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SAJTÓKÖZLEMÉNY
NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN - ESÉLYTEREMTÉS NŐKNEK NÓGRÁDBAN
A Jonathan Livingston SEAGULL Alapítvány, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal, valamint IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal konzorciumban az EFOP-1.2.9-17-2017-00001 számú, „Esélyteremtés nőknek Nógrádban”
elnevezésű projektjét zárja 2021. március 31-én.
A projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása volt, a család és munka
összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel, különösen az
atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésével. A projekt az Európai Unió 200,00 millió Ft vissza
nem térítendő támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósult meg, melynek
keretében a támogatás összege a projekt összköltségének 100 százalékát fedezte. A projekt
időtartama: 2018.01.01. - 2021.03.31.
A program tevékenységeit és szolgáltatásait a projekt keretében, a J. L. SEAGULL Alapítvány salgótarjáni
székhelyén kialakított SEAGULL Család és KarrierPONT koordinálta. A projekt elsősorban a Salgótarjáni, és
Bátonyterenyei járások településein élő nők, családok számára biztosította programjait.
A Család és KarrierPONT- a munkaerőpiaci reintegrációt segítve - sokirányú tevékenységet biztosított az
érdeklődők számára, melyek magukba foglalták a nők munkaerőpiaci helyzetét támogató képzések,
fejlesztések, felkészítések szervezését: pl. munka és magánélet összehangolását célzó képzés,
munkaerőpiaci reintegrációs képzés, felkészítés anyukáknak a szülői, munkavállalói szerepre
programsorozat, munkáltatók képzése, workshop atipikus témában, digitális kompetenciafejlesztés,
munkavállalást segítő angol, német nyelvi képzés, vállalkozóvá válást segítő program, szülői-családi
tanácsadók képzése, szülői hálózat létrehozása, egészségtudatos-környezettudatos életmódra nevelés,
kommunikációs és asszertivitást fejlesztő tréning. A projekt eredményeként 600 fő részesült képzésekben,
fejlesztésekben, felkészítésekben. A projekt lehetőség adott ügyfelei számára egyéni és csoportos segítő
szolgáltatások igénybevételére, pl. munkavállalást támogató mentori, mentálhigiénés szolgáltatás,
pszichológiai tanácsadás, képzési tanácsadás, digitális segítségnyújtás, gyermekfelügyelet biztosítása. A
program mintegy 1800 alkalommal biztosított segítő szolgáltatást az ügyfelek számára. A projekt tartalmazta
a jó gyakorlatok feltérképezését és átadását, kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek
lebonyolítását - női vállalkozói klub, női állásbörzék, települési rendezvények, szakmai konferenciák, tematikus
szakmai kerekasztal beszélgetések - melyeken mintegy 1200 fő vett részt.
A projekt eseményeit, az ügyfeleknek nyújtott lehetőségeket online formában a projekt honlapján, ill. közösségi
oldalán, PR és jógyakorlat kisfilmekkel, személyesen a Család és KarrierPONTban, valamint a
projektrendezvényeken igyekeztünk minél szélesebb körben népszerűsíteni. A programmegvalósítás során
együttműködő partnerek, munkáltatók, civilek közötti hálózatot hoztunk létre, melyet terveink szerint a projekt
lezárását követően is tovább működtetünk.
További információ kérhető: Kiss Katalin, projektmenedzser, Tel: 30/625-8554; seagullcsak@gmail.com

