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Nők a családban
és a munkahelyen

A projekt 
célcsoportjai

Mely a nők munkaerőpiaci helyzetének 
javításáért jött létre Bük városában, 

Bükfürdőn és annak vonzáskörzetében.

A projektről

A CsakPONT-ot 2018. július 18.-án auditálták, 
ezt követően megkezdtük a pályázatban vállalt 
képzések és rendezvények megvalósítása ér-
dekében a közbeszerzési eljárás előkészítését.

A fentiek megvalósítása során első lépésben a 
Büki Család és KarrierPONT létrehozására került 
sor a Büki Közös Önkormányzati Hivatal föld-
szintjén két szomszédos irodában, ahol korszerű 
családbarát környezetben van lehetőség jogi és 
mentálhigiénés tanácsadás igénybevételére.

Lépjen kapcsolatba velünk
+36 (94) 500-629

Büki Család és KarrierPONT
Bük, Széchenyi utca 44.

Magyarország, 9737
csakkozpont@buk.hu

A Büki Család és KarrierPONT-ban korszerű 
családbarát környezetben van lehetőség 

jogi és mentálhigiénés tanácsadás 
igénybevételére.

Nyitvatartás
Hétfő:  8.00-12.00, 13.00-16.00
Szerda:  8.00-12.00, 13.00-17.00

Péntek:  8.00-13.00
Tanácsadásra való jelentkezésnél 

kérjük, egyeztessen előre 
időpontot telefonon.Nők

Családok

Munkaadók

Szakmai 
szervezetek

Társadalmi 
szervezetek



1. Képzés:
Környezeti nevelés és fenntarthatóság- 
Vállalkozói ismeretek
A képzés célja, hogy a résztvevők el tudják sajátítani egy vállalko-
zás elindításának és működtetésének alapjait, a vállalkozási tevé-
kenység során napi szinten végzendő feladatokat és a személyes 
kompetenciák erősítésén keresztül egy vállalkozás síkerre vitelének 
kipróbált módozatait.

2. Képzés:
Informatikai képzés - Képességfejlesztő világháló ismeretek 
A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevő a világháló 
és az informatikai eszközök segítségével fejleszthesse képességeit, 
megfelelve korunk kihívásainak: ezzel segítve a mindennapi életét 
és a munkáját.

3. Képzés:
Környezeti nevelés és fenntarthatóság 
- Hagyományőrzés
A képzés célja a résztvevők környezettudatos gondolkodásának és 
a fenntartható fejlődés gondolatiságának megalapozása a kultu-
rális és népi hagyományok megőrzése, ápolása és esetleges gya-
korlása mentén. Fontos, hogy a résztvevők motiváltak legyenek a 
modern kor kömyezettudatossággal kapcsolatos elvárásai terén, 
de ezzel együtt ne feledjék el elődeik és lakóhelyük hagyományait 
sem A képzés feladata megismertetni a résztvevőkkel a fenntart-
ható fejlődés és a környezetgazdálkodás fontosságát és előnyeit a 
korábbi hagyományok által elért eredményekre alapozva.

4. Képzés:
Környezeti nevelés és fenntarthatóság - Munkáltatók felkészítése
A kömyezetí nevelés és fenntarthatóság jegyében a képzés célja,
hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák azokat a készségeket,
amelyekkel a hosszútávon fenntartható munkahelyek - akár
atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásával - megteremthetők.

5. Képzés:
Esélyegyenlőség és társadalmi integráció
Az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség, a hátrányos megkülön-
böztetés kérdése az Európai Unióban és Magyarországon az elmúlt 
évtizedben vált a közgondolkodás tárgyává. A képzés célja, hogy 
a résztvevők az esélyegyenl6ség Jogi hátterének megismerése 
mellett a hazai problémák okait és következményeit megismerjék A 
kurzus különös fi gyelmet fordít férfi ak és nők társadalmi egyenlő-
ségek kérdésére, valamint a fogyatékkal élők (különös tekintettel a 
látás, hallás és mozgássérültekre) helyzetére.

6. Képzés:
Környezeti nevelés és fenntarthatóság - Egészséges élelmiszerek
A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az 
egészségtudatos vásárlás lehetőségeit, az egészséges és fenntart-
ható gazdaságból származó élelmiszerek beszerzést lehetőségeit, 
képessé válik költséghatékonyan megtervezni a beszerzéseket.

7. Képzés:
Esélyegyenlőség és társadalmi integráció - Családon belüli erőszak
A képzési program célja, hogy a résztvevők megismerték az ál-
dozattá válás megelőzéséhez szükséges viselkedési formákat az 
áldozatok biztonságérzetének növelése mellett a családon belüli 
erőszak, illetve egyéb áldozattá válási formák esetén. A résztvevők 
képesek lesznek az empatikus és hatékony kommunikációra és tá-
jékoztatásra empátiás készségek és konfl iktuskezelési készségeik 
fejlesztésével. 

8. Képzés:
Csapatépítő tréning - önkéntes csapat építése
A képzés célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek az önkéntes 
programba való bekapcsolódás feltételeivel, az önkéntes csapat ki-
alakítását és működtetését gátló és serkentő tényezőkkel. Hatékonyan 
tudjanak bekapcsolódni egy önkéntes csapat munkájába, legyenek 
képesek egységben gondolkodásra, csapatszellem kialakítására, de 
akár a csapat tagjaként teljesen önálló tevékenység végzésére is. Is-
merjék meg az önkéntességre vonatkozó Jogi szabályozást, továbbá 
a társadalmi felelősségvállalással együtt járó feladatokat és az önkén-
tesekkel szembeni elvárásokat.

9. Képzés:
Esélyegyenlőség és társadalmi integráció - Generációs ismeretek
A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek felismerni és ke-
zelni a generációk közti különbségeket nyitottan és empatikusan for-
dulni az eltérő életvitelű, gondolkodásmódú, értékrendű személyek 
felé. Képesek lesznek segíteni a fi atalokat, az időseket, hogy megtalál-
ják társadalomban a helyüket, olyan programok szervezésével, mely 
által hasznosnak és értékesnek érezhetik magukat.

10. Képzés:
Környezeti nevelés és fenntarthatóság - Vállalkozásalapítás
A képzés célja, hogy a résztvevők el tudják sajátítani egy vállalkozás 
elindításának alapjait: képesek legyenek a környezeti nevelés és fenn-
tarthatóság jegyében értékesítési, kommunikációs és egyéb vállal-
kozói ismeretek megszerzésére. A képzés célja, hogy a résztvevők a 
kívánt vállalkozási tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető is-
meretek hátterét saját maguk tudják feltárni, a felmerülő problémákra 
önállóan tudjanak refl ektálni.

11. Képzés:
Esélyegyenlőség és társadalmi integráció - Háztartásvezetés
A képzés célja a résztvevők, elsősorban munkanélküli vagy háztartás-
beli nők otthoni munkavégzésének elősegítése, ezzel összhangban a 
vállalkozói szemlélet kialakítása és egy saját vállalkozás beindításához 
szükséges ismeretek elsajátítása. A résztvevők megismerjék az ottho-
ni munka szervezésének hatékony módjait, költségkalkuláció kidolgo-
zását, a saját képességeikben és az otthon végezhető tevékenységek-
ben rejlö vállalkozói lehetőségeket.

12. Képzés:
Környezeti. nevelés és fenntarthatóság 
- Fenntartható vendéglátóí ismeretek
A képzés célja, hogy a résztvevők el tudják sajátítani egy vendéglátó-
ipari vállalkozás elindításának alapjait: képesek legyenek a környeze-
ti nevelés és fenntarthatóság jegyében értékesítési, kommunikációs, 
technológiai és egyéb vendéglátó vállalkozói ismeretek megszerzésé-
re. A képzés célja, hogy a résztvevők a kívánt vállalkozási tevékenység 
gyakorlásához szükséges alapvető ismeretek hátterét saját maguk 
tudják feltárni, a felmerülő problémákra önállóan tudjanak refl ektálni.

13. Képzés:
Környezeti nevelés és fenntarthatóság - Mínőségbíztosítás
A képzés célja, hogy a résztvevők el tudják sajátítani a minőségbizto-
sítási alapelveket szem előtt tartva a vendéglátóipari vállalkozás elin-
dításának alapjait képesek legyenek a környezeti nevelés és fenntart-
hatóság jegyében értékesítési, kommunikációs és egyéb vállalkozói 
ismeretek megszerzésére. A képzés célja, hogy a résztvevők a kívánt 
vállalkozási tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető ismeretek 
hátterét saját maguk tudják feltárni, a felmerülő problémákra önállóan 
tudjanak refl ektálni.

14. Képzés:
Munkáltatók képzése
Cél, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a 
családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére és 
megteremtésére a bemutatott szemlélet és átadott eszközök által.
További cél a képzésben résztvevő ösztönzése és felkészítése a 
képzést követő gyakorlati lépések proaktív megtételére cselekvé-
si terv készítésével.

15. Képzés:
Munkaerőpiaci reintegrációs képzés
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő, munkaerőpiacra visz-
szatérni szándékozó nők, illetve férfi ak felkészüljenek az újbóli 
munkába állásra, fejlődjenek a megcélzott munkaerőpiaci kompe-
tenciáikban, megértsék a rövid és hosszútávú tervezés szükséges-
ségét életpályájuk alakításában, kapjanak  eszközöket mind a ter-
vezéshez, mind a tervek gyakor1atba, cselekvésbe fordításához.

16. Képzés:
Munka és magánélet összehangolása
Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttmüködésének javí-
tása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. 
A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításá-
nak, megőrzésének támogatása. A tréning célja, hogy a résztve-
vők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és haté-
kony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, 
együttműködési, konfl iktus és stressz kezelési készségeket, el-
sajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, 
helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, koope-
ratív gondolkodás és megkűzdő képesség attitűdjét.

17. Képzés:
Belső képzés - Hatékony munkavégzés a Nőközpontokban
A résztevők rendelkezzenek azokkal a képességekkel és ismere-
tekkel, amelyekkel működtetik a NőKözPontokat, támogathatják 
a nők
foglalkoztathatóságát, munkaerőpiaci reintegrációját, megvaló-
síthatják az együttműködést szakmai partnereikkel.

18. Képzés:
Társadalmi partnerképzés
A képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon arra, hogy érzéke-
nyítse, valamint kölcsönös előnyök alapján együttműködés meg-
teremtésére ösztönözze a hálózat tagjait a fenntartható müködés
megteremtése érdekében. Cé, hogy a résztvevők képesek legye-
nek olyan partnerséget, hálózatot generálni, mely a partnerség 
tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén 
keresztül alkalmas az önfenntartó működésre.


