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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

„Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”
Oravecz Imre

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK

A

Álláskereső klub

z Álláskereső klub beszélgetésen minden
résztvevő elmondhatta, hogy mi az az 5
legfontosabb dolog, amit azért tesznek,
hogy állást találjanak. A résztvevők leginkább a
rendszeres álláskeresést, a különböző álláskereső portálok használatát, a munkaügyi központban való regisztrációt, az önéletrajz aktualizálását, frissítését emelték ki. Többen megnézik a
cégek direkt honlapjait, az álláskereséssel kapcsolatos Facebook oldalakat, csoportokat is. A
legtöbb résztvevő fontosnak tartja a kapcsolatokat, a kapcsolati tőke meglétét, az önfejlesztést,
az önismeretet, a készségek fejlesztését, valamint a kommunikációt. Mind a szellemi, mind a
lelki és a fizikai kondíció megtartása is nagyon
fontos.
Többen visszaemlékeztek, és kiemelték, hogy
miket tanultak, milyen új információt szereztek,
milyen tippeket gyűjtöttek az elvégzett képzéseken, fejlesztéseken, előadásokon. Javaslatokat

is megfogalmaztak egymásnak, kinek mi lehetne
még a segítségére az álláskeresésben.Ezeket a
válaszokat egy prezentációba listába gyűjtöttük
személyenként, amelyet bármikor vissza tudunk
majd nézni, és a későbbiekben is segítségünkre
lehetnek. A beszélgetés végén felmerült az is,
hogy a visszakereshetőség miatt létrehozunk
egy saját Álláskereső Facebook csoportot, ahol
megoszthatnánk egymással korábbi és jövőbeni
prezentációinkat, az elhangzott legfontosabb információkat, állásajánlatokat, állásbörzéket,
egyszóval mindent, ami az álláskereséssel kapcsolatban segítséget nyújthat.
O. Sz. Ágnes

Család és karrier klub
Munkanélküliként otthon

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK

A

klub témája: ki mit tud otthon dolgozni,
megtermelni, amivel pénzt tud spórolni és
a családja is tud segíteni neki ebben.

Jó ötletek kerültek szóba. Pl.: Az egyik klub
résztvevő elmondta, hogy magokat csíráztat otthon. A magokat ősszel beszerzi minimális öszszegért, és egész télen biztosítva van a zöldség
fogyasztása a családnak. Pár perc munka van
vele minden nap. Amellett, hogy sok pénzt megspórol ezzel a kis erőfeszítéssel, még vitamindús vegyszermentes zöldséget is fogyaszt a
családja.
Ha valakinek lehetősége van, használja ki kertjét: Sok szezonális zöldséget, gyümölcsöt tud
nevelni benne, amit el tud tenni télire fagyasztóba vagy akár befőttként is. Apró dolgok ezek,
de mégis sokat jelentenek a családi kasszának.
M. Ágnes

A

Baba-mama klub

héten indult első Baba-mama klubunk
Daniella vezetésével. Ennek a klub beszélgetésnek a célja, hogy az érdeklődők,
elsősorban kisgyermekes édesanyák, illetve a
szülők megoszthassák tapasztalatait egymással
minden olyan témában, amely a gyermekekkel
kapcsolatos, a csecsemőgondozáson át egészen a gyermeknevelésig. Az első ilyen Babamama klub családias hangulatú, kötetlen beszélgetés volt, ahol bemutatkoztak a résztvevők,
elmondták kinek, hány gyermeke született, hogyan választottak nevet gyermekeiknek. Bensőséges hangulatú beszélgetés alakult ki, több
résztvevő elmesélte szülésélményét is. Jó érzés
volt visszaemlékezni ezekre a pillanatokra. Bárki
hozzászólhatott a témához, azok is, akik még
csak most terveznek családot alapítani, gyermeket vállalni, illetve a férfi résztvevőink, az édesapák véleményét is meghallgattuk, hiszen ők bizonyos szempontból más szemszögből látják
ezeket a kérdéseket.
O. Sz. Ágnes

A

Segítség klub

Segítség kluban Daniella vezetésével elsőként Krisztina kért segítséget a gyerekházas pályázattal kapcsolatban, az ehhez
szükséges anyagot már megkapta, csapatban
mégis könnyebb dolgozni. A pályázatíráshoz a
többiek is csatlakozhatnak, akár a saját településükre vonatkozóan.
Néhány sutyorgó Facebook csoportban érdekes
történeteket lehet olvasni, ezen írások nagyon
hasznosak lehetnek, feltehetjük magunknak a
kérdést, hasonló helyzetben hogyan cselekednénk. Segítségnyújtás során kerülhetünk-e
bajba, vagy egyszerűbb mentőt vagy rendőrt
hívni? Beszélgettünk arról is, hogy milyen következményei lehetnek, ha nem adunk segítséget.
Segítséget adni minden esetben érdemes, de lehetőleg a saját életünket ezzel ne veszélyeztessük. Egy idős néninek nagyon jól esik, ha az úttesten átkelni vagy a buszra a csomagját felvinni
segítünk. Figyeljünk jobban oda környezetünkre,
ha azt látjuk, hogy valaki segítségre szorul, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, ha mi magunk nem tudunk segíteni, hívjunk külső segítséget.

Sz. Attila

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

AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Click here to enter text.

Kalocsai Család és
KarrierPONT
EFOP-1.2.9-17-2017-00088
Nők a családban és a munkahelyen

Konzorciumi partnerek
•
•

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár információs kiadványa

J

elen pályázat a Kalocsai Kulturális Központ
és Könyvtár pályázata. Ez az Intézmény
a térség egyik legjelentősebb kulturális és
közösség szervezője.
A projekt „Családbarát NŐ-KÖZ-PONT Kalocsán” néven indult, 2017.12.01- én. Majd a név
később módosult Kalocsai Család és KarrierPONT-ra, melyet 2018.07.12-én sikeresen auditáltak, 71-ből harmincadikként az országban. A
Család és KarrierPONT a volt Tiszti Klub Étterem helyén lett kialakítva. A földszinten egy irodahelység található, ahol minden nap 10 órás
ügyfélszolgálattal várják a munkatársak az érdeklődőket. Ezen kívül van egy konferencia terem is, ahol képzések és tréningek megtartására
van lehetőség. A gyermekklub, a pelenkázási és
szoptató helységek az emeleten találhatók.

•
•
•

Wass Albert

Magyar Női Unió, amely hazánk egyik
legjelentősebb női érdekvédelmi szervezete
Együtt Európáért Alapítvány, amely évek
óta tevékenykedik országos szinten is a
fiatal és hátrányos helyzetű közösségek
és családok társadalmi szerepvállalásának erősítése céljából
Együttműködő Partnereink
Kalocsa környéki önkormányzatok: Kalocsa
Dunapataj Ordas Hajós Újtelek

Civil szervezetek:
•
•
•
•
•

Sokszínvirág Nagycsaládos Egyesület
Kalocsai Hagyományőrző Egyesület
Iránytű 2008. Segítő Egyesület
A Szenvedéllyel és Életvezetési
Problémával Küzdőkért
Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kalocsai
Csoport

Munkáltatók:
•
•

EMIKA Zrt.
Kalocsa Járási Kormányhivatal Foglakoztatási Osztály Önkormányzatok

Mi az előnye a partnerségeknek?

E

gyüttműködő partnereink előnyt élveznek
programjaink megvalósítása során.

Munkáltatók: szervezet átvilágítást követően rugalmas munkalehetőségek kialakítása,
egyéni fejlesztési terv átadása a munkáltatónak

AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Munkavállalók: kiscsoportos tréningek, személyre szabott karriertervezés, közösségépítés
Kisgyermekes anyukák: foglalkozások idején
gyermekfelügyelet és hetente 1 nap azoknak
is, akik nem vesznek részt foglalkozásainkon, de
regisztráltak

Kalocsai Család- és KarrierPONT foglalkozás- sorozatai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyelvi társalgók: angol, német
Fejlesztő kommunikáció
Konfliktus kezelés
Családi kapcsolatok fejlesztése
Testi-lelki egészség
Egészséges táplálkozás
Családi élet, gazdálkodás
Hogyan bánjak a párommal, a gyermekeimmel, a főnökömmel, a munkatársakkal?
Időbeosztás, személyes hatékonyság
Szeretet-kommunikáció
Család terápia Függőségek a családban
Kézművesség és piaci szemlélet
Személyiségfejlesztés, életvezetés

Jelen projekttel egy olyan térségi Család és
KarrierPONT kialakítása a célunk, amely
komplex szolgáltatásrendszerével és széleskörű együttműködési hálózatával valódi segítséget jelent a térség aktív korú lakosságának a
munkaerőpiacon való érvényesüléshez, munkaerőpiaci megmaradáshoz úgy, hogy mindezt a
családi értékek és a helyi hagyományok előtérbe
helyezésével teszi.

www.karrierpont.kalokultura.hu

Célcsoportok:

www.facebook.com/csaladeskarrierpontkalocsa

•
•
•
•
•

Aktív korú: 25 év alatti és 50 év feletti
munkavállalók, álláskeresők stb. különös
tekintettel a munkaerő- piaci szempontból
hátrányos helyzetűek

csakkalocsa@gmail.com

Nagycsaládosok, gyermekét egyedül nevelő szülők stb..

hétfő – csütörtök 9-19 óra

•

Munkáltatók és szakmai szervezeteik

Fogadó órák: Rumi László - szociális szakember
péntek 11-13 óra,

•

A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok.

Scherer Zsolt - foglalkoztatási
szakember péntek 13-15 óra

•

•

6300 Kalocsa, Szent István király út 36-38.
Ügyfélfogadás:

péntek

8-18 óra

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

CSAK A CSALÁD
Meglesz még a böjtje,
elvonulás híján kivonulás

F

ebruár általában a keresztény kultúrában
a nagyböjt időszaka. Bár én viszonylag
kezdőnek számítok a böjtölésben, azért a
jótékony hatásait elismerem szellemi és testi téren is. Igyekszem valamilyen formában beépíteni ezt az időszakot a hétköznapjaimba. A
hangsúly a szüneten van, a test megpihenésén,
hogy a lélek több teret nyerjen. Sokféleképpen
lehet csinálni, és igen, van benne lemondás, de
ott van a folyamat végén az eredményül kapott
megkönnyebbülés is. A békesség.
A böjt, szerintem egy elvonulás, egy lelki készület, valami fontos dologra, feladatra, egy folyamatos törekvésre a jó élethez. Nekünk anyáknak
is szükségünk volna ilyen lelki elvonulással tölthető időszakokra. Minél több területen igyekszünk helytállni, munka, család, annál többre.
Amikor valamilyen tevékenységről lemondunk,
hogy megtisztulva a negatív lerakódásoktól, újult
erővel lássuk el a feladatainkat.
Megtanuljuk beérni kevéssel is, és ez is jó lehet,
ha nincs más megoldás. Ilyen lehet egy fél óra a
fodrásznál. Egy sütemény megsütése egyedül.
Takarítás közbeni elmélkedés. De ez sokszor
nem elég már. Ilyenkor kellene segítséget kérni
otthon, vagy igenis kivenni a nekünk járó szabadnapokból párat, és nem arra tartogatni őket,
hogy majd, ha újra beteg lesz a gyerek. Mert ha
időnként nincs egy nagyobb szünet, egy elvonulás, akkor abból kivonulás lesz. A CSAKPont
egyik előadása utáni klubon, az előadó, Utasi
Melinda kérdezte, nincs-e olyan, amikor csak mi
anyák vagyunk ott, és már úgy érezzük mi sem
tudjuk, már nem is akarjuk megoldani a helyzetet. Dehogy nincs. Aztán vagy megoldjuk mégis,

gyűjtve a kiégési pontokat, vagy kivonulunk.
Néha én is kivonulok. Fogom magam, és hiába
sír mindenki, felállok és otthagyom az egész
helyzetet egy rövid időre. (Jellemzően ráhagyom
a férjemre.)
Szerintem nem vagyok egyedül az anyák között
ezekkel a kivonulásaimmal. De szeretném, ha
ez egyre kevesebbszer, és egyre kevesebbünkkel történne meg.
Mit tehetünk? Tanuljunk meg idejében lemondani! Nehéz. Akkor is, ha amikről lemondani készülünk egy időre, egyébként jó dolgok. Ne csak
nagyböjtkor. Kérjünk segítséget, vegyünk ki egy
szabadnapot, mert ha nem, akkor abból előbbutóbb kivonulás lesz, ami sokkal váratlanabbul
érinti a környezetünket. Vigyázhat a gyerekekre
párszor más is, és a munkahelyen is meg lehet
szervezni, hogy néha átadjuk feladatainkat más
ügyes kollégáknak. Ha nem lehet, akkor egyszer
a munkából is kivonulunk, de oda nehezebben
fogadnak vissza, mint a családba.
Forrás:https://egy.hu/egeszseg/tanuljunk-a-regiektol-miert-jo-a-bojt-es-hogy-kell-csinalni106679http://lelekkel.hu/kieges-mi-ez

O. K. Anita

„A jól elrendelt munka minden gyarapodás
talpköve.”
Széchenyi István

CSAK A JÓ MUNKA

munka és a család összeegyeztetésének

Informatikai képzés,
hatékony munkavégzés

M

ilyen képességek fontosak a munkaadók
számára? A jó munkaerő magabiztosan
kommunikál, hatékonyan oldja meg a
problémákat, beszél angolul, rendelkezik
alapvető informatikai tudással, precíz, önállóan
és csapatban egyaránt jól tud dolgozni.
A munkaadók szemében a szakmai tényezők
mellett ezek a legfontosabb készségek, derült ki
az International Business School (IBS) és a
Profession.hu kutatásból.
Szinte minden szellemi munkára vonatkozó
álláshirdetésben elvárás valamilyen szintű
számítógépes ismeret.
Alap- és felhasználói szint közötti különbség
Egy pályázó nem szerkeszti a Word-ben írt
szöveget, az Excelben pedig csak az
összeadás,
kivonás
funkciókat
és
a
cellaszínezést használja, akkor alap szintű
ismerettel rendelkezik. Amennyiben a Word-ben
szerkeszt is (középre helyezi, variálja a
betűtípusokat és betűméreteket, az Excelben
pedig képletek, függvények segítségével
összead,
szoroz,
átlagot
von),
akkor
számítógépes tudása felhasználói szintű.
Az irodai munkákhoz alapvető elvárás a
felhasználói szint
A nem középvezetői munkakörök betöltéséhez
legtöbbször a felhasználói szint szükséges, az
MS Office programcsomag, a Word és az Excel
programok, illetve valamilyen levelező program
ismeretét és biztos használatát várják el a
munkáltatók.
A hirdetéseket böngészgetve a fentiek mellett
jellemzően elvárásként szerepel még az
"általános" számítógépes ismeretek kategória, a
"középfokú" és a "professzionális". Mint Bucsai
András elmondta, a középfokú megegyezik a
felhasználói szintűvel, általános szintű tudás
alatt pedig az MS Office programcsomag
ismeretét, szövegszerkesztést, táblázatkezelést
és a levelezést értik a munkáltatók.

Wass Albert
Professzionális tudás: be tudja tanítani a
kollégákat
Ha egy normál felhasználó - és nem egy IT
szakember - annyira elmélyült egy szoftver
megismerésében, hogy - mintegy mentorként a kollégák segítségére tud lenni a betanításban,
akkor nevezzük professzionálisnak a tudását magyarázta a személyzeti tanácsadó.
Profinak az nevezhető - tette hozzá - Müller
Helga, a Wifi Hungária Oktató és Továbbképző
Intézet képzési vezetője -, aki a Word-ben
makrókat (egyszerű, rögzített feladatsorokat)
alkalmaz,
össze
tudja
hasonlítani
a
dokumentumokat, és együtt tud működni
másokkal ugyanazon a dokumentumon. Az
Excel esetében pedig az számít profinak, aki
képes makrókat, saját képleteket létrehozni egy
olyan feladatsorra, amelyet a munkája során
többször használ.
SAP: elvárás a bérszámfejtőknél
A középvezetői illetve szakértői pozíciók
elnyeréséhez az Excel és a Word komolyabb
ismerete szükséges. Mint Müller Helga
elmondta, ez a Word-nél általában azt jelenti,
hogy a pályázó táblázatot és képeket szúr a
dokumentumba. Az Excel esetében pedig ismeri
a logikai és a mátrix függvényeket, illetve egy
táblázatból, amelyben például a munkatársak
szerepelnek névvel, címmel, pozícióval, a
dolgozók közül szinte egy mozdulattal ki tudja
gyűjteni az adminisztrátorokat.
A középvezetőknél általában elvárás még egy
specifikus szoftverben való jártasság. A
bérszámfejtőknél például az SAP azon modulja,
amely tartalmaz bérszámfejtésre vonatkozó
részmodult. A középvezetőknek emellett olyan
programot is ismerniük kell, amely segítségével
prezentációkat tarthatnak (például a Power
Point) tárgyalások, beszámolók, értékelések
során. A felsővezetőknek pedig a fentiek mellett
ajánlott legalább egy vállalatirányítási rendszer
alkalmazásával tisztában lenniük - hogy a
megfelelő riportokat és elemzéseket rutinosan el
tudják készíteni.
Forrás: www.hrportal.hu, www.profession.hu
Sz. Attila

ELÉGEDETT ÜGYFELEINK
Elégedett ügyfél
Gyapjas Mónika

beleadja szívét, lelkét egy vállalkozásba, abból
csak jó dolgok születhetnek és ez visz minket
előre. Igaz még nagyon sokat kell tanulni, és ez
is egy tipikusan olyan szakma, ami folyton változik, így a folyamatos fejlesztés, fejlődés elengedhetetlen.”
Mónika részt vett a munkaerőpiaci reintegrációs
képzésen, és nagyon sok előadáson is, mint például a Sikeres nők, A hobbim a munkám, a Segítség bank, és az álláskereséssel kapcsolatos
témákban. Ezeken kívül aktív résztvevőként jelen volt különböző témájú klub beszélgetéseken
is.
Elmondta, hogy a munkaerőpiaci reintegrációs
képzés a helyes önéletrajz megírásában segített
neki legtöbbet. „Megtudtam, hogy nem szükséges minden alap adatunkat (lakcím, életkor, családi állapot) kiadni a potenciális munkáltatónak,
mert az alapján akár hátrányba is kerülhetünk a
többi munkakeresővel szemben.”
Álláskereső társainknak azt üzente: „ne feledjük,
hogy a munkavállalónak is vannak jogai, nemcsak kötelezettségei! Merjetek kérdezni egy állásinterjún, például merjétek megkérdezni, miért
keresnek alkalmazottat, új munkaerőt arra az
adott munkára. Valószínűleg én a munkahelyemet azért kaptam meg, mert olyan dolgokra is
rákérdeztem, amiről a munkavállalónak joga van
tudni, de legtöbben mégsem kérdezik meg.”

A

héten Gyapjas Mónika 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.
Mónika a Vimona Dekor Műhely alkalmazottja,
mint dekoratőr és értékesítő.
„Csupán pár hónapja nyitottunk meg, imádjuk
készíteni a különböző ajándéktárgyakat, lakásdekorációkat, esküvői kellékeket, nagyon lelkesek vagyunk. Úgy gondolom, ha valaki igazán

O. Sz. Ágnes
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