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A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízá-
sából a HBF Hungaricum Kft., a Victum Képzési 
Központ és a Panda Hotel az „Egyensúly: érté-
kek, érdekek és lehetőségek” című projekt 
ingyenes képzési komponensét az országban 20 
helyszínen valósítja meg 2011 októbere és 2012 
márciusa közötti időszakban.

A képzésen való részvétel az  
Új Széchenyi Terv bizonyos pályázatainál 
az esélyegyenlőségi vállalásoknál 
pontot érhet szervezete számára!

Mire ad választ a képzés?

• Hogyan lehet feltárni a foglalkoztatásban rejlő 
tartalékokat a nők munkaerő-piaci helyzetének 
áttekintésével?

• Milyen fejlesztéspolitikai összefüggéseket kell 
figyelembe venni, hogy a foglalkoztatás-bővítő 
tervek valóra váljanak?

• Melyek a hazai és Európai Uniós legjobb 
gyakorlatok? Mit érdemes mások eredményei-
ből átvenni és hogyan tudunk nehézségeikből 
tanulni? 

• Hogyan lehet az esélyegyenlőséget a gyakorlat-
ban alkalmazni? Hogyan biztosítható a munka-
helyi sokszínűség?

• Az esélyegyenlőség témaköre hogyan alkal-
mazható a fejlesztéspolitikában? 

• Mi az egyes célcsoportok speciális igénye, szük-
séglete?

A képzés célja: 

• A projekt általános célkitűzése a nők és 
férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítése 
Magyarországon, jó példák és gyakorlatok 
elterjesztésével. 

• Operatív célkitűzés, hogy a képzettek a 
nemek közötti társadalmi egyenlőség témakörét 
minél szélesebb körben megismerjék és alkal-
mazni tudják, érvényesítsék a fejlesztéspolitiká-
ban. 

A képzés célcsoportja: kormányzati és önkor-
mányzati intézmények, regionális fejlesztési ügy-
nökségek munkatársai, esélyegyenlőségi referen-
sek; OEH Esélyegyenlőségi Irodák munkatársai.

A projekt során fontosnak tartjuk a Gyes-en, 
Gyed-en lévő munkavállalók bevonását is, így kér-
jük, hogy a képzés lehetőségét, a meghívót jutassák 
el ezen kollégáiknak is. (A képzés során, igény ese-
tén gyermekfelügyeletet biztosítunk.)

Az egynapos képzések megvalósítására 19 megyé-
ben és Budapesten kerül sor, a HBF Hungaricum 
Kft. és a Victum Képzési Központ oktatói, tré-
nerei segítségével.

Mit kap a képzésen?

• Friss hazai és nemzetközi tapasztalatokat 
összefoglaló kézikönyvet. Környezettudatos 
résztvevőink elektronikusan is igényelhetik.

• Átfogó ismereteket, szakszerű áttekintést a 
témáról, amelynek segítségével a különféle sza-
bályozásokban megbúvó információk, lehetősé-
gek egy helyen megtalálhatóak.

• Fejlesztéspolitikai tapasztalatok megosztását.

• Kapcsolatrendszert, információs lehetőségeket.

• Igény esetén gyermekfelügyeletet.

• A részvétel ingyenes, a képzések helyszíne aka-
dálymentes, a jegyzetekről, szendvicsebédről, 
frissítőkről gondoskodunk.

A képzésen rövid elméleti áttekintés után a résztve-
vők konkrét helyzeteket, témákat dolgoznak majd 
fel. Képzőink élményalapú tanulást, interaktív, be-
szélgetős, jó hangulatú programot ajánlanak!

Részvételére feltétlenül számítunk!
Kérjük, hogy részvételi szándékát a csatolt 
jelentkezési lapon jelezni szíveskedjen.
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