Nők a munka világában Heves megyében
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Egri Család és KarrierPONT (CSAKPONT)
Szervezeti és működési szabályzata

Készült: Eger, 2018. február
Aktualizálva: 2019. szeptember

Jóváhagyta:

…………………………………
konzorcium vezetője

A Család és KarrierPONT Szervezeti és Működési Szabályzatának célja, hogy segítséget és támpontot
adjon, a projektben dolgozók és az ahhoz kapcsolódók számára a működési feltételek és a működési
mód megértésére és alkalmazására.
Az SZMSZ kiadásával biztosítani szeretnénk, hogy az elegendő támpontot adjon az érintett alkalmazók
részére a Család és KarrierPONT munkájában való részvételre. A Család és KarrierPONT SZMSZ-t a CSBO
által kiadott kézikönyvek alapján, azok felhasználásával készítettük, így alkalmas arra, hogy a
folyamatos munkában megfelelő támpontot nyújtson. Esetileg, amennyiben szükség van az eredeti
kézikönyvek használatára, akkor az elsődlegesen a szakmai vezető, a projektmenedzser és a
konzorciumi képviselők feladata. Az ebből fakadó szabályozásokat ők közvetítik a végrehajtásban
közreműködők részére.
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Család és KarrierPONT adatok

Konzorciumi tagok:
Szervezet neve
Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft.

Címe
3300 Eger, Faiskola utca 15.

Képviselő neve
File Sándor

1125 Budapest, Szarvas
Gábor út 58-60.
1062 Budapest, Andrássy út
100.

Kozma Imre

Címe
3359 Erdőtelek, Fő u. 105.

Képviselő neve
Forgács Jánosné

3295 Erk, Fő tér 1.
3369 Tarnadob, Kossuth tér
7.
3283 Tarnazsadány, Kossuth
út 17.
1087 Budapest, Luther u.
1/c.
1088 Budapest, Baross u. 36.
2/2.
3200 Gyöngyös, Városkert u.
7.
3200 Gyöngyös, Fő tér 9.

Pető László
Pető Zoltán

3200 Gyöngyön, Jókai utca 4.
3300 Eger, Sas út 60/A
3300 Eger, Hadnagy u. 2.
3300 Eger, Faiskola u. 15.

Ócsai Lajos
Nagy Lajos
Sasvári Szilárd
Vincze Etelka Magdolna

3300 Eger, Bánki Donát u. 3.
3200 Gyöngyös, Gyár út 1.
3325 Noszvaj, Síkfőkút u. 26.

Gödri István
Benedek Zsolt
Pintér-Balogh Amanda

Barta-Eke Gyula

Együttműködő tagok:
Szervezet neve
Erdőtelek Község
Önkormányzata
Erk Község Önkormányzata
Tarnabod Község
Önkormányzata
Tarnazsadány Közös
Önkormányzati Hivatal
Mirákulum Egyesület
Tutor Alapítvány a Betegek és
Szegények Megsegítéséért
Gyöngyösi Otthon Segítünk
Alapítvány
Mátra Honvéd Kaszinó
Kulturális Egyesület
GYÖNGYSZÖV COOP Zrt.
HESI Sütőipari Kft.
Heves Megyei Vízmű Zrt.
TEXKONT Kft. (kényszertörlés
alatt 2019.09.04-én)
Aventics Hungary Kft.
Bemolux Kft.
Credeco Kft.

Dobi István
Nagy Kálmán
Lantos Szilárd
Mádiné Pix Judit
Mihalik József

Johnson Electric Hungary Kft.

3000 Hatvan, Szepes Béla
Bánrévi Ákos
utca 7.
KMKK Zrt.
5000 Szolnok, Nagysándor
Uti Csaba
József út 24.
Mátra Party Kft.
3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
Kósa László
Mátrai Erőmű Zrt.
3271 Visonta, Erőmű u. 11.
Lados Tibor
Mátrametál Kft.
3332 Sirok, Liszkó-völgy
Lovas Ferenc
OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.
Oláh Zoltán
Olva Kft.
3031 Zagyvaszántó, Jókai út
Oláh Győző
744 hrsz.
Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.
Farkas József
SBS Kft.
3358 Erdőtelek, Fő út Kalász- Balogh László
tanya 0340/1 hrsz.
Stanley Electric Hungary Kft.
3200 Gyöngyös, Gábor
Masataka Kurihara
Dénes út 1.
ZF Hungária Kft.
3300 Eger, Kistályai út 2.
Őszi Csilla
Célunk, az együttműködő tagok körének folyamatos bővítése – a fenti lista az SZMSZ 2019 augusztusi
aktualizálásának időpontjáig az együttműködésbe bevont partnereket tartalmazza.

A szervezeti és működési szabályzat hatálya:
A SZMSZ a munkaszervezetben dolgozók számára, valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó
konzorciumi tagok és együttműködők számára határoz meg feladatokat, jogosultságokat.
A munkavállalók részletes feladatait a munkaszerződés és a munkaköri leírás határozza meg.
Az együttműködő szervezetek feladatait, a velük kötött együttműködési megállapodások határozzák
meg.
Az alvállalkozók feladatait, a velük kötött egyedi szerződések határozzák meg.
Az SZMSZ a Család és KarrierPONT-ban nyomtatott formában elérhető lesz, valamint a
konzorciumvezető (HKIK) honlapján elektronikus formában is – biztosítva ezzel a nyilvánosságot.
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A Család és KarrierPONT küldetése, tevékenységei és emberi erőforrásai

A küldetés
A Család és KarrierPONT küldetése: a nők foglalkoztatásának elősegítése, a munka és a magánélet
összhangjának megteremtése és a harmonikus családi élet feltételeinek támogatása.
A projekt ideje alatt, küldetésünknek tartjuk a lehető legtöbb személyt, családot és munkahelyet elérni,
az érzékenyítés, egymásra hangolás, az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztése érdekében.
A konzorcium által meghatározott tevékenységek nyitottak mindenki számára, hiszen bár elsődleges
célcsoportunk a nők, de a társadalom érzékenyítése kiemelten fontos. A nők helyzetét tartósan akkor
lehet javítani a munkaerő-piacon, ha a környezetük szemléletét sikerül megváltoztatni és támogatni
tudják őket az elhatározásaikba, itt kiemelten a munkaerő-piacon való elhelyezkedésükben.

Tevékenységei
ELŐKÉSZÍTÉS
Igény és helyzetfelmérés a célcsoport körében
Partnerségek kialakítása
A projekt szakmai tervének elkészítése
Beszerzések, közbeszerzések előkészítése és
lebonyolítása
CSALÁD
ÉS
KARRIER
KÖZPONT
KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
A Család és KarrierPONT helyiség(ek)
kialakítása
A Család és KarrierPONT munkaszervezetének
kialakítása

A tervezett Család és KarrierPONT szakmai programjának, céljainak,
profiljának összeállítása, a program kidolgozása
A célcsoport alapos elemzése, az igények és a szükségletek figyelembe
vételével a program megalapozása
A projektben közreműködő partnerek megkeresése, szerződések
előkészítése, megkötése
Szakmai tervezés folyamata
Az alvállalkozók meghatározása, projektbe történő bevonásuk meghatározása
A Család és KarrierPONT működési modelljének lefektetése, a hálózat
kialakítása és működtetése
Család és KarrierPONT helyiségek előkészítése a szolgáltatások
megvalósításához
Humánerőforrás biztosítása, szükség esetén toborzás

Hálózatépítés

A hálózat alapjainak lefektetése, hálózatosodás megindítása, partnerek
megkeresése, protokollok lefektetése és beüzemelése

Hálózatműködtetés

Hálózatműködtetéshez kapcsolódó feladatok

Kommunikáció
Monitoring és fenntarthatóság
MUNKAADÓK BEVONÁSA ÉS SZEMLÉLET
FORMÁLÁSA
Szakmai anyagok gyűjtése, kidolgozása a
munkáltatói kapcsolatok építéséhez

A Család és KarrierPONT létrejöttének és működésének kommunikációja
A kiépített rendszer eredményeinek nyomon követése és fenntartása

KÖZÖS PLATFORMOK KIALAKÍTÁSA

KÖZÖS PLATFORMOK KIALAKÍTÁSA

MUNKAADÓK BEVONÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁSA

Szakmai anyagok gyűjtése, kidolgozása a munkáltatói kapcsolatok
építéséhez, a szolgáltatások népszerűsítéséhez
Közös platformok megteremtése, munkáltatói érzékenyítés, a lehetőségek
Szakmai rendezvények
megismertetése a munkáltatókkal
Munkáltatói felkészítés és tanácsadás a rugalmas foglalkoztatás bevezetésre,
Munkáltatói felkészítés és tanácsadás
a női munkavállalók és hátrányos helyzetű csoportok fogadására
Hírlevelek, cikkek, egyéb kommunikációs tevékenység a munkáltatók felé, a
Munkáltatói kommunikáció
női foglalkoztatást elősegítendő.
A NŐI FOGLALKOZTATHATÓSÁGOT ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
NŐKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
NYÚJTÁSA
Munkáltatói és magánéleti jó gyakorlatok gyűjtése, tudásátadó, információs
A szolgáltatások kialakítása, megalapozása
csomagok kialakítása, szolgáltatáscsomagok összeállítása célcsoportonként
Pályaorientációs és munkavállalási tanácsadás, munkavállalói ismeretek és
kompetenciák bővítése, álláskeresési technikák fejlesztése, Női Digitalizációs
Felkészítés a munka világára
Központ kialakítása, egyéni tanácsadás, Női vállalkozók klubja, képzési
tréningek, műhelymunkák, és szolgáltatási orientáció és szervezés - a
paktumokkal szövetségben
Szülői-családi tanácsadók képzése, gyermekfelügyeletre felkészítő
A munka-magánélet összhangját biztosító kompetenciafejlesztő képzés, tréningek, műhelymunkák, tudásmegosztó
támogatás
szülőcsoportok működtetése, mentálhigiénés és pszichológiai családtámogató
személyes konzultáció
honlap üzemeltetése, rendszeres hírlevél küldés, tájékoztatás, közösségi
Kommunikáció
oldalak aktív működtetése, információ megosztása az érintett nőkkel, érintettek
összekötése egymással

Állásbörze kisgyermekes és hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásával,
"Jó gyakorlat" - üzleti reggelik, céges nyitott napok és hiányszakmák napjának
szervezése
Gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő Gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő szolgáltatások tere, közösségi
szolgáltatások tere
platformjának kialakítása
PROJEKTMENEDZSMENT
PROJEKTMENEDZSMENT
Munkaerő-piaci platformok

Projektmenedzsment és kontrolling
Kötelező nyilvánosság biztosítása

A projekt sikeres irányítása és ellenőrzése a bemutatott testületeken és
folyamatokon keresztül
A kötelező nyilvánosság által előírt elemek biztosítása

Célcsoport
A Család és KarrierPONT szolgáltatási, tanácsadási tevékenységei elsősorban a nőket, családtagjaikat
és a munkahelyeket célozzák.
A Család és KarrierPONT szolgáltatásaival





a családi élet szereplőit, azon belül kiemelten a nőket,
a munkavállalást segítő szervezeteket és személyeket,
a munkáltatókat,
a munkavállalókat és álláskeresőket,

kívánja segíteni.

A Család és KarrierPONT munkatársai, munkakörei
Szakmai vezető – projekt szakmai tartalmának érvényesülését támogatja, a szakmai terv alapján.
Kapcsolatot tart a konzorciumi tagokkal és a projekt megvalósításában résztvevő külső szervezetekkel.
Egyezteti a terveket és segít a célkitűzések összehangolásában. A projektmenedzserrel kialakított
munkamegosztás szerint kapcsolatot tart a CSBO-val és a regionális szervezettel.
Projektmenedzser – támogatja és figyelemmel kíséri a célok megvalósulását, az indikátorok
teljesülését. Szervezi a hálózat együttműködését, munkáltatói jogokat gyakorol a Család és
KarrierPONT alkalmazottaival kapcsolatban. A projektmenedzser a konzorciumot vezető tag,
vezetőjének megbízásából végzi a feladatait. A szakmai vezetővel kialakított munkamegosztás szerint
kapcsolatot tart a CSBO-val és a regionális szervezettel.
Pénzügyi vezető – biztosítja, hogy a pénzügyi folyamatok megfeleljenek a pályázatban leírtaknak,
biztosítja a jogszabályoknak való megfelelést és figyelemmel kíséri a konzorciumi tagok ilyen típusú
tevékenységét, jelzi, ha olyan gyakorlatot tapasztal, ami a pályázati előírásokba, vagy jogszabályba
ütközik.
Projekt asszisztens – a projektmenedzser irányításával végzi a munkáját, segíti a projekt feladatainak
szervezését, és a nyomon követés biztosítását.
A projektmenedzsment bármely vezetőjének és munkatársának, a konzorciumi tagok olyan
munkavállalóival kapcsolatban, akik részt vesznek a projekt megvalósításában, nincsenek munkáltatói
jogosítványai. A konzorciumi tagok esetében, a projekt végrehajtásán dolgozó munkatársak munkaköri
leírásában szerepeltetni kell a Család és KarrierPONT végzendő feladatokat, amelynek teljesüléséért az
adott konzorciumi tag vezetője a felelős.
Szakmai koordinátor - fő feladatai közé fog tartozni szakmai konzultáció tartása az EFOP projektekben
résztvevő kollégák számára, módszertani anyagok kidolgozása, véleményezése, a felügyeleti szervekkel
való együttműködés elősegítése és az EFOP projektek szakmai mérföldköveinek teljesítésében való
aktív közreműködés.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről:

Mentálhigiénés szakember - A mentálhigiénés tanácsadás célja az egészséges lelki élet kialakítása és
megtartása. Arra törekszik, hogy az egyén saját problémájának megoldására képessé váljon,
erőforrásait, lehetőségeit jobban ki tudja használni. Ehhez szükség van a probléma feltárására,
megoldási tervek kidolgozására, a kivitelezés segítésére, nyomon követésére. Akár bizonyos készségek,
„skillek” fejlesztésével, akár direkt tanácsadással, és/vagy a segítő beszélgetés erejének kiaknázásával,
beindítja az asszisztált változást. Egy olyan egyént eredményez, aki a saját életében otthon van, az
élete dolgaival sikeresen boldogul, akinek van önbizalma és büszke magára, mert mindezért saját maga
dolgozott meg. A mentálhigiénés szakember a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársa.
Segítő szolgáltatást nyújtó, gyermekfelügyelő munkatárs - Gyermekek és más családtagok
ellátásához kapcsolódó, valamint munka-magánélet összehangolását, szervezését elősegítő
gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő szolgáltatások nyújtása, a közösségi erőforrások
bevonásával. Ez helyileg történhet a CSAKPONT-ban, vagy kihelyezett szolgáltatásnyújtás közben is. A
gyermekfelügyelő végzettségéből kifolyólag egyéb, szakfeladat ellátásra is (fejlesztés, gyógypedagógia)
lehetőség nyílik.
IFKA Kft. részéről
A Család és KarrierPONT egyik legfontosabb feladata, a célcsoportok számára nyújtott képzések
biztosítása. A képzések három lehetséges megvalósítási formája közül az Egri CSAKPONT esetében, a
képzések adaptálásával valósulnak meg: az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., mint képző
szervezet a Családbarát ország projekt által fejlesztett képzéseket adaptálja. E mellett pedig egyéb
rendezvényeket is tart pl. tréningeket, workshopokat melynek célja a nők foglalkoztatásának
elősegítése, a munka és a magánélet összhangjának megteremtése és a harmonikus családi élet
feltételeinek támogatása.
Módszertani vezető: - Fő feladatai: Tájékoztató anyagok készítése a vállalatok számára, szakmai
megvalósítás rendszerszintű támogatása IFKA projektben résztvevő munkatársainak rendszerszintű
támogatása, szakmai koordinálása.
Szervezetfejlesztési vezető: - Fő feladatai: Tréningek/műhelymunkák tartalmi megalapozása mellett,
az adaptálható képzések projektbe történő beépítése, módszertani dokumentációk előkészítése,
célcsoportok szükségleteivel kapcsolatos kérdőívek készítése, auditálás szakmai támogatása is fő
feladatai közé tartozik. Tréningek/ műhelymunkák megtartása.
Vállalati kapcsolattartó, jó gyakorlat szakértő: - Fő feladatai közé tartozik a jó gyakorlatok
módszertanának és ehhez kapcsolódó módszertan kidolgozása, vállalatokkal való folyamatos
kapcsolattartás a családbarát működés megismerésével és alkalmazásával kapcsolatban.
Tréner, Coach: Fő feladatai: projekt során adaptálható képzések tartása, Tréningek/műhelymunkák
tartalmi elemeinek kidolgozása, megtartása. Megoldás központú problémakezelésekhez a vállalati
vezetők támogatása. Munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása
Junior HR és kkv szakértő: Fő feladatai: képzések kidolgozásában való aktív részvétel, jó gyakorlatok
felvételének támogatása és alkalmazása, Család és KarrierPONT auditálásában, HR folyamatok
fejlesztésében való aktív közreműködés.
Senior HR szakértő: Fő feladatai: HR folyamatok rendszerszintű kidolgozásában való részvétel,
kérdőívek kidolgozásában, kiértékelésének ellátása, területi munkaerő-piaci statisztikák
felülvizsgálata. Tájékoztató anyagok létrehozása HR szempontból a Család és KarrierPONT célcsoportjai
számára.

Vállalati projektkoordinátor: Fő feladatai: Alvállalkozók felkutatása a Család és KarrierPONT
szolgáltatásainak ellátásához, belső erőforrások biztosítása a projekt teljes ideje alatt. A projekt
dokumentálásának kidolgozásában való részvétel, a projekt folyamán az IFKA oldaláról a pénzügyi
elszámolások irányítása, ezzel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek ellátása és a projekthez
kapcsolódó IFKA-s beszerzések koordinálása.
Gyakornok: - Fő feladatai: Kérdőívek informatikai rendszerbe történő rögzítése, kérdőív
kiértékelésekben való aktív közreműködés. Célcsoport szükségleteihez szakmai kutatások
összegyűjtése, rendszerezése, dokumentálási feladatok, szakmai programok előkészítése.
A projekt hatékony lebonyolításához várhatóan szükségünk lesz egy szakmai koordinátorra is.
Szervezetfejlesztési szakértő, coach feladata a tréningek/ műhelymunkák kidolgozásában való
részvétel, megtartása. Munkáltatókkal való kapcsolattartás. Műhelymunkák vállalatra történő testre
szabása. Rugalmas foglalkoztatási formák bemutatása, népszerűsítése. Hatékony vállalati kultúra
bemutatása. Vállalati vezetők támogatása az EFOP projektekkel kapcsolatos megoldás központú
problémakezelésekhez. Szervezetfejlesztési Szakértői és coach feladatok ellátása során szükséges
adminisztrációs munkák elvégzése.
Módszertani szakértő feladata többek között tájékoztató anyagok készítése a vállalatok számára,
szakmai tervek felülvizsgálata a módszertani kézikönyv és auditrendszer alapján, szakmai
megvalósítások során rendszerszintű javaslatok megfogalmazása, tréningek/műhelymunkák szakmai
tartalmának kidolgozása, telefonos konferenciák lefolytatása a konzorciumi partnerekkel, IFKA
munkatársainak szakmai támogatás nyújtása az EFOP projektek teljes ideje alatt, IFKA munkatársainak
szakmai koordinálása, egyes szolgáltatások módszertani megalapozása, szolgáltatási paletta
összeállítása, toborzási módszertan kidolgozása, koordinálása.
Tréner, tanácsadó feladata projekt során adaptálható képzések tartása, Tréningek/műhelymunkák
tartalmi elemeinek kidolgozása, megtartása. Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása,
érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban. Vállalati vezetők
támogatása az EFOP projektekkel kapcsolatos megoldás központú problémakezelésekhez. A tréning és
szervezetfejlesztési feladatok ellátása során szükséges adminisztratív munkák elvégzése. Belső
munkatársi képzések tartása a Család és KarrierPONT munktatársai és partnerei számára.
Junior szervezetfejlesztő munkatárs feladata a projektben adminisztratív feladatok elvégzése,
asszisztensi feladatok ellátása a projektmenedzsernek, adminisztratív kapcsolattartás a partnerekkel,
a projekt rendezvényeivel és utazásokkal kapcsolatos szervezési tevékenységek ellátása.
Szervezetfejlesztési szakértő, tréner feladata a tréningek/ műhelymunkák tartalmi elemeinek
kidolgozásában való részvétel. Munkáltatókkal való kapcsolattartás. Tréningek/műhelymunkák
megtartása, munkáltatóknak. Műhelymunkák vállalatra történő testre szabása. Rugalmas
foglalkoztatási formák bemutatása, népszerűsítése. Hatékony vállalati kultúra bemutatása. Vállalati
vezetők támogatása az EFOP projektekkel kapcsolatos megoldás központú problémakezelésekhez.
Szervezetfejlesztési Szakértői és tréner feladatok ellátása során szükséges adminisztrációs munkák
elvégzése. Tréningek/műhelymunkák tartalmi elemeinek kidolgozása, megtartása.

Organigram
A szervezeti felépítést bemutató organigramot az SZMSZ függeléke tartalmazza.
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3.1

Az első év céljai, feladatai
Célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.2

A szakmai megvalósítók alkalmazása, munkaszerződések megkötése
Alapvető, a Család és KarrierPONT működését meghatározó szabályzatok elkészítése
A problématérkép elkészítése
Család és KarrierPONT fizikai létrehozása
A tényleges feladatokat végzők felkészítése a feladatra, képzés, önálló tanulás és a
dokumentumok megismertetésével
A Család és KarrierPONT tényleges munkájának szolgáltatásainak megkezdése
Az együttműködő hálózat létrehozása
A hálózatban résztvevők feladatainak egyeztetése
Kapcsolatteremtés a munkáltatókkal és képzések, szolgáltatások nyújtása
Problématérkép, hálózattérkép- megújítása

Az első év elérendő céljai, ütemezése

1. mérföldkő: 2018. augusztus 31.: A projekt megkezdésétől számított 8. hónap utolsó napjáig
létrehozzuk a Család és KarrierPONT és projektszinten az összes elszámolható költség legalább 5%-áról
kifizetési igénylést nyújtunk be.
2. mérföldkő: 2018. december 31.: A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó napjáig 250
főt érünk el közvetlenül a kommunikációs és szemléletformáló tevékenységekkel, 10 db helyi
munkaadók elérése, bevonása megtörténik a projekt céljainak elérése érdekében, és projektszinten az
összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be. A munkaerő-piaci
integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma eléri az indikátorban vállaltakat,
legkésőbb 2018.12.31-ig.
3. mérföldkő: 2020. december 31.: A projekt fizikai befejezésére a felhívásban előírt összes kötelező
tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt összes tevékenység megvalósult, és projektszinten az
összes elszámolható költség legalább 90 %-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.
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A Család és KarrierPONT döntési jogkörei

A „Nők a munka világában, Heves megyében” projekt megvalósítására a pályázók háromtagú
konzorciumot állítottak fel saját döntési jogkörökkel és felelősségi körökkel, amelynek összetétele a
következőképpen alakul:
A konzorcium vezetője: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A HKIK, mint a projekt gazdája, összehangolja a projekt tevékenységeket, felel a mérföldköveknél
vállalt indikátorok, és elszámolások pontosságáért, a szakmai folyamatok ütemezéséért. Összefogja a
projekt szerteágazó szolgáltatásait, felel a kommunikációért, és a tájékoztatás minőségéért.
Mozgósítja a megyében található vállalkozásokat, ezzel a munkáltatói oldalt felkészítve a női
foglalkoztathatóság növelésére, a rugalmas munkaformák bevezetésére.

Konzorciumi tag 1: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület nagy presztízsű szervezet, amely tevékenysége folyamán
számos olyan projektet valósít meg, amely közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik a projekt
célcsoportját jelentő nőkhöz. A kialakított kapcsolati hálónak köszönhetően a célcsoport elérésének
hatékonysága növekszik, illetve a projekt biztosítja az elérést a leghátrányosabb helyzetű női
célcsoportokhoz is. Ezen túl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelentős tapasztalattal, számos modellel
és szakembergárdával rendelkezik, amely a projekt során a munka világára való felkészítés kapcsán
nyújtott szolgáltatások esetén kerül bevonásra.
Konzorciumi tag 2: IFKA iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország gazdasági, fejlesztési, kutatási és
innovációs közéletének meghatározó szereplője. Közhasznú tevékenységeit szem előtt tartva, a
szervezet széles körű kapcsolatrendszere, tudása és tapasztalata elősegíti a gazdaság keresleti - kínálati
oldala közötti összeköttetést az oktatás, a foglalkoztatás-bővítés, a kutatás-fejlesztés és innováció, a
környezetvédelem és a logisztika terén.
Az IFKA a projektben elsősorban a Család és KarrierPONT kialakításához és sikeres működtetéséhez
kapcsoló-dó módszertan rendelkezésre bocsátásával működik közre. Szervezetfejlesztési tapasztalatát
a helyi projekt rendezvényeken adja át, illetve közreműködik a jó gyakorlatok összegyűjtésében is.
Kötelezettségvállalás feltételei, határai:
Mindhárom konzorciumi tag a Szakmai tervben leírtaknak megfelelően saját hatáskörében felel azok
megvalósításáért, dokumentálásért és a felmerülő költségek elszámolásáért. A konzorciumi tagok
szervezeten belüli döntési jogköreit és a felelősségi köröket az egyes konzorciumi tagok saját
működését szabályozó belső szabályzatai szabályozzák – a konzorciumvezető HKIK esetében ezek az
alábbiak: alapszabály, szervezeti és működési szabályzat (további dokumentumok: főtitkári utasítások,
iratkezelési szabályzat, könyvelési- és számviteli szabályzat stb.)
Beszerzés, pénzkezelés és utalványozás:
Mindhárom konzorciumi tag a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően saját
hatáskörében biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges beszerzéseket és azok dokumentálását,
a benyújtott pályázat szerint végzi a pénzügyi elszámolást, pénzkezelést és utalványozást.
A Család és KarrierPONT-ban pénzkezelés nem lesz, házi pénztár nem lesz vezetve.
Ellenjegyzés rendje:
A Számviteli törvény illetve az egyéb jogszabályok szerint.
Monitoring és belső ellenőrzés:
A Család és KarrierPONT belső ellenőrzésért a CSAKPONT vezetője a felelős.
A tagok rendszeresen egyeztetnek a projektet érintő ügyekben, arról közösen hoznak döntéseket és
tervezik meg a szükséges intézkedéseket.
Panaszkezelés:
Az ügyféltérben kifüggesztésre kerülő tájékoztató szerint, panaszkezeléssel kapcsolatban az ügyfelek a
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasághoz fordulhatnak (cím: 1134
Budapest, Tüzér utca 33-35.). A gyors, rugalmas, helyben történő panaszkezeléssel kapcsolatban a
konzorciumvezető HKIK munkatársa jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a HKIK mellett működő
Békéltető Testület kapcsán. A Család és KarrierPONTban dolgozó kommunikációt-,
rendezvényszervezést és az asszisztensi munkát ellátó szakember az esetlegesen felmerülő panaszokat
lehetőség szerint helyben próbálja kezelni, szükség szerint a Család és KarrierPONT vezető és a szakmai
vezető bevonásával.

Család és KarrierPONT vezető feladatai:
A Család és KarrierPONT napi működésével kapcsolatos döntéshozatali jogköröket (többek között a
helyettesítési rendről, aláírási jogkörökről) a Család és KarrierPONT vezetője gyakorolja, akinek a
feladatai a 11. pontban kerülnek részletezésre.
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A Család és KarrierPONT infrastruktúrájának és munkakörnyezetének
bemutatása

A Család és KarrierPONT a konzorciumvezető Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tulajdonába
tartozó Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft. épületében került kialakításra. A Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Eger déli határában lévő ipari parkban található, mely
tömegközlekedéssel – a műszakváltásokhoz igazodó ritka buszjárat miatt – nehezen megközelíthető a
célcsoportnak. Az egri Hadnagy utcában lévő Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft. székháza
ugyanakkor közvetlenül a belváros mellett, jól megközelíthető helyen található. Az épület közvetlen
szomszédságában található Eger legnagyobb parkja és játszótere, melyet a kisgyerekes családok
nagyobb távolságról is rendszeresen felkeresnek. A Család és KarrierPONT épületének néhányszázméteres körzetében találhatóak 4- és 10 emeletes lakóépületek, továbbá óvodák, általános iskola,
kereskedelmi egységek (nagyobb élelmiszerbolt, pékség, gyógyszertár, stb.), így a projekt célcsoportja
szempontjából ideális helyszínen került kialakításra a Család és KarrierPONT.
A háromszintes épület 2016-2017-ben került teljes körűen felújításra, mely gépészetileg és
esztétikailag is megújult. 12-15 vállalkozás bérli az épület (KamaraHáz) irodáit, ahol a női munkavállalók
aránya 50% fölött van. A bérlők munkavállalói és ügyfélkörük napi szinten több-száz fős forgalmat
jelentenek az épületben, akik a földszinti, akadálymentes helyen kialakított, 3 különálló helyiségből és
a folyosórészből álló Család és KarrierPONT rendszeresen találkoznak, igénybe vehetik szolgáltatásait,
s hírét viszik a célcsoport felé. A földszinti, több helyiségből álló irodarész teljes körűen alkalmas a
Család és KarrierPONT tervezett funkcióira a projekt három éves időtartama alatt, illetve a projekt
zárását követő években egyaránt.
Az irodaházként működő, frissen felújított épület sok éven át ideális helyszínt biztosít az épület bérlői
mellett a Család és KarrierPONT is. A konzorciumvezető, területi kamaraként folyamatosan szembesül
a megyei vállalkozások egyre jelentősebb munkaerőhiányával, így ez miatt is szándékában áll a Család
és KarrierPONT hosszú távú fenntartása, a projekt zárását követően is.
A Család és KarrierPONT fizikai kialakítása során figyelembe vettük, hogy a munkatársak részére, és
az ügyfelekkel folytatott munkára megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre, a megfelelő
diszkréció biztosítása érdekében:





a zavartalan és hatékony munkavégzés érdekében a munkatársak és az ügyfelek számára
optimális munkafeltételeket biztosít a Család és KarrierPONT, az emberi tényezőkre (pld:
ergonómia, biztonság) és a fizikai tényezőkre (pld: akadálymentesítés, zaj, hőmérséklet,
fényviszonyok) egyaránt gondolva.
Folyamatosan figyeljük az ügyfelek igényeinek változásait, és a következő évek terveinek
kialakításakor – lehetőség szerint – figyelembe vesszük az ebből következő beruházási és
felújítási szükségleteket.
A Módszertani Kézikönyv 1. számú melléklete szerint történt a kialakítás és a beszerzés, így
az infrastruktúra része az alábbiak, melyek a Család és KarrierPONT leltárban szerepelnek:
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Információ és adatbázis

A Család és KarrierPONT alapdokumentumai






EFOP-1.2.9-17. kódszámú felhívás
Módszertani kézikönyv a Női Információs és Szolgáltató Központok működésének
támogatására
Audit kézikönyv a Női Információs és Szolgáltató Központok működésének támogatására
A Család és KarrierPONT szakmai terve
A Család és KarrierPONT saját, belső szabályozó és feladat meghatározó dokumentumai

A Család és KarrierPONT belső dokumentumait, és azok kezelését a 13. pontban szerepeltetjük.
A dokumentumok és adatok tárolása érdekében a projektmenedzser a számítógépen az információk
egységes kezelése érdekében kialakítja és rögzíti a mappastruktúrát, a Módszertani útmutató
ajánlásait figyelembe véve.
A projektvezetőnek biztosítani kell, hogy az elektronikusan tárolt adatok, információk mindig
naprakészek legyenek és azt minden érintett elérje, szükség esetén tudjon vele dolgozni.
Biztosítani kell az elektronikusan nyilvántartott anyagok biztonsági mentését, a munkaállománytól
elkülönített gépen és fizikailag elkülönített helyen. A biztonsági mentést hetente kell elvégezni a teljes
állományról. Minden mentést a következő mentésig kell megőrizni. Az előző mentést felülírni nem
lehet, de a sikeres mentést követően törölni lehet.
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Adatvédelem és titoktartás

A Család és KarrierPONT vezetői és munkatársai vállalják, hogy a CSBO által készített audit
kézikönyvben foglaltakat betartják és érvényesítik:



A Család és KarrierPONT kinyilvánítja elkötelezettségét az Adatvédelmi törvény betartására.
Hivatali titok: amit a jogszabály annak minősít, továbbá a dolgozó személyes adatvédelmével,
bérezésével kapcsolatos adatok, az ügyfelek, és különösen a gyermekek és a szülők
személyiségi jogaihoz fűződő adatok, továbbá, amit a Család és KarrierPONT vezetője az adott
ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve a Család és KarrierPONT jó hírnevének
megőrzése érdekében, írásban annak minősít.

A megújuló Info törvény, valamint a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az Általános
Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelés megköveteli a konzorcium tagjaitól, hogy 2018-tól a
korábbiaknál is körültekintőbb módon járjanak el az adatkezelés terén. A Család és KarrierPONT
akkreditációs folyamata egybeesik a GDPR felkészülési időszakával, mely során a konzorciumi tagok
megteszik a szükséges lépéseket szervezeten belül. E felkészülés kiemelt feladata, az adatvédelmi
hatásvizsgálat elvégzése, mely kiterjed az alábbiakra:
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Adatkezelési művelet leírása és célja
Szükségességi-arányossági vizsgálat
Kockázatok vizsgálata
Kockázatkezelés

Nyilatkozati szabályok

A Család és KarrierPONT vezetői és munkatársai vállalják, hogy a CSBO által készített audit
kézikönyvben foglaltakat betartják és érvényesítik.

A Család és KarrierPONT nyilatkozat adási rendje:
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nyilatkozatot a Család és KarrierPONT nevében és képviseletében, a nyilvános információk
tekintetében a konzorciumok képviselőiből álló vezetői csoport tagjainak bármelyike
korlátozás nélkül adhat
a Család és KarrierPONT munkatársai, a konzorciumi tagok érintett munkatársai, a nyilvános
információk tekintetében, a vezetőjükkel való előzetes egyeztetést követően korlátozás nélkül
adhatnak
konferenciákon, fórumokon, a nyilvános információkat érintően azonos a helyzet
mindenki, aki nyilatkozatot adott, vagy nyilvános fórumon tájékoztatást adott a Család és
KarrierPONT tevékenységéről, annak tartalmáról tájékoztatást kell adni a saját vezetőjének, és
a képviselők tájékoztatják a többi konzorciumi tagot
nem nyilvános információkat, kizárólag a konzorciumok képviselőiből álló vezetői csoport
előzetes tájékoztatása alapján, többségi egyetértéssel lehet adni
a nem nyilvános információk adásáról, dokumentált információt kell biztosítani a szakmai
vezető és a projektmenedzser részére, hogy a projekt információs adatbázisába bekerülhessen

Felhasznált anyagok jogosultsága



A Család és KarrierPONT kinyilvánítja, hogy saját képzések esetén rendelkezik a
szükséges engedélyekkel.
Az alkalmazott szoftverek és más adathordozók jogtisztaságával, továbbá a felhasznált
szellemi termékek szerzői jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos bizonyítékok
rendelkezésre állnak. Az engedélyek, tanúsítványok a HKIK könyvviteli nyilvántartásában
szerepelnek.

10 Kockázatok kezelése
A kockázatok kezelésére a Család és KarrierPONT önálló kockázatelemzést állít össze, amely az SZMSZ
mellékletét képezi.
A kockázatok kezelése során ki kell térni a fizikai környezettel kapcsolatos kockázatok kezelésére is,
amelyet a teljes kockázat értékeléssel együtt évente felül kell vizsgálni.
A kockázatok csökkentésére, az alkalmazott munkavállalók részére, a munkába lépésük napján, a
Család és KarrierPONT fizikai területéhez kapcsolódóan, dokumentált módon, munka és tűzvédelmi
oktatásban kell részesülniük.
A Család és KarrierPONT projektmenedzsere a felelős azért, hogy a Család és KarrierPONT fizikai helyén
ki legyen jelölve a menekülési útvonal.
A kockázatok kezelése nem szűkíthető le környezetvédelmi, tűz és munkavédelmi tevékenységre.
Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások MSZ EN 31010:2010 szabvány Bevezetés- többek közötta következőket tartalmazza. „ Egy szervezet valamennyi tevékenysége tartalmaz olyan kockázatokat,
amelyeket kezelni kell. A kockázatkezelési folyamat segíti a döntéshozatalt a jövőbeli (szándékolt vagy
nem szándékolt) események vagy körülmények, és azok összegzett, célokra való hatásai
bizonytalanságának és lehetőségeinek

Az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54.§ értelmében minden munkáltatónak rendelkeznie kell
kockázatértékeléssel. Az évenkénti felülvizsgálati kötelezettség 2012 óta megszűnt, de munkáltatói
szigorítása nem jogszabályellenes.
Család és KarrierPONT tekintetében a kockázatértékelés főként a képernyős munkahely
megfelelőségére vonatkozik, figyelembe véve a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletet. Ezt a munkavédelmi
szaktevékenységet megfelelő kérdőlista alapján végzi el a Család és KarrierPONT, mely kérdőívet az
SZMSZ függeléke tartalmazza.
A projekt megvalósításával kapcsolatos kockázatok:
A projekt teljes megvalósítása során a konzorcium tagjai kiemelt figyelmet fordítanak a kockázati
tényezők csökkentésére, illetve a felmerülő, és beazonosított kockázatok kezelésére. A szakmai terv
részletesen elemzi a lehetséges kockázatokat, azok kezelésének módját (pénzügyi-, szervezési- és
műszaki kockázatok, valamint jogi-, intézményi-, társadalmi- és szakmai szempontok).

11 A Család és KarrierPONT működése
11.1 A Család és KarrierPONT vezetőjének feladata
A Család és KarrierPONT vezetője több módon értelmezhető.




A résztvevő konzorciumok képviselőiből álló csoport, amely hivatott az általános irányítási
feladatok ellátására
Az egyes konzorciumi tagok munkáját irányító képviselők feladatai a saját tevékenységüket
végzőket illetően
A munkaszervezet szakmai vezetője és projektmenedzsere, továbbá a pénzügyekért felelős
pénzügyi vezető.

A különböző megközelítésben szereplő Család és KarrierPONT vezetési feladatokat a 2. pontban leírtak
szerint, az ahhoz illeszkedően kialakított munkaköri leírások, illetve a szervezeti felépítést tartalmazó
organigramhoz tartozó leírás szerint gyakorolják a résztvevők.
A Család és KarrierPONT vezetője – ismerve a személyi és tárgyi feltételeket, azok lehetőségeit és
korlátait, folyamatosan a szolgáltatások optimalizálásán dolgozik, elkötelezetten gondoskodik az
ügyfelek igényeinek és elvárásainak teljesítéséről. Ennek érdekében feladata:








A gördülékeny szolgáltatások biztosításához a feltételek megteremtése a tevékenységek
felügyeletével és szabályozásával
Az etikai normák és jogszabályok ismerete, alkalmazása, s közvetítése a munkatársak felé
Az esetlegesen felmerülő panaszok kivizsgálása, dokumentálása, megoldáskeresés, mellyel
kapcsolatban szándékunk, a panaszok helyi és azonnali megoldása. Az ügyféltérben
kifüggesztésre kerülő tájékoztató szerint, panaszkezeléssel kapcsolatban az ügyfelek a
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasághoz is fordulhatnak.
Rendelkezik a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ismeretekkel, melynek alapjait a
munkatársaknak továbbadja
E belső tudásmegosztás mellett gondoskodik a Családbarát ország projekt által biztosított
képzéseken történő részvételről a kijelölt munkatársak számára
A minőségi kritériumoknak megfelelő munkavégzés érdekében a munkatársakat ösztönzi, s
munkájukat folyamatosan értékeli












Hosszú távú együttműködést alakít ki a projektbe bevont munkáltatókkal, melyeket
folyamatosan értékel
Törekszik arra, hogy az atipikus foglalkoztatási formákat a Család és KarrierPONT minden
eszközzel és formában, saját példáján keresztül is népszerűsítse – a Család és KarrierPONT
munkatársainak munkaköri leírásai az SZMSZ függelékében megtalálhatóak.
Az alvállalkozók munkáját folyamatosan felügyeli a minőségi munkavégzés érdekében
Fenntarthatósági – és üzleti terv készítésével előkészíti a Család és KarrierPONT munkáját a
megvalósítási időszakot követő évekre
A működés folyamatosságának biztosítása érdekében határozza meg a feladatköröket –
biztosítva a tevékenységek és a feladatok összhangját – s az ügyfelek érdekeire tekintettel
alakítja ki a Család és KarrierPONT nyitvatartási rendjét
A nyitvatartási időhöz igazítva – különös tekintettel az atipikus foglalkoztatásra és a bevonásra
kerülő alvállalkozókra – határozza meg a munkatársak benntartózkodási idejét és a vezetők
közötti feladatmegosztást
a belső ügyfélszolgálat, a munkatársak egymás közötti feladatmegosztásának, a belső- és külső
kapcsolattartásnak és a helyettesítésnek a szabályait is a működés folytonosságának
biztosításával alakítja ki. (Az ügyfélkiszolgálás a személyes forma mellett telefonon is történhet
– a telefonon történő információnyújtás esetén fontos az átadott információ megértésének
ellenőrzése).

11.2 A működés folytonosságának biztosítása
A Család és KarrierPONT vezetője az előző pontban ismertetett feladatai során gondoskodik a működés
folytonosságának biztosításáról, azt szem előtt tartva határozza meg többek között a feladatköröket,
a nyitvatartási rendet, a munkatársak közötti feladatmegosztást és a helyettesítési rendet.
A működés folyamatosságát a szakmai tervben megfogalmazottak ütemezés szerinti teljesítése, a
szolgáltatások folyamatos biztosítása és a kialakított kapcsolatok működtetése jelenti.
A nyitva tartást a tapasztalatokra építve, a tényleges igényekhez igazodva, szükség esetén módosítani
lehet, maximum negyedévenkénti sűrűséggel. Az iskolaévhez, illetve ünnepekhez igazodóan,
lehetséges egyedi nyitva tartás meghatározása is - törekedni kell azonban arra, hogy az igénybe vevők
időben tájékoztatást kapjanak a megváltozott időpontokról.
Tervezett nyitva tartás az auditot követően:
Hétfő:
8.00 – 16.00
Szerda:
8.00 – 18.00
Péntek:
8.00 – 14.00
A nyitva tartási idő hetente: 24 óra
Tervezett telefonos segítségnyújtás az auditot követően:
Hétfő:
8.00 – 16.00
Kedd:
8.00 – 16.00
Szerda:
8.00 – 16.00
Csütörtök:
8.00 – 16.00
Péntek:
8.00 – 16.00
A telefonos segítségnyújtásra rendelkezésre állás hetente: 40 óra

A gördülékeny ügyfélszolgálat mielőbbi kialakulása érdekében az első időszakban a tanácsadók mellett
a projektmenedzser és a szakmai vezető is rendszeresen jelen lesz a nyitvatartási idő alatt.

12 Adminisztrációs kötelezettségek
Az ügyfelekkel való találkozások során a következő dokumentumok alkalmazása
kötelező:





Tanácsadási lap – Módszertani Kézikönyv 13. melléklet.
Személyes fejlődésem terve – Módszertani Kézikönyv 14. melléklet.
Az ügyféllel aláíratott jelenléti ív.
Képzésen, fejlesztése, felkészítésen való részvétel esetén értékelő lap – Módszertani
Kézikönyv. 20. melléklet.

Az egyéni ügyfelek, azok esetmegbeszélései és a szupervíziók adatai érzékeny adatok, a felvett
dokumentumokat zárható iratszekrényben, az elektronikusan rögzített adatokat csak szabályozott
hozzáféréssel szabad tárolni.
A munkáltatókkal való kapcsolatfelvételről, és a kapcsolat elmélyítésének fázisairól feljegyzések
készülnek, amelyeket munkáltatónként és évenként kell nyilvántartani. A tárgyalásokhoz az
Módszertani Kézikönyv 23. mellékletet érdemes alkalmazni, az álláskeresők sikeres elhelyezése esetén
a Foglalkoztatói visszajelző kérdőív (Módszertani Kézikönyv 24. melléklet) alkalmazása kötelező.
A dokumentálás az álláskereső Tanácsadási lapjával együtt, az érzékeny adatokra vonatkozó szabályok
szerint történik.
A munkáltatókkal meglévő folyamatos kapcsolatok mellett a Család és KarrierPONT fokozatosan és
módszeresen kiépíti a saját helyi hálózatát, amelynek kezdeti, majd egyre bővülő listája az SZMSZ
függelékébe illesztendő. A hálózatépítéshez a Módszertani Kézikönyv 10. számú mellékletét ajánljuk.
A belső ügyfelek (munkatársak) munkáját segítő esetmegbeszélés és a szupervízió dokumentálására az
Módszertani Kézikönyv 21. mellékletben megadott sablont kell alkalmazni.
Ahhoz, hogy az ügyfelekkel elért sikerek mások számára is megismerhetővé, alkalmazhatóvá váljanak,
az eredményeket és tapasztalatokat a Jó gyakorlat kérdőívvel (amelynek vezetése kötelező) kerül
rögzítésre. – Módszertani Kézikönyv 11. számú melléklet.
Panaszkezelés:
A Család és KarrierPONT a várakozásra, vagy ügyfelek kiszolgálására rendszeresített helyiségében jól
látható helyre ki kell tenni a panaszok kezelésével kapcsolatos tájékoztatót: a panaszt a Család és
KarrierPONT munkatársa az Online Tudásmegosztón rögzíti, arra az országos központ által
üzemeltetett Ügyfélszolgálat válaszol. A Család és KarrierPONT munkatársai természetesen
törekednek a felmerülő problémák megelőzésére, illetve azok helybeni orvoslására.
A munkatársak személyes értékelésének adminisztrációja
A munkatársak anyagi és erkölcsi ösztönzése mellett, a személyes értékelés – főleg a dicséret – lehet
hatékony az ügyfélcentrikus szolgáltatások továbbfejlesztésében. Ahol az értékelés a személyes
fejlesztés része, ott a folyamatok értékelése is természetesebb. – Módszertani Kézikönyv 6. számú
melléklet. A személyes értékelés során egységes szempontrendszer szerinti értékelés és koordináció
nélkülözhetetlen a Család és KarrierPONT vezetője részéről – mindamellett, hogy a munkáltatói

jogköröket a az egyes konzorciumi tagok vezetői gyakorolják, s az egri CSAKPONT-ban három szervezet
munkatársai dolgoznak együtt a közös célok érdekében.
Alvállalkozók kiválasztása és értékelése
Az alvállalkozók kiválasztása során a verseny tisztasága, a társadalmi elköteleződés (pl. felelős
foglalkoztató és a környezetileg felelős magatartás) mellett fokozottan figyelni kell a teljesítés szakmai
és pénzügyi garanciáira.
A folyamatok dokumentálása a Család és KarrierPONT-ban
A dokumentációval kapcsolatos szabályozás célja, a folyamatok rögzítése (pld: Szolgáltatási naplóban),
a monitoring feltételeinek biztosítása, valamint hogy a működés minden területén, az érvényes, hiteles
dokumentumok, bizonylatok visszakereshető módon álljanak rendelkezésre.
A papíralapú dokumentumok kezelését a Módszertani Kézikönyv 4. számú melléklete írja le. A
nyilvántartások kötelező elektronikus mappa struktúráját pedig a 3. számú melléklete tartalmazza. A
Család és KarrierPONT a Szakmai Terv alapján, az elvégzendő tevékenységek figyelembevételével
rögzíti az SZMSZ-ben a saját, illeszkedő dokumentumkezelési eljárását.

Dokumentálás rendje
A Család és KarrierPONT folyamatainak és tevékenységének dokumentálására ki kell alakítani az
alkalmazott dokumentum mintákat és azt érvényesített módon, papír alapon és elektronikusan ún.
Minta dokumentumok mappában kell tárolni. A minta dokumentumok változása esetén a mappákban
cserélni kell a korábbi dokumentummal. Az érvénytelen dokumentum mintákat archív mappában kell
tárolni.
Elektronikus dokumentum minták az érvényességének kezdetét, a fájlnévben, annak végén szereplő
dátum igazolja. Így: fájlnév_MINTA_évhónap, 2-2 karakterrel. Az alapdokumentumok esetében pl.:
Család és KarrierPONTneve_SZMSZ_180226
A Család és KarrierPONT tényleges folyamatait és tevékenységét, a minták alapján ténylegesen
kitöltött Vezetett dokumentumként kell tárolni az eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó
mappákban. A fájlnévben ki kell hagyni a MINTA megnevezést, abban csak a fájlnév_évhónap szerepel.
A Család és KarrierPONT által használt dokumentumok között vannak ún. előíró és ún tényrögzítő
dokumentumok.
Az előíró dokumentumok azt határozzák meg, hogy kinek, mikor mi a teendője és felelőssége egy-egy
feladat(sor) elvégzésében és dokumentálásában, a tényrögzítő dokumentumok a megtörtént
események főbb tartalmi és azonosító adatainak rögzítésére szolgálnak. Az előíró dokumentumok
inkább szabályzás jellegűek, míg tényrögzítő dokumentumok azok, amelyek meghatározott Minta
dokumentumok alapján, az ún. Vezetett dokumentumok lesznek.

13 A folyamatok dokumentálása a Család és KarrierPONTban
A konzorcium nyilatkozza, hogy a működés minden területén, az érvényes, hiteles
dokumentumok, bizonylatok visszakereshető módon rendelkezésre állnak.
A dokumentációval kapcsolatos szabályozás célja, a folyamatok rögzítése (pld:

Szolgáltatási naplóban), a monitoring feltételeinek biztosítása, valamint hogy a
működés minden területén, az érvényes, hiteles dokumentumok, bizonylatok
visszakereshető módon álljanak rendelkezésre.
A papíralapú dokumentumok kezelését a Módszertani Kézikönyv 4. számú melléklete
írja le. A nyilvántartások kötelező elektronikus mappa struktúráját pedig a 3. számú
melléklete tartalmazza. A Család és KarrierPONT a Szakmai Terv alapján, az elvégzendő
tevékenységek figyelembevételével rögzíti az SZMSZ-ben a saját, illeszkedő
dokumentumkezelési eljárását.
Belső dokumentumok, a függelékben önállóan szerepeltetve:
Előíró, alapdokumentumok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IH-val kapcsolatos szerződések, dokumentumok
CSBO-val kötött megállapodás, dokumentumok
CSBO regionális szervezetével kötött megállapodások, dokumentumok
szakmai terv
mappa struktúra
munkaszerződések
alvállalkozói, szolgáltatói szerződések
problématérkép
hálózati lista
felnőttképzési engedélyek
szoftverek, szerzői jogok, jogtisztaságának igazolása
utasítások, szabályzatok
tájékoztató a panaszok kezeléséről

Minta dokumentumok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

szolgáltatási napló
regisztrált panaszok, a kapcsolódó intézkedések és azok eredménye
tanácsadási lap
személyes fejlődésem terve
jelenléti ív
képzési, fejlesztési értékelő lap
munkáltatói tárgyalás kérdőív
foglalkoztatói kérdőív
szupervízió sablon
jó gyakorlat kérdőív

Események dokumentálása
Az eseményhez tartozó minta dokumentum alkalmazásával, ún. tényrögzítő dokumentum elkészítése,
jelenléti ív, mellékelt jegyzőkönyvben a tartalom feltüntetése. Oktatás esetén, amennyiben szükséges,
meg kell határozni a tudás ellenőrzési módját és igazolási módját.

14 Mérés, elemzés és fejlesztés

A hatékony mérés érdekében, folyamatosan gyűjteni kell az adatokat és információkat, el kell végezni
a folyamat elemeinek rögzítését.
A Család és KarrierPONT működésének támogatását célzó Audit kézikönyv részletesen ismerteti az
SZMSZ mérés, elemzés és fejlesztésre vonatkozó tartalmát, mellyel a Nők a munka világában Heves
megyében c. projekt kapcsán a konzorcium munkatársai teljes mértékben azonosulnak, s a Család és
KarrierPONT kialakítása és üzemeltetése során alkalmazzuk az alábbiakat:







A teljesítmény értékelése és annak ütemezése, része az éves terv elkészítésének.
A Család és KarrierPONT vezetése folyamatosan gondoskodik az eredmények méréséről, és az
ehhez szükséges adatok gyűjtéséről. Ez a folyamat jelenti a kapcsolatot és a visszacsatolást a
szervezet tevékenysége és az ügyfelei, valamint a társadalom és a befogadó környezet között.
Ahhoz, hogy a hibákat megelőző, vagy korrekciót igénylő adatok felszínre kerüljenek és a
döntéshozatalhoz a tényeken alapuló információk rendelkezésre álljanak, szükséges, hogy a
mérési adatok olyan információt hordozzanak, amelyekből a vezetés ismereteket szerezhet a
működés eredményéről.
Ennek érdekében a tanácsadás, a képzések, és az elhelyezkedés során is mérni kell az ügyfelek
elégedettségét, elemezni kell a javaslataikat, és tanulni a panaszaikból.
Az ügyfelekkel kapcsolatos információt minden hónapban értékelni kell, a Család és
KarrierPONT vezetője helyesbítő és megelőző intézkedéseket kezdeményezhet.

A projektmenedzser a munkatársakkal és a szakmai vezetővel havonta rövid értékelést tart az elvégzett
feladatokról és a tapasztalatokról, eredményekről.
A havi értékelés szempontrendszere:





a folyamatok dokumentálása megfelelően megtörtént-e
valamennyi tervezett esemény, rendezvény megtörtént-e
elmaradások esetén szükséges tennivalók
újonnan felmerülő javaslatok, észrevételek

A havi értékelésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az éves értékeléskor is felhasználnak. A havi
értékelésről tájékoztatást kap a konzorciumok képviselőiből álló vezetői csoport. A csoport szükség
szerint elektronikus úton, vagy személyesen beavatkozásokat, változásokat határozhat meg.
A konzorciumok képviselőiből álló vezetői csoport negyedévente közös találkozón tart értékelést a
szakmai vezető, a projektmenedzser és a pénzügyi vezető részvételével.
A negyedéves értékelés szempontrendszere:







a tervezett folyamatok megtörténtek-e
a folyamatok tapasztalatai
a konzorcium külső partnereivel, hálózati szereplőkkel való együttműködésének tapasztalatai
indikátorok teljesülése
kockázatok értékelése
tervezett program tartható-e, szükséges-e változtatás

A konzorciumok képviselőiből álló vezetői csoport évente, az első auditot követően 12 hónapon belül
teljes körű értékelést, felülvizsgálatot tart.
Az éves értékelés szempontrendszere:











a negyedéves értékelés szempontjai
a hálózati működés értékelése, tennivalók
további lehetséges fejlesztési lépések
a szakmai tervben megfogalmazott elvi célok teljesülése
az éves tervben megfogalmazott tennivalók teljesülése
a következő évi terv jóváhagyása
a munkatársak személyi értékelése
az erőforrások értékelése
a gazdasági, pénzügyi tevékenység értékelése

A projekt teles időtartama alatt, a munkatársak teljesítményértékelését dokumentált módon havonta
szóban, negyedévente írásban kell elvégezni.
A szakmai vezető, a projektmenedzser és a pénzügyi vezető, bármikor kezdeményezheti a
konzorciumok képviselőiből álló vezetői csoport összehívását, amennyiben ezt indokoltnak találja. Ezt
bármelyik konzorcium is kezdeményezheti. Írásos kezdeményezés esetén, az ok megjelölésével és a
szükséges információk időben biztosításával a csoportot össze kell hívni, a konzorciumot vezető tag
képviselőjének.

15 FÜGGELÉK
15.1 Munkaköri leírások
15.1.1 HKIK-Munkaköri leírás módosítása

15.1.2 IFKA-Munkaköri leírás kiegészítés

15.1.3 MÁLTA-Munkaköri leírás kiegészítés

15.2 Szervezeti felépítés – organigram

Konzorciumi képviselőiből
álló vezető csoport

Szakmai vezető

Projetkmenedzser

Pénzügyi vezető

Konzorciumi tagok
képviselői

Pénzügyekért felelős
munkatárs

Konzorciumi végrehajtók

A szervezeti felépítés részletei
1. A Család és KarrierPONT megvalósításában résztvevő konzorciumok megbízottjai, akik közösen
hoznak döntéseket a szakmai terv megvalósításáról és annak esetleges változásairól. Az ebben
a munkában résztvevő képviselők felelősek azért, hogy a saját szervezetük, mint a konzorcium
tagja elvégezze a rá jutó feladatokat. A konzorciumvezető tagjának képviselője felelős azért,
hogy a Család és KarrierPONT munkaszervezete elvégezze a rá jutó feladatokat.
2. A szakmai vezető, a szakmai tervben és a konzorciumok képviselőiből álló vezető csoport által
meghatározott feladatokat ütemezi és közvetíti a projektszervezetnek, gondoskodik a
végrehajtásról és elvégzi a szükséges ellenőrzéseket.
3. A konzorciumi tagok képviselői, akik részt vesznek a vezető csoportban, felelősek azért, hogy
a saját szervezetében résztvevőknek a szakmai tervben és a konzorciumok képviselőiből álló
vezető csoport által meghatározott feladatokat ütemezze és közvetítse, gondoskodik a
végrehajtásról és elvégzi a szükséges ellenőrzéseket.
4. Projektmenedzser, a tényleges végrehajtást végzi és szervezi a projektszervezetben. Napi
kapcsolatban van a konzorciumi tagok hasonló tevékenységet folytató megbízottaival és
munkatársaival.
5. A tényleges végrehajtást végzi(k) és szervezi(k) a saját szervezetében. Napi kapcsolatban van a
többi konzorciummal és a Család és KarrierPONT projektszervezetével, a projektmenedzserrel.
6. Felelős a konzorcium egésze pénzügyeinek megfelelőségéért. Kapcsolatban van a konzorciumi
tagok pénzügyekért felelős munkatársával. Működését, az aktuális jogszabályok és a pályázati
keretek határozzák meg.
7. Felelős a saját szervezete Család és KarrierPONT pénzügyeinek megfelelőségéért.
Kapcsolatban van a konzorcium munkaszervezetében levő pénzügyi vezetővel. Működését, az
aktuális jogszabályok és a pályázati keretek határozzák meg.

Az organigramban szereplők közül, a Család és KarrierPONT munkaszervezetében dolgozók, semmilyen
módon nincsenek függelmi viszonyban a konzorciumi tagok hasonló feladatokat végző munkatársaival.

15.3 Család és KarrierPONT infrastrukturális feltételek

Eszköz megnevezése

Legalább 2 db helyiség+
fogadó tér

Minimum 1 (kötelező), de
inkább 2 mellékhelyiség

Család és KarrierPONT infrastruktúra
Kötelező
Javasolt
Az eszköz funkciója
x
1db ügyfél fogadó helyiség
1db adminisztrációt szolgáló
x
helyiség
(Fontos, hogy legyen egy fogadó tér
is)
x
ahol az ügyfelek várakozhatnak
addig,
amíg nem kerülnek sorra)
x
Akadálymentes megközelítés.
Mellékhelyiség a Család és
x
KarrierPONT dolgozói
és az ügyfelek számára.
Lehetőleg akadálymentes
x
megközelítés.

Kis teakonyha (tartalmazza:
kávéfőző, vízforraló,
mikrohullámú sütő,
hűtőszekrény, baba etetőszék,
spanyolfal, poharak, csészék,
tányérok, evőeszközök. Továbbá
az üzemeltetéshez kávé, tea,
takarítószerek, stb.)

x

1 db asztali vízadagoló

x

2 db íróasztal

x

Minimum 1 db zárható, közepes
méretű lemezszekrény

x

A Család és KarrierPONT dolgozói és
az ügyfelek
számára van lehetőség kávét, teát
készíteni, ételt melegíteni mikró
hullámú
készülék.
A Család és KarrierPONT dolgozói és
az ügyfelek
számára
a 2 kolléga számára
A Család és KarrierPONT
dokumentációjának tárolására

Fogadószék 5 db
Nyitott iratszekrény 2db
Zárt iratszekrény 2db
2 db asztal alatti fiókos gurulós szekrény

x

a 2 kolléga számára

2 db asztali lámpa

x

a 2 kolléga számára

2 db számítógép, lehetőleg
laptop+ Internet/ mobil
Internet

x

a 2 kolléga számára

Család és KarrierPONT infrastruktúra
Eszköz megnevezése
Kötelező
Javasolt
Az eszköz funkciója
Fogas, lehetőleg több személy
A Család és KarrierPONT dolgozói és
x
kiszolgálására
az ügyfelek számára
A Család és KarrierPONT
1 nagy teljesítményű, lehetőleg
adminisztrációs feladatainak
színes nyomtató, fénymásoló,
x
ellátására, illetve plakátok,
scanner
szórólapok nyomtatására.
2 fő munkaállomásának
kialakításához technikai eszközök
(2 db laptop szoftverekkel,
multifunkciós nyomtató-,
fénymásoló-, scanner
Ha az ügyfél gyermekkel jön, abban
az esetben legyen egy kis asztal 2
db székkel, alatti szőnyeggel, ahol a
gyermek rajzolhat, játszhat.
Gyereksarok – kötelező.
Készüljünk fel a gyermekekre is
Tartalmazza: asztal, székek,
babákkal, kicsiknek szóló
mesekönyvek, játékok 3
x
mesekönyvvel, építő kockákkal,
korosztálynak, játszószőnyeg,
kisautóval, kis vonattal, macival
faliképek, egyéb kiegészítők
stb.. Fontos, hogy a betérő ügyfelek
megtapasztalják a családbarát
szemléletet még akkor is, ha nem
gyermekkel jönnek a Család és
KarrierPONTba.
Tréning helyszín természetes
x
20 fő számára
fénnyel
20 db kényelmes szék
Pelenkázó, szoptatásra
elkülöníthető sarok (helyiség) kötelező

x
x

spanyofal
Cserepes virágok, képek a falon,
terítő

x

Iratmegsemmisítő

x

15.4 Kockázatok és azok kezelése
Kockázatelemzési és kezelési terv

20 fő számára
A szolgáltatást igénybe vevő anyák
és
gyermekek számára.
szoptató sarok kialakításához
Fontos, hogy barátságos és
otthonos legyen a Család és
KarrierPONT ne nézzen ki úgy, mint
egy hivatal!

15.4.1 Képernyős munkahelyek felmérőlap

Kockázatértékelés helyszíne:
Kockázat által érintett személy neve:
Munkakör / tevékenység
Napi 4 óránál több képernyős tevékenység:
Laptop használat:
Headset használat:

Tevékenység jellemezői:

I:
I:
I:

N:
N:
N:

Kockázatértékelés ideje:
Kockázatértékelést végezte:

Ellenőrző lista irodai munkavégzéshez
Kérdés
Előzetes orvosi vizsgálat (beleértve a szem- és
látásvizsgálat) megtörtént?

Személyi és szervezési feltételek

Kétévenként előírt látásvizsgálat megtörtént?
Fokozott pszichés terhelés miatt szükséges
évenkénti vizsgálat megtörtént?
Szükséges esetben az éleslátást biztosító szemüveg
biztosított?
Munkavédelmi oktatáson részt vett?
Óránként legalább 10 perces szünetek a
folyamatos képernyős munkavégzésnél biztosított?
Napi hat órát meghaladó képernyő előtti
foglalkoztatás korlátozása betartásra kerül?

A monitor szemtől mért távolsága megfelelő?

Képernyő

(400-800 mm)
A képernyő magassága és dőlése megfelelő?
(A legfelső karaktersor kissé a szemmagasság alatt
van, a monitor kismértékben hátrafelé meg van
döntve.)
Képernyő mentes a reflexiótól és a tükröződéstől?

Igen

Nem

Nem
értelm.

Javaslatok / további
utalások

A képernyőn megjelenő jelek jól láthatóak,
megfelelő méretűek?
A képernyő felülete tiszta?

Lehetséges a kezek/karok megtámasztása a
billentyűzet előtti munkafelületen?

Billentyűzet

Érintkezési igénybevételtől mentes?
A billentyűzet a felhasználó előtt egyvonalban van
a képernyővel?
A személy csuklója semleges helyzetben van-e
gépelés közben?

Kérdés
Megfelelően fogja-e az egeret?

Egér

Szükség esetén egéralátét biztosított?
Van elég hely az egér kényelmes mozgatásához?

Munkaasztal

Az asztal mérete a tevékenységhez megfelelő?
A munkafelület tükröződés-mentes?
A munkafelület magassága megfelelő?
Lábak mozgástere megfelelő?

A munkaszék stabil, magassága, háttámla állítható?

Munkaszék

Az ülőhelyzet beállítása ergonómiailag megfelelő?
Megfelelő a láb megtámasztása?
Karfa igény esetén biztosított?

M
u

A padozat burkolatához illeszkednek a görgők?

A munkakörnyezet reflexió-mentes?

Igen

Nem

Nem
értelm.

Javaslatok / további
utalások

A munkahely térkövetelménye megfelel az
előírásnak?
Kielégítő tér van a munkahelyzet változtatására?
Szükség esetén az ablakok fényterelővel, árnyékoló
eszközzel ellátottak, megfelelően állíthatók?
Az általános ill. a helyi megvilágítás megfelelő?
A zajszint megfelel az előírásoknak?
A munkahelyi klímatényezők megfelelnek a
vonatkozó előírásoknak (hőmérséklet, légsebesség,
páratartalom)?
Az alkalmazott villamos berendezések hálózathoz
történő csatlakoztatása botlásmentes?
A munkahely padozata csúszás-, billenés-,
botlásmentes?
Igény esetén biztosított laptartó?
A tevékenységhez használt egyéb irodai eszközök
megfelelőek?

Kérdés

Szoftver

Megfelel a szoftver a feladatnak?
Tudja a felhasználó a saját egyéni képességeinek,
szükségleteinek megfelelően alkalmazni?
Rendelkezik magyar nyelvű súgóval?

Headset

Mikrofon állítható-e úgy, hogy jobb és baloldalon is
lehet használni?
Rendelkezik némítás funkcióval?
Megfelelő a hangerő-szabályozó beállítása?
Gyorsan leválasztható a vezetékes kézi egységről?

Igen

Nem

Nem
értelm.

Javaslatok / további
utalások

Munkavállaló észrevételei:

Javaslatok a munkavállalónak:

Javaslatok a munkáltatónak:

Egyéb megjegyzések:

15.4.2 Új képernyős segédlet
Képernyő Méret (minimális)
Szövegfeldolgozás, táblázatkezelés,
15 Zoll (38 cm)
adatfeldolgozás
Grafikai-, videó-, képfeldolgozás
17 Zoll (43cm) - 19 Zoll (48 cm)
CAD, Layout
21 Zoll (54 cm)
LCD/TFT készülékeknél 2 Zoll-al kisebb képátló is elégséges.
Írásjel mérete
Látótávolság
Min. Írásjelméret

50 cm
2,6 mm

60 cm
3,2 mm

Billentyűzet
Dőlésszög 5º-15 º
Középső betűsorok magassága < 3 cm
Egér és egéralátét
Billentyű benyomása 2-4 mm
Nyomóerő 0,5-0,8 N
Egér távolsága az asztal peremétől ≤ 30 cm
Laptartó
Méret min. A4 méret
Látótávolság kb. azonos a képernyőtől mért távolsággal
Munkaasztal
Hossz ≥ 160 cm
Szélesség ≥ 80 cm
Teljes felület ≥ 1,28 m2
Magasság beállítható asztalnál (munkavégzés ülőhelyzetben) 68 - 76 cm
Nem beállítható asztalnál (munkavégzés ülőhelyzetben) 72 cm
Beállítható asztalnál (munkavégzés álló helyzetben) > 110 cm
Biztosítandó lábtér
Magasság ≥ 65 cm
Szélesség ≥ 58 cm
Mélység ≥ 60 cm

70 cm
3,7 mm

Munkaszék
Magasság beállítható 42 cm-től 55 cm-ig
Háttámla felső pereme az ülés felett ≥ 36 cm
5 kerék – megfelelő gördülékenységgel
Szőnyegen: kemény görgők, egyszínűek
Kemény padozat: puha görgők, világos színű kerékgyűrű
Lábtámasz
Minimális méret: szélesség 450 mm, mélység 350 mm
Munkakörnyezet
Hőmérséklet
Hideg évszak 20 - 22ºC
Meleg évszak 21 - 24 ºC
Légnedvesség 30 - 65%
Légsebesség ≤ 0,1 m/s
Szellőzés
Legkisebb levegő-térfogat/ fő 0,008 m3/s (30 m3/h)
Megvilágítás
Megvilágítás karbantartási értéke (Ém) 500 lx
Színhőmérséklet meleg vagy semleges (meleg 3300 ºK; semleges 3300-5300 ºK)
Megvilágítás egyenletessége (közvetlen környezetre) ≥ 0,7
Zaj
Fokozottan igényes irodai munkahelyek (pl. programozó) 50/A dB
Irodai munkahelyek, ügyfélirodák
60/A dB
Munkahely mérete
Irodahelység légtérfogata 15 m3/ fő
Átlagos belmagasság 2,5 m
Képernyős munkahelyenként ≥ 8 m2
Nagyterű irodában ≥ 12 m2
Szabad mozgásterület ≥ 2 m2
Munkahely megközelítése ≥ 0,6 m

15.5 Belső dokumentumok - Előíró, alapdokumentumok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IH-val kapcsolatos szerződések, dokumentumok
CSBO-val kötött megállapodás, dokumentumok
CSBO regionális szervezetével kötött megállapodások, dokumentumok
szakmai terv
mappa struktúra
munkaszerződések
alvállalkozói, szolgáltatói szerződések

8.
9.
10.
11.
12.
13.

problématérkép
hálózati lista
felnőttképzési engedélyek
szoftverek, szerzői jogok, jogtisztaságának igazolása
utasítások, szabályzatok
tájékoztató a panaszok kezeléséről

Együttműködők, érintettek, hálózati szervezetek listája
A Család és KarrierPONT kialakítja saját, szervezeti-hálózati tagjait tartalmazó listát, az alábbi
szerkezetben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szervezet
Kapcsolattartó neve
Funkciója
Kapcsolattartó telefon
Kapcsolattartó e-mail
Képviselő neve
Funkciója
Képviselő telefon
Képviselő e-mail
Szervezet címe
Szervezet postacíme

15.6 Belső dokumentumok - Minta dokumentumok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

szolgáltatási napló
regisztrált panaszok, a kapcsolódó intézkedések és azok eredménye
tanácsadási lap
személyes fejlődésem terve
jelenléti ív
képzési, fejlesztési értékelő lap
munkáltatói tárgyalás kérdőív
foglalkoztatói kérdőív
szupervízió sablon
jó gyakorlat kérdőív

