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MEGHÍVÓ  
 
 
 
Munka kisgyermekkel program 
Első szakmai kerekasztal – Hazai pillanatkép 

 

 

Családbarát munka vagy munkabarát család?  
Miért ne lehetne mindkettő? 
  
 

2012. május 1-je óta zajlik az Iparfejlesztési Közalapítvány és konzorciumi 
partnerei (a Victum Képzési Központ és az Artima Szervezetfejlesztő és Vezetési 
Tanácsadó Kft.) együttműködésében a Munka kisgyermekkel program megvalósítása, 
melynek célja, hogy hosszú távú, egyénre szabott megoldásokat találjon mind a 
kisgyermekes munkavállalók, mind az őket foglalkoztató munkáltatók számára a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségére. A program tevékenységei reprezentatív 
kutatáson alapulnak, amely mind a szülői, mind a munkáltatói oldal gátló tényezőit 
megvizsgálta: A két éves projekt során egyrészt ingyenes képzéseket és 
személyiségfejlesztő tréningeket tartunk kétszáz kiválasztott szülő és hatvan, programba 
bevont cég számára, másrészt pedig egy interaktív adatbázis és tematikus rendezvények 
(szakmai kerekasztalok és nyílt napok) segítségével lehetőséget biztosítunk a két 
oldalnak a párbeszéd kialakítására és a munkába való visszatérésre. 

A program két éve során - hagyományteremtő jelleggel összesen négy alkalommal 
szervezünk szakmai kerekasztal-beszélgetéseket. 

Első szakmai kerekasztalunk témája a kisgyermekes munkavállalás általános hazai 
helyzetének feltérképezése, illetve az ezzel kapcsolatos szakmai kérdések felvetése és 
megválaszolása. A média-nyilvános esemény célja, hogy a meghívott előadók és a 
meghirdetett témák segítségével érdemi párbeszédet indítsunk el az érintett résztvevők 
(szakmai szervezetek, cégek, szülők) között.  

A rendezvényre, amelynek helyszínét a Magyar Iparszövetség biztosítja, 
tisztelettel meghívjuk Önt. 
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Időpont és helyszín 
 

2012. december 4. (kedd) 9.00 óra 
Magyar Iparszövetség 

1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 

A szakmai kerekasztalt közvetlenül követi a program első nyílt napja  
– a résztvevőket mindkét programra szeretettel várjuk.  

 
Program 

8.30 - 9.00 Regisztráció 
 
9.00 – 10.30 Előadások és moderált kérdések 

 
9.00 - 9.10 

 

Köszöntő  
(Németh Sarolta,  
a Munka kisgyermekkel program 
kommunikációs vezetője) 

 
9.10 – 9.30 

 

A Munka kisgyermekkel program 
aktualitása és bemutatása, a kutatás 
eredményei  
(Dr. Bárdos Krisztina, 
 általános ügyvezető igazgató – 
Iparfejlesztési Közalapítvány) 

 
9.30 – 9.50 

 

Hazai családtámogatási rendszer – 
kinek kedvez és kinek nem? 
(Scharle Ágota, 
 ügyvezető partner – Budapest Intézet) 

 
9.50 – 10.10 

 

Szülő lettem: hova csöppentem? 
(Székely András, 
a Három Királyfi Három Királylány 
Mozgalom vezetője) 

10.10 – 10.30 Kérdések, válaszok 
 
10.30 – 10.40 Szünet 
 
10.40 – 12.00  Pódiumbeszélgetés a kisgyermekes szülők és a munka 

kapcsolatáról 
Miért nem alkalmaz szívesen egy cég kisgyermekes 
szülőt? Félelmek, tapasztalatok. (Bierbaum Gyöngyi HR 
Manager– adidas Group (adidas Budapest Kft.) 

Tendencia – mennyire és hogyan diszkriminálják a 
kisgyermekes szülőket? (Berey Zita ügyvezető – Garda 
Consulting Kft.) 
A szülői oldal tapasztalatai a gyakorlatban a munka-
magánélet összeegyeztethetőségét illetően (Kálmán 
Edina, a Munka kisgyermekkel program ötletgazdája – 
Iparfejlesztési Közalapítvány) 
A kisgyermekes szülő jogai és lehetőségei (Repka 
Ágnes blogvezető, HR-specialista – Dolgozó Mami) 

 
12.00 – 12.30 Szendvicsebéd 
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Egyéni parkolási lehetőség: A környező utcákban, illetve a Récsei Centerben (1146 
Budapest, Istvánmezei út 6.) a parkolás ingyenes.  
A rendezvényen a gyermekek számára játszósarkot különítünk el, de gyermekfelügyelet 
nem áll módunkban biztosítani.  
 
A TÁMOP – 1.4.3. -10/1-2F-2011-0010 számú projekt az Új Széchenyi Terv 
támogatásával valósult meg.  
 
A program kiemelt partnere: Magyar Iparszövetség 
Az esemény médiatámogató partnere: Babanet.hu 
A projekt kommunikációs vezetője: Németh Sarolta, Iparfejlesztési Közalapítvány  
(06 30) 342 2714 
A Munka kisgyermekkel (MuKi) program kommunikációs partnere az Iparfejlesztési 
Közalapítvány megbízásából a PResston PR Kft.  
 
 
Kérjük, hogy részvételi szándékát a PResston PR Kft. elérhetőségeinek egyikén előre 
jelezni szíveskedjen! 
 
A résztvevők létszáma limitált, a jelentkezőket a jelentkezés sorrendjében 
tudjuk regisztrálni. A jelentkezés határideje: 2012. november 30. 
 
További információ és interjú egyeztetése: 
 Fükő Adrienn, PR vezető 
 E-mail: adrienn.fuko@presstonpr.hu     
Tel: (36 1) 325 9488, Mobil: (36 30) 769 8697 
 


