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A konzorcium tagjai:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete

Elnyert összeg: 200 millió forint

Projekt időszaka:
2017. december 18. - 2020. december 18.

A Nő-Köz-Pont irodája 2018 márciusában nyílik meg.



Heves Megyei Kormányhivatal
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Felsőtárkány Község Önkormányzata
Novaj Község Önkormányzata
Ostoros Község Önkormányzata
ZF Hungária Kft.
Aventics Hungary Kft. 
 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 



Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány
Egri Családsegítő Alapítvány 
Egri Norma Alapítvány
„Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató 
Közhasznú Egyesület
Cukorbetegek Egri Egyesülete
KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft.
Egri Szociális Szolgáltató Intézmény 
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság



• A városban és térségében kialakuljon egy 
olyan központ (Nő-Köz-Pont), amely a 
helyi megoldásokra és 
együttműködésekre alapozva megkönnyíti 
az atipikus munkavállalást és a 
munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetű nők munkaerő-piacra való 
gyorsabb visszatérését. 

A PROJEKT CÉLJA



• E célok elérése által javulhat a nők munkaerő-piaci 
helyzete mellett fenntartható módon a családok 
anyagi helyzete (két keresős modell), illetve a 
kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, 
mentálhigiénés állapota és önbecsülése is. 

A PROJEKT CÉLJA



•I. Fejlődik a nők atipikus foglalkoztathatósága, valamint 
nagymértékben növekszik az atipikus foglalkoztatási formák 
népszerűsége Eger térségében;

•II. Fejlődik a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű 
együttműködése a család és a munka 
összeegyeztethetőségének érdekében;

•III.Megteremtődik a magánélet és a munka 
összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek 
együttműködése;

• IV.Változnak, megszűnnek a nőkkel szembeni társadalmi és 
gazdasági sztereotípiák.

RÉSZCÉLOK



• Az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget 
okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös 
tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetűekre

• Munkaadók és szakmai szervezeteik

• Egyéb társadalmi csoportok tagjai és támogató 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók

CÉLCSOPORT



• Munkáltatói fórumok; foglalkoztatási kerekasztal működtetése;
• Előadások (atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas 

munkaszervezési módok);
• Tájékoztató napok (nők társadalmi és gazdasági 

szerepvállalása);
• Előadássorozat (nők a vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, 

hagyományos és új ágazatokban);
• Információs füzetek és videó anyagok
• Képzések megvalósítása a célcsoport részére - Családbarát 

Ország Program által kidolgozott tematika által, kiemelt 
figyelemmel a térség hiányszakmáira

• Tanácsadások a célcsoport és a munkaerőpiac képviselői 
részére

 

PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK



o 1000 főt el kell érni a kommunikációval (valamilyen 
formában tájékoztatást kell adni a programunkról)

o 500 főt képzésben kell részesítenünk
o 20 helyi munkaadó bevonása a projekt céljainak 

elérésébe (együttműködési megállapodással)
o 500 fő részére segítő szolgáltatást kell nyújtani (pl.: 

képzés idejére gyermekfelügyelet, vagy 
idősgondozás)

INDIKÁTOROK



     Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Csomós Beáta-szakmai vezető

csomos.beata@ph.eger.hu
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