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Beszámoló 

„Nő-Köz-Pont létrehozása Jász-Nagykun-Szolnok Megye III. számú 

választókörzetében” című projekt keretében megvalósuló  

CSBO adaptált képzés 

„Munkáltatók képzése” 

2021.06.02.-2021.06.03. 

5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a „Munkáltatók képzése” programja megvalósításával befejezte 

a CSBO képzési program sorozatát. 

A két napos képzési programon 15 fő vett részt, a résztvevők az erről szóló tanúsítványt megkapták a 

program utolsó, záró napján. A részvevők érdeklődők voltak a témával kapcsolatban, hiszen 

„Munkáltatók képzése” program a mindennapi munkájukat hivatott segíteni. 

A képzés célja: 

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 cselekvési terv készítésével. 

A tananyagegységek: 

A családbarát szervezeti működés és családbarát vezetői kommunikáció. 

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje a családbarát munkáltatói és vezetői 

működést, valamint a vonatkozó előnyöket és trendeket. 

• Helyzetfeltárás – „a munkavállaló a munkáltató szemével”. 

• A családbarát munkahely fogalma, szerepe, gazdasági előnyei. 

• Generációk a munkaerő piacon. 

Vezetői érzékenyítés, a lojális munkavállalói bázis létrehozását és megtartását támogató 

családbarát vezetői hozzáállás, kommunikáció és magatartás, és a családbarát szervezeti 

működés kialakítása. 

Családbarát munkahelyek jellemzői, megvalósításának eszközei. 

A résztvevő megismeri a családbarát működést elősegítő eszközöket és jellemzőiket, képessé válik 

értelmezni a saját szervezetének vonatkozásában. 

Családbarát munkahelyek jellemzői, megvalósításának 
eszközei: 

– rugalmas foglalkoztatás 
– dolgozói juttatások, támogatások 
– családtámogatás 
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– szervezeti kultúra, családtudatos kommunikáció 

Családbarát szemléletmód kialakítása, a dolgozói jellemzőkre és igényekre szabva. 

Atipikus foglalkoztatás. 

A részvevő megismeri az atipikus foglalkoztatással összefüggő jogi normákat és jogalkalmazási 

gyakorlatot. 

Az atipikus foglalkoztatás formái, az egyes formák alkalmazhatóságának feltételei, gyakorlati előnyei 
és esetleges nehézségei. 

A tipikus és az atipikus foglalkoztatás összehasonlítása. 

Az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok az atipikus foglalkoztatás vonatkozásában. 

Speciális munkavállalói csoportokra vonatkozó szabályozás. 

A résztvevő elméleti és gyakorlati ismereteket és eszközöket kap a speciális munkavállalói 

csoportokra vonatkozó normákról, foglalkoztatásuk sajátosságairól, hasznáról, előnyeiről. 

• Nők, kisgyermekes munkavállalók, tartósan beteg hozzátartozót ápolók sajátos igénye és 
támogatása, 

• fiatal, védett korú, egészségkárosodott munkavállalók foglalkoztatásának szabályai, 
munkaerőpiaci támogatások bemutatása. 

 

Cselekvési terv a családbarát munkáltatói működésért. 

 

A résztvevő képessé válik a családbarát munkáltatói működés megalapozására: 

a képzést követő lépések proaktív megtételére irányuló saját cselekvési terv készítésével,  

az átadott ismeretek és jó munkáltatói példák gyakorlatba történő alkalmazása útján. 

A résztvevő saját munkaadóknál betöltött szerepéből kiindulva, a cselekvési terv kérdéseinek 
segítségével:  

• összegezi a fő munkáltatói kihívásokat, 

• javaslatokat fogalmaz meg, hogy a képzésen elhangzott előnyök, ötletek és szemlélet élő 
gyakorlattá válhassanak, 

• összegezi a mellettük szóló érveket, 

• összegezi válaszait a lehetséges ellenvetésekre,  

• összegezi a családbarát működés kezdeményezésének, illetve tovább-fejlesztésének 
támogatóit,  

• megfogalmazza első, saját lépéseit. 

• Cselekvési terv családbarát munkáltatói működésért rövid bemutatása. 
 

A 15 fő munkáltató képviselője az alábbi területekről képviseltette magát: Alföldhír Kft., Tiszafüredi 
Kábeltévé Szövetkezet, Tiszafüredi Stylus Kft., Stylus-Med Bt., Mihala Mérnöki Bt., Tiszafüred 
Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja, Hortobágyi Nemzeti Park, Humánprofil-
Szentimre Nonprofit Közhasznú Kft., Provident Pénzügyi Zrt., Karcagi Szakképzési Központ 

 

Tiszafüred, 2021.06.03. 

 

…………………………………………………….. 

     szakmai vezető 
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Fotó dokumentáció 
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