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Szignó

Makro

Business

Pénz

Humán

Európa

Infotech

Magazin

Konferenciaközpont

Fórum

 Legyen a kezdőlapom!

Garantált hitel kicsiknek
Mennyit is kell 
törlesztenem?
Osztrákok a hálón

Mibe kerül egy fővárosi 
lakás?

A legjobbak passzívak is 
lehetnek

 Artnet  
 Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara  
 Controlling Portál  
 GFK Hungária Piackutató 

Intézet  
 GKI Gazdaságkutató Rt.  
 Informatikai 

Vállalkozások Szövetsége  
 Jogi Fórum 
 Kopint-Datorg Rt. 
 Privátbankár 
 Webbusiness  

 Humán

A legjobbak passzívak is 
lehetnek
A Lufthansa-főnök 
európai tisztsége
Kétszer jobban keresnek 
a német HR-
szakemberek
Munkaerő-toborzó 
légitársaság
Kóka sajtótitkárt kapott

 
 

Oldalaink az: 

Tíz tipp arra, hogy a gyerek 
ne nőjön a fejünkre
"Megőrülök, nem bírok vele, 
teljesen kikészít idegileg" - 
panaszkodnak 3-4 éves 
gyermekek anyukái... 

 

A legjobbak passzívak is lehetnek
A legkitűnőbb szakemberek 
gyakran nem keresnek 
maguk állást, hanem a 
cégeknek és a 
fejvadászoknak kell 
felkutatni őket.

» részletek

Állam
A minis
makrog
2005-ö
módon
alakult
kézben
az orsz

 
2005. december 8. 
| piac-profit.hu 

Kismamák visszatérését támogatja az Equal 

A munkaerőpiaci diszkrimináció megszüntetését célzó Equal progra
millió forinttal támogatja a GYES-en, GYED-en levő nő
visszailleszkedését. 

A Heim Pál Gyermekkórház 119 millió forintos támogatásban részesült az Európai 
Equal programjából egy hat budapesti kórházban megvalósuló esélyegyenlőségi 
modellprogram részeként. Az "Újra eséllyel" című projekt 2005. júliusa és 2007. jú
közötti időszakban valósul meg.  

Az EQUAL célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és 
elterjesztése az új tagállamokban, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapc
diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. 

A programba öt budapesti kórházzal együttműködve egy képzési program kerül 
kidolgozásra, háromszáz a Heim Pál Gyermekkórházba, a Jahn Ferenc Kórházba, a
István Kórházba, Szent Imre Kórházba, a Szent László Kórházba, valamint a Péter
Sándor utcai Kórházba szülés után munkába visszatérő ápolónő kap elméleti és 
gyakorlati képzést, hogy távollétük alatt megkopott, elavult tudásuk felfrissítésre 
kerüljön. A betegellátásba visszakerülve száz mentor segíti munkájukat, akik egy 
számukra kidolgozott program alapján készülnek fel a megfelelő foglalkozásra.  

Az Heim Pál Gyermekkórház "Újra eséllyel" programjában háromszáz GYES-, GYED
GYET-ről visszatérni kívánó budapesti és Budapest környéki ápolónőt és szakdolgo
részesít komplex - kommunikációs, számítástechnikai, ápolási szakmai - 
továbbképzésben, valamint adaptációs gyakorlatban a projekt partnereivel szorosa
együttműködve. A projekt része száz vezető ápolónő mentorrá való kiképzése is, a
képzések lezárultával a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó ápolónőknek a kór
osztályokon három hónapon keresztül napi nyolc órás adaptációs gyakorlatot 
biztosítanak. 
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A cél többek közt a visszatérő ápolónők szakmai tudásának frissítése, emellett ped
projektben résztvevő kórházak szakmai fejlesztése. A projekt segít csökkenteni az 
ápolónők fluktuációját, mivel érezteti velük, hogy intézményük megbecsüli őket, sz
továbbképzést biztosít, és elkötelezett a családbarát munkahely programja iránt.  

Hozzászólás 

Kapcsolódó cikkek

Felemás támogatások a kismamáknak

Küldés ismerősnek | Ny

Vadonné Nagy Irén 2005.12.1

Lehet,hogy Budapesten így van,de az én munkahelyemen azt mondták ha nem tudok 12.órás műsza
dolgozni,ne is menjek vissza dolgozni, különbenis 3 óvodáskoru gyerekem van, kinek kellenék.EÜ-
szakközépiskolát végeztem, és most gyes alatt végzek egy felsőfokú 3éves csecsemő és gyermekáp
szakot, amit tavasszal fejezek be.Igy sem találok megfelelő állást,mert műszakolni nem tudok. Tisztel
Vadonné

Név

Szöveg

Küldés

 

Egy euró minden VB-jegy 
után
Akciósan szép az élet
Táblatakarás a határon
Kinek kell a vezetékes?
A helyhatóságé a lovarda

 

Garantált hitel kicsiknek
Mennyit is kell törlesztenem?
A VPOP-val szerződött az 
okmánybiztonsági gyártó
Mibe kerül egy fővárosi 
lakás?
Öngondoskodási start a 
HVB-nél

 

Egységesebb adóterheket
Négyászos professzor
Van, amiben nem maradt l
az ország

» olda
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