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– Várunk szeretettel mindenkit, akiknek a család és munka összeegyeztetésében
tanácsadásra, mentorálásra van szüksége… A hallgatóságunkban a társadalom több
szférája képviseltetik; őket is szeretettel várjuk. Kérjük, hogy amilyen módon tudnak,
csatlakozzanak az ügyhöz, hiszen a közeljövőben megkeressük a munkahelyeket,
társszervezeteket együttműködési javaslatokkal – jelezte Ujvárosy Andrásné, a Magyar
Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetének igazgatója, a „Vöröskereszt a
nőkért Hajdú-Bihar megyében” című EFOP-1.2.9-17-2017-00021 projekt szakmai vezetője
a projektnyitó rendezvényen, amelyet konzorciumi partnerével a Hajdúböszörményi
Polgármesteri Hivatallal tartott meg 2018. május 14-én Hajdúböszörményben.

A célcsoportba olyan aktív korú nők tartoznak, akiknek a fent jelzett helyzet; magánélet és
munka összeegyeztetése hátrányosan érint; pályakezdők, kisgyermeküket nevelő édesanyák,
fogyatékkal élő gyermeket vagy tartós beteg hozzátartozót ápolók. Ám nem húznak határt a
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nemnél a pályázat megvalósítói, hiszen férfiak is kerülhetnek ebbe a helyzetbe; olyan
édesapák, akik egyedül nevelik gyermekeiket, esetleg tartós beteget ápolnak – tudták meg a
jelenlévők a szakmai vezető beszámolójából.

Természetesen a „másik oldal”, a foglalkoztatók szférája is célcsoport, hiszen a kettő között
építenek hidat a projekttel. Azért teszik, hogy a nők, s a felsorolt értékes családi szerepeket
betöltő emberek kerüljenek be a munka világába, vagy minél előbb visszakerüljenek ebbe az
aktivitásba, nőjön önbecsülésük, az önmegvalósítás, a munka ne kerüljön konfliktusba a
családdal. A kiírók hosszú távú célja a családi összetartozás erősítése és a gyermekvállalási
kedv növelése – ismertette a szakmai vezető. Megjegyezte, hogy mindezek a törekvések és
feladatok közel állnak a Vöröskereszthez, hiszen hétköznap is segítő feladatokat látnak el
munkatársai és önkéntesei (és rendszeresen kell olyan családosokon, nagycsaládosokon
segíteni, akiknek azért nehéz elhelyezkedniük, mert gyermeket nevelnek vagy beteget
ápolnak).

A teljes közlemény letölthető innen: images/letoltesek/projektnyitobeszamolosajto.pdf
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