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A Pécsi Család- és KarrierPONT is kint lesz a
vasárnapi börzén a vásárcsarnokban!

Szeptember 6-án, vasárnap reggel 6 és délután 2 óra között szülők veszik

birtokba a vásárcsarnokot: a Pécsi Vagyonhasznosító és a Pécsimami közös

szervezésében megvalósuló baba- és gyermekholmibörze sokaknak segíthet

enyhíteni a tanévkezdéssel járó terheket.

hirdetés

A rendezvényen a bolti ár töredékéért cserélhetnek gazdát a feleslegessé vált, de még jó

állapotú gyerekruhák, játékok és babakellékek, a gyermekkel érkezőket pedig ingyenes

játszóház szórakoztatja.
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A Pécsi Család- és KarrierPONT munkatársai 9 és 12 óra között a vásárcsarnok emeletén

ingyenes munkavállalási tanácsadással várják azokat az édesanyákat, akik állást keresnek,

vagy gyermekvállalás után szeretnének felkészülni a munkába való visszatérésre, de

vállalkozás indításával kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphatnak az érdeklődők.

A helyszínen lehet majd jelentkezni a Pécsi „CsakPONT” hamarosan induló, ingyenes és

gyakorlatias workshopjaira is, melyeket olyan neves szakemberek tartanak, mint Svéda

Dóra (Coachingcentrum) és Repka Ágnes („Dolgozó Mami”).

Többalkalmas, tanúsítvány kiadásával záruló, szintén ingyenes képzésekre is

jelentkezhetnek a szülők stressz- és konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés,

kommunikáció és munka-magánélet összehangolása témájában.

A Pécsett igen népszerű, szeptemberben úja elinduló, ingyenes „Gyerektaxi” szolgáltatás

működéséről is tájékoztatást kaphatnak azok, akik felkeresik a Pécsi Család- és

KarrierPONT munkatársait a rendezvény ideje alatt a vásárcsarnok emeletén.

Vigyázzunk egymásra: a járványügyi helyzetre való tekintettel a vásárcsarnok területén

maszk viselése kötelező.
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A Pécsi Család- és KarrierPONT ingyenes szolgáltatásait a „Munka ÉS Család – A nők

munkaerő-piaci helyzetének javítása és Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett” című, EFOP-

1.2.9-17-2017-00082 számú pályázati projekt keretében nyújtja, az Európai Unió

támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap

finanszírozásában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


