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A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP
Nők a családban és a munkahelyen cím

 

A megvalósítandó NŐK-Munka-Család
Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Komárom
az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány közrem
közreműködő arra vállalkozott, hogy az EFOP
együttműködve Női Információs és Szolgáltató Központot hoz létre és m
bonyolít le, kommunikációs, szemléletformáló tevékenységeket valósít meg Esztergom városában, kiemelten 
az Esztergomi Járás meghatározott célcsoportjai számára. 

 

A projekt céljai: 
- A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethet
helyi megoldásokkal ésegyüttműködésekkel. 
- A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása.
- A munkáltatók és a munkavállalók helyi szint
összeegyeztethetőségének érdekében. 
- A magánélet és a munka összehangolását segít
együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése. 
- Atipikus foglalkoztatási formák népszer
népszerűsítésével és a bevezetés lehet
amunkaadók körében.  
- A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel. 

 

A projekt megvalósítását helyi gazdasági és társadalmi szerepl
megállapodás segíti (7 vállalkozási, 8 önkormányzati, 9ci

 

A EFOP-1.2.9-17-2017-00025 azonosítószámú 
támogatási összege 200.000.000 Ft.

 

ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

   

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

Esztergom Megyei Kormányhivatal sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP
k a családban és a munkahelyen című felhívásra. 

Család projekt konzorciumi partnerségben valósul meg, a Komárom
ei Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 

az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány közreműködésével. A pályázat megvalósításával a három 
 arra vállalkozott, hogy az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával 

i Információs és Szolgáltató Központot hoz létre és működtet, képzéseket, felkészítéseket 
bonyolít le, kommunikációs, szemléletformáló tevékenységeket valósít meg Esztergom városában, kiemelten 

eghatározott célcsoportjai számára.  

piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethető
űködésekkel.  

k atipikus foglalkoztathatóságának javítása. 
A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka 

ségének érdekében.  
A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük 

ködési feltételeinek megteremtése.  
Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, új típusú munkaid

sítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind 

kkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel. 

A projekt megvalósítását helyi gazdasági és társadalmi szereplőkkel 24 db megkötött együttm
megállapodás segíti (7 vállalkozási, 8 önkormányzati, 9civil együttműködés). 

azonosítószámú projekt 2018. január 1. - 2020. december 31. valósul meg, a 
Ft. 

Esztergom Megyei Kormányhivatal sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, 

projekt konzorciumi partnerségben valósul meg, a Komárom-
Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 

ködésével. A pályázat megvalósításával a három 
elhívás megvalósítójával 

ködtet, képzéseket, felkészítéseket 
bonyolít le, kommunikációs, szemléletformáló tevékenységeket valósít meg Esztergom városában, kiemelten 

piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása 

ködésének javítása a család és a munka 

 támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük 

sítése, elterjesztése, új típusú munkaidő modellek 
ségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind 

kkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.  

kkel 24 db megkötött együttműködési 

2020. december 31. valósul meg, a 


