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Család és KarrierPONT-Eger 
Címe: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 28. 

Ügyfélszolgálati pont: 3300 Eger, Kallómalom u. 88. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Felsővárosi 
Csoportja 

Ügyfélfogadási rend (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 28.) 

• Hétfő   12.30-16.00 óráig 

• Szerda  8.00-12.00 óráig és 12.30-17.00 óráig 

• Péntek  8.00-12.30 óráig 

• Jogi tanácsadás Előzetes egyeztetés szerint ingyenesen igénybe vehető 

• Pszichológus  Előzetes egyeztetés szerint ingyenesen igénybe vehető 

• HR tanácsadó Előzetes egyeztetés szerint ingyenesen igénybe vehető 

Ügyfélfogadási rend (3300, Eger, Kallómalom u 88.) 

• Hétfő 8.00 - 12.00 

Baba-mama klub, játszósarok 9.00-12.00  

http://www.tveger.hu/2018/01/25/eger-megyei-jogu-varos-noi-informacios-es-szolgaltato-
kozpontjanak-letrehozasa/ 

Elérhetőség: +36 36 521-990 
reti.erika@ph.eger.hu 

A Család és KarrierPONT  a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és a munka 
összeegyeztetésének előmozdítása érdekében jött létre.  

Részcéljaink: 

• a nők atipikus foglalkoztatásának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható 
hiányszakmákra,  

• a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a 
munka összeegyeztetése érdekében,  

• a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben,  

• atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, a részmunkaidőn és a 
távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a munkakör-
megosztás (job sharing) és a munkaerő-kölcsönzési formák, az új típusú munkaidő-modellek 
népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, 
mind a munkaadók körében,  

• a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák 
lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel. 
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Ezeket a célokat három nagy tevékenységcsoporton keresztül éri el: 

• Szolgáltatási és tanácsadási feladatok ellátása 

• Hálózatépítési tevékenység   

• Kommunikációs és disszeminációs feladatok 

Célcsoportjai: A Család és KarrierPONT alapvetően két ügyfélkörrel foglalkozik: egyéni és intézményi 
ügyfelekkel (munkaadók, vállalkozások). Egyéni ügyfelek: az aktív korú munkavállalók, akiknek 
gyakran nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piac 
szempontjából hátrányos helyzetűekre. 

Tevékenységek: 

Ø Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek 
Ø Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a 

létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések 
lebonyolítása: 

• Önismeret, idő- és költséggazdálkodás 
• Önismereti tréning 
• Munkaerő-piaci reintegrációs tréningek, azt segítő képzések a munkaerő-piac 

munkavállalói oldal képviselői számára 
• Informatikai alapismeretek 
• Informatikai ismeretek a könnyebb élethez 
• Nyelvi képzés I. 
• Nyelvi képzés II. 
• Vállalkozásindítás alapjai 
• Szolgáltatás marketing alapjai 
• Házi- és idősgondozás alapjai 

Ø Információ nyújtása,  
Ø Képzések,  
Ø Szolgáltatás szervezés, menedzsment,  
Ø Egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching  
Ø Workshopok, előadások, csoportok, klubok 

 
A képzésen résztvevők cafeteria utalványban részesülnek, továbbá a képzés ideje alatt étkezés és 
előzetes egyeztetés alapján gyermekfelügyelet biztosított.   


