A gyerekfelügyelet ideje nem haladhatja
meg a három órát.
Általában minden településen van egy önkéntes,
de sok esetben szívesen átmennek a szomszédos településekre is, ha erre lenne szükség.
Ez a szolgáltatás egy nagyszerű lehetőséget
nyújt, hogy a gyerekek felügyelete se legyen
akadály és szülőként is részt vehessenek ezeken az érdekes és hasznos rendezvényeken, és
az álláskeresési tevékenységüket is elősegítsük.
M. Julianna

Az én családom

S

ok olyan ember van, akitől tanultam eddigi
életem során, akire felnézek. Elsőként a
szüleimet említeném, akik ideális, boldog
családot teremtettek. Ezt a boldogságot szeretném elérni én is. A szüleim, akik életet adtak, nevelnek, akiktől mindig tanulhatok valamit. Remélem, én legalább ilyen jó szülő leszek. Szüleim
általános végzettséggel rendelkező, dolgos emberek. Felnézek rájuk és nagyon büszke vagyok
arra, amilyennek neveltek engem.
Édesapám Feuerwerker Béla Tamás, Budapesten született 1951-ben. Általános iskola után

kitanulta a cipész szakmát, így az Endrődön híres ENCI cipőipari szövetkezetben dolgozott
mint művezető, majd a cipőgyár megszűnése
után, egyéni vállalkozóként ugyanebben a szakmában tevékenykedett. Mivel a kínai üzletláncok
rohamos betelepedése miatt nem érte meg cipőt
gyártani, illetve eladni sem, ezt a mesterséget
feladta. A továbbiakban vette a fáradtságot, és
biztonsági őrnek tanult, majd ebben a szakmában tevékenykedett mindaddig, amíg egészségi
állapota engedte. Jelenleg édesanyámat ápolja
rokkant nyugdíjasként Gyomaendrődön.
Édesanyám Somoskői Andrea, Szegeden született 1965-ben. Általános iskolát 7.osztályos koráig végezte el, majd a családi körülményei miatt, nem tudott tovább tanulni. Szegeden, Gyulán és Gyomaendrődön egyaránt dolgozott. Szegeden és Gyulán húsüzemben, mivel hentes és
mészárosnak tanult, majd kocsmárosként is dolgozott, de ezzel nem elégedett meg, és addig
fejlesztette a tudását és képességeit, amíg biztosítási üzletkötőként helyezkedett el, és számos cégnél dolgozott, ahol jó eredményeket ért
el. Dolgozott az OTP-nél majd Groupama Garancia Biztosítónál, végül az UNION biztosítónál. Egy és fél éve Mallorcán is megfordult az
Union biztosító kiemelt üzletkötőjeként, de sajnos hazatérésekor, egy agyi infarktus miatt, nem
tudott tovább dolgozni. Édesapámmal együtt
Gyomaendrődön élnek családi házunkban.
Férjem Bozó Ákos Szentesen született 1988ban. Általános tanulmányai után Budapesten a
Gundel étteremben szakács szakmát tanult. Nagyon sokáig ebben a szakmában dolgozott Hódmezővásárhelyen, majd váltott, és egy építőipari
cég alkalmazottjaként tevékenykedett, de anynyira szeret főzni, hogy mindig visszatér eredeti
szakmájához, most is váltásra készül.
Én 1991. április 4.-én, felszabadulásunk napján
Szegeden születtem. 25 éves koromig Békés
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megyében Gyomaendrődön éltem, itt tanultam
általános, majd középiskolában az egyetemi
éveimet pedig Szegeden töltöttem. Jelenleg
Hódmezővásárhelyen élünk a lassan 2 éves kisfiunkkal teljes megértésben, szeretetben. A családomat rendszeresen látogatjuk Gyomaendrődön. A szüleim folyamatosan támogattak, és
nem hagyták, hogy feladjam a céljaim. Édesapám mindig azt mondta, az ember holtig tanul,
és ezt igyekszek a mai napig megfogadni.
A leginkább irányító személy a családomban az
édesanyám volt. Sajnos többszörös agyi infarktusai után leépült, így édesapám vette át az irányító szerepet. Sokat támogatom őket, bármiben kell nekik segítség, rám mindig számíthatnak, akármekkora a távolság.
Nagyon sokat szoktunk poénkodni egymással.
Most már nekem is saját kis családom van közel
130 km-re Gyomaendrődtől, de édesapám az,
aki a legszörnyűbb napjaimon is meg tud egyegy poénjával nevettetni. Igazi humorzsák, nagyon sokat tanultam tőle, főleg azt, hogy soha
ne adjam fel, ha el akarom érni a céljaimat, mert
képes vagyok rá.
Szüleim a rend szeretetére neveltek,tiszta udvar, rendes ház.
Erre én is törekszem, de úgy gondolom, senkinek nem kell bemutatnom, hogy milyen is a rend
egy majdnem 2 éves örökmozgó kisfiú mellett.
Kisfiam, Barna nagyon eleven, mindene a pakolás, a rosszalkodás. A minap olvastam egy cikket és a befejező mondat ragadt meg a legjobban. Olyan egy örökmozgó 2 évessel együtt élni,
mintha lenne egy turmixgéped és nem volna
meg a teteje. Minden nap ezt érzem, de semmiért nem cserélném le, imádom.
A családomban nem volt sosem szokás az ”ünnepi“ vasárnapi ebéd, így ezt nem is szoktam
annyira véresen komolyan venni. A párom családjában ennek viszont hagyománya volt, de mivel sajnos, az ő szülei már nem élnek, így néha
felderengenek neki a régi emlékek, így nálunk
itthon szokott lenni vasárnaponként: húsleves,
főtt húsok, rántott szelet, krumplipüré,

uborkasaláta, illetve valamilyen egyszerű deszszert, például máglyarakás.
Úgy érzem, soha nem növünk fel, a kisfiúnkkal
általában kisautózni szoktunk, illetve nagyon
szeret fúrni, faragni, pakolni, csavarozni, ütögetni tárgyakat, kockákból várat építeni, illetve
kettesben is szoktunk játszani, ha az időnk úgy
engedi Scrabble-özünk. Ez szókirakós játék. 80
nap alatt a föld körül, ami számunkra megunhatatlan társasjáték. Este, amikor a pici elalszik,
kártyázni is szoktunk. Ha nem vagyunk hulla fáradtak 66-ozni, vagy fájerozni egy jó pohár bor
mellett.
Szilveszter után elgondolkoztam azon, hogy mit
is csinálok a szabadidőmben, és rá kellett jöjjek,
hogy minden időmet a családomnak szentelem.
Ezen az új évben változtatni szeretnék, és több
időt fogok fordítani a testi és lelki egészségem
megőrzésére. Elkezdek egy újfajta sportot, amiben remélem kitartó leszek és meghozza a kellő
eredményt, amit várok tőle, illetve egészségesebben is szeretnék táplálkozni, amelyet hoszszabb távon szeretnék megtartani.
Egy kis betekintést engedtem a családom életébe. Nekem a család nagyon tág fogalom, és
ha rájuk gondolok, melegség tölti el a szívemet.
Büszke vagyok rájuk és örülök, hogy az életük
része lehetek.
F. Daniella

A válás hatása a gyerekekre

H

iába tervezzük másképp, sajnos előfordulhat egy család életében, hogy a két
szülő úgy dönt, külön utakon folytatják
életüket, elválnak. Ezt feldolgozni felnőttkorban
is nagyon nehéz. Hogyan éli meg ezt a gyerek?
Mit tehetünk, hogy a lehető legkevésbé sérüljön?
Egy gyerek számára a család jelenti a biztonságot, a mindenséget. Az, hogy a szülők elválnak,
gyakran maradandó sérüléseket is okozhat számára. A gyerek, hiába kicsi még, mindent
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megérez, de nem mindig tudja pontosan, hogy
mi és miért történik vele, ezért feszültté válhat.
Beszéljünk vele, magyarázzuk el neki a problémát. Az már megkönnyebbülést hozhat számára, ha tudja, hogy mi történik körülötte. Beszéljünk vele nyíltan, mondjuk el neki, hogy miért történt az, hogy így kellett döntenünk, az életkorának megfelelő szavakat használva. Szem
előtt kell tartanunk, hogy ahogyan nekünk, gyermekünknek is szüksége van arra, hogy megélje
az érzelmeit, kimutathassa fájdalmát. Hagyjunk
neki időt, lehetőséget erre. Ne lepődjünk meg,
ha az iskolában rosszabbul teljesít, esetleg néha
tiszteletlenül viselkedik. Semmiképpen ne döntsük el helyette, hogy mit gondoljon a másik szülőről, ne befolyásoljuk őt és ne szidalmazzuk
előtte a másikat. A válás negatív hatásai csökkenthetők, ha hagyjuk, hogy szeresse a másik
szülőt, bármilyen harag is van jelenleg bennünk.
A szülők közötti kapcsolat nagyon fontos a gyerek fejlődése szempontjából, akár egy család
vagyunk, akár külön élünk.
Meg kell értetnünk vele, hogy nem kell választania, számíthat ránk. Biztosítsuk róla, hogy mindketten nagyon szeretjük és ezen soha, semmi
nem változtathat.
M. Julianna

Női szerepvállalások

L

étezik egy olyan felfogás, ami a családot
egy működő vállalatnak, szervezetnek felelteti meg. Ebben az analógiában az anya
a háztartás vezetője, természetesen, ha van, akkor a társával együtt. Tehát a női szerep, mint
vezető, a magánéletben egy nagyon is sokszor
látott jelenség. Ezzel szemben a nők nagyobb
százaléka, a munkájában beosztottként dolgozik.
Szerintem abból, hogy anyaként vezető szerepben kell helyt állnunk, nagyon sokat tudunk
hasznosítani a munkahelyünkön is, akkor is, ha
ott nem mi koordináljuk a szervezet működését.

Ehhez érdemes tudatosítani, hogy otthon milyen
típusú vezetők vagyunk, amit főként a személyiségjegyeink határoznak meg. Az önismeretben
segítséget nyújt a CSAKPont számos önismereti
képzése.
Hogyan válhat előnyünkre, ha jól vezetjük a családunkat? Azaz meghatározzuk a fő célokat, így
vagy úgy, stílustól függően, és azok eléréséhez
biztosítjuk a megfelelő feltételeket, és a szükséges segítséget.
A jól menedzselt család egy harmonikusabb hátországot biztosít, ami segíti a hatékonyabb munkavégzést, segíthet egy magasabb pozíció betöltésében. Nem kell félnünk attól, ha felajánlanak egy új, összetettebb feladatkört, mert a családban már kipróbáltuk magunkat.
Egyszerre tudunk koordinálni x számú gyermeket, ráadásul a felnőttek jobban hajlanak egyegy kérés elfogadására, mint a kicsik. Tudunk
egyszerre több tevékenységet végezni, például
legózás közben mesét olvasni. Az otthoni szerep segíthet minket abban, hogy ne a beosztott,
hanem a főnök szemével lássuk egy-egy probléma megoldását. Empatikusabbá tehet minket
a munkahelyünk irányába, mert a család működése sem tökéletes. Vezetőként bizony nem
minden feladat megoldását tudjuk megfelelően
támogatni. Vannak kudarcok, és nem biztos,
hogy mindig a vezető a hibás, az élet bármely
területéről is legyen szó.
Szerintem, aki jó vezetője a családjának, az a
munkahelyére is magával viszi az ehhez tartozó
tulajdonságait. Könnyebben előléphet ott is hasonló szerepbe, vagy maradhat a szervezet számára értékes beosztott. A sikeresség kulcsa,
mint sok esetben, most is, az önismeret.
Forrás: követ.hu - A nő mint vezető szerepe a
családban
https://www.hrportal.hu/hr/on-milyen-vezeto-vezetesi-tipusok-es-fajtak-20110804.html
https://www.vg.hu/vallalatok/tovabbra-is-kevesa-noi-vezeto-561522/
O. K. Anita

ELÉGEDETT ÜGYFELEINK
Elégedett ügyfél
Nagy Éva

interjútechnikák, időgazdálkodás, reziliencia,
határtalan önismeret, informatika kezdő, angol
nyelvgyakorló ösztönző, munkavállalói élmény,
digitális marketing, álláskeresési kezdő, gazdálkodj tudatosan fejlesztéseken.
Évával beszélgettünk a kezdetekről is, hogyan
talált rá a CSAKPont-ra. 2020 áprilisában, a
Szuperinfóban találkozott először a CSAKPont
hirdetéssel. Korábbi negatív tapasztalatai miatt
az elején kétségei és fenntartásai voltak a projekttel kapcsolatban.
„Önkéntesként itthon elvégezhető feladatokat
kaptunk – illetve nem is kaptunk, mert itt számomra meglepő módon, a feladatokat nem kiosztották, hanem mi választhattuk meg, melyhez nem kellett más, csak egy számítógép és internet hozzáférés. Fontosnak éreztük magunkat,
közben részt vehettünk fejlesztéseken is. Minden fejlesztés más-más témakörű volt, de mindenhol tanultunk, fejlődtünk, mindezt úgy, hogy
elmondhattuk saját tapasztalatainkat is.

A

héten Nagy Éva volt vendégünk, akivel
interjút készítettünk, mint sikeresen elhelyezkedett CSAKPontos ügyfelünk. Arról
beszélgettünk, mivel foglalkozik most, hogyan
talált ránk, és hogyan segített neki a munkaerőpiaci elhelyezkedésében a CSAKPont.
Éva Hódmezővásárhelyen, a belvárosban található Sofőr Gépjárművezető Oktató Bt.-nél helyezkedett el, mint adminisztrátor. Feladata az
OKJ-s gépkezelői képzések, valamint a hatósági
gépkezelői tanfolyamok szervezése, teljes körű
adminisztrálása. ”Teljesen új munkakör és kihívás is volt ez számomra, de nagyon gyorsan belejöttem, és nagyon szeretem ezt csinálni. Jó
hangulatú a csapat, gyorsan elrepülnek a munkaórák.”
A CSAKPont-nál két képzésen is részt vett, a
munkaerőpiaci reintegrációs képzésen és a társadalmi partnerképzésen. Szinte valamennyi
meghirdetett fejlesztésünkön is részt vett: önismereti, határtalan kommunikáció, álláskeresési,

Nekem talán az álláskeresési fejlesztések, a
kommunikációs, az önismereti, a digitális marketing adott a legtöbbet, de nagyon nehéz kiemelni
párat az összesből. Nagyon hálás vagyok mindazért, hogy bizalmat szavazva nekem, a csapatuk tagja lehettem. Megerősítették bennem azt,
hogy az elhelyezkedés terén az elképzeléseim
jók, csak sajnos a helyzet, illetve körülmények
mindig gátat szabtak a sikereknek.
Kitisztult előttem a cél, és céltudatosan próbáltam úgy alakítani a dolgokat, hogy sikereket érjek el. A jelenlegi munkahelyem volt tulajdonképpen a cél.”
Neki az álláskeresésben a nehézséget általában
az idő jelentette, mert valaki mindig megelőzte.
Jelenlegi munkahelyén péntek este került ki az
álláshirdetés, ebből tanulva, már szinte azonnal,
szombat délelőtt fel is hívta a megadott telefonszámot. Minden kritériumnak megfelelt, neki is
nagyon szimpatikus volt a hirdetés. Az interjúztatás két körös volt, az első nem sikerült olyan
jól, mint amire számított, de azután a következő
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alkalommal (eltelt egy pár hét, talán egy hónap
is közte) összeszedte minden bátorságát, akaratát, mert tudta, hogy nem lesz több lehetősége, és az már nagyon jól sikerült. Utólag kiderült, hogy sikerének, kiválasztásának kulcsa a
szépen megszerkesztett önéletrajza, a szerencse és a szimpátia volt. A szerencse azért, mert
először egy ismerőst választottak ki, de annak a
személynek vissza kellett mondania az állást
egy nem várt költözés miatt.
„Én rengeteget dolgoztam kereskedelemben és
vendéglátásban, mert kellett a pénz, mert kellett,
hogy legyen munkám. Aztán volt egy pont, ahol
azt éreztem elég volt, ezek nem az én „szakterületeim”. Az adminisztrációs és az irodai munkát bármikor szívesen csináltam, akár szívességből is. Célommá vált, hogy végre olyan állást
találjak, amit szívvel-lélekkel fogok csinálni, és
nem a nap végét várom folyton (hogy leteljen a
munkaidő). Mindezt egy olyan csapat tagjaként,
ahol összetartás van és jó a légkör.”
Álláskereső társainknak azt üzente, hogy legelőször önmagunkban tisztázzuk le, hogy mi a
konkrét elképzelésünk. „Mit kell tennem a cél
megvalósulása érdekében? Mennyire vagyok
képes áldozatokat hozni, hogy sikerüljön mindezt valósággá alakítani? Tegyétek fel önmagatoknak ezeket a kérdéseket, és tudjatok rá biztosan, határozottan válaszolni. Kitartónak kell
lenni, gyorsnak, őszintének, és szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad megjátszani magatokat, mert előbb-utóbb minden kiderül. Van
kiút és ki lehet törni a „muszáj állásokból”. Nekem sikerült! Kockázatok mindig vannak, de
bátraké a szerencse. Előbb-utóbb te is sikerrel
jársz, ha elég kitartó vagy! Nem szabad feladni,
és elcsüggedni a kudarcoktól sem. Sokszor csak
a szerencsén múlik.”
O. Sz. Ágnes

Feladatellátás a
Család és KarrierPontnál

N

émeth Tímea a CSAKPont ügyfél kommunikációs kapcsolattartója. Feladatkörébe tartozik: a.) A szervezet belső és
külső kommunikációjának tervezése, koordinálása. b.) Új kommunikációs programok bevezetése. c.) Kommunikációs rendszer létrehozása a
menedzsment és a projektben résztvevők között. d.) Értékelési és visszajelzési módszerek
létrehozása „A hozzánk forduló ügyfelek gyakran velem találkoznak, beszélnek először, illetve
a közös munka során is többször felvesszük
egymással a kapcsolatot. A munkámban fontosnak tartom, hogy bizalommal fordulhassanak
hozzám az ügyfelek, hiszen így tudunk csak hatékonyan segítséget nyújtani számukra! Munkám fontos része, hogy elősegítsem a kapcsolatfelvételt, hiszen azokon a hátrányos helyzetű
településeken, ahol jelen vagyunk, nem feltétlenül van meg mindenkinek a technikai háttere ahhoz, hogy a mai, vírussal is terhelt világban, online térben is megtaláljon minket. Feladataim
közé tartozik a résztvevők projektben való benntartása, a szolgáltatásainkról, képzéseinkről, fejlesztéseinkről, rendezvényeinkről való tájékoztatás is. Kiemelt feladatom, hogy elősegítsem az
ügyfélkör és a projekt közötti kommunikációt, valamint, hogy az ügyfelek részéről felmerülő igényeket továbbítsam a projekt megvalósítói felé,
a sikeres, hosszú távú együttműködés reményében.”
F. Daniella
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