
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

"Közös stratégiával a női foglalkoztatás erősítéséért a közszférában" 

Támogató közeggel és hatékony intézkedésekkel a női előmenetel elősegítésére  

Közpolitikai ajánlások kialakítását előkészítő online találkozó  

 

Időpont: 2021. május 31. (szerda), 12:15-17:00 

Az online találkozó Zoom platformon kerül megrendezésre az alábbi linken: 

https://us02web.zoom.us/j/82687055614?pwd=VUlBdHdPZXQvYVJ2cDczZ0dlc0prQT09  

 

 
*** 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal tisztelettel meghívja Önt az Interreg V-A Ausztria – 
Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 támogatásával megvalósuló WomEn-Puls 
ATHU116 projekt keretében tartandó Vas megyei munkacsoport-találkozóra. Az esemény 
célja a Vas megyei döntéshozók, felelős személyek szemléletének formálása és kapacitásának 
bővítése a nők munkaerő-piaci helyzetének sajátosságaira és a jobb előmenetelüket elősegítő 
intézkedésekre vonatkozó, hazai és nemzetközi forrásból származó ismeretek bemutatásával.  
 
 

A rendezvény tervezett programja 

 

12:15 – 12:30 Regisztráció / bejelentkezés 

 

12:30 – 12:40 Dr. Balázsy Péter jegyző úr köszöntője (Vas Megyei Önkormányzati Hivatal) 
 

12:40 – 12:50 Sali Bernadett, projektmenedzser (Vas Megyei Önkormányzati Hivatal): 

 A WomEn-Puls projekt ismertetése 
 

12:50 – 13:00 Juhász Borbála, genderszakértő (Női Érdek): 

 A „gender mainstreaming” a női és a férfi nem egyenjogúsága szempontjából  
 

https://us02web.zoom.us/j/82687055614?pwd=VUlBdHdPZXQvYVJ2cDczZ0dlc0prQT09


 

 

13:00 - 13:30 Dr. Albert Fruzsina, egyetemi tanár, (Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 
Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet): 

 Nők és férfiak kapcsolathálózati mintázatai Magyarországon  
 

13:30 – 14:00 Dr. Könczöl Miklós, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- 
és Államtudományi Kar, Jogbölcseleti Tanszék):  

 A nők munkahelyi egyenlősége elvének fejlődése a jogban  
 

14.00-14.15 „Kávészünet” 
 

14:15 – 14:45 Molnár Balázs, elnökhelyettes (Kopp Mária Intézet): 

 Női munkavállalás egy családbarát országban 
 

14:45 – 15:15 Sáfrány Réka, elnök (Női Érdek): 

 Közpolitikai törekvések ismertetése a nők munkaerő-piaci helyzetének 
javítására (Európai uniós jogi és közpolitikai keret, kormányzati törekvések és 
stratégia a nők szerepének erősítésére a családban és a társadalomban, 
nemzetközi és hazai civil szakmai közpolitikai ajánlások) 

 

15:15 – 15:30 Betlen Anna közgazdász (Női Érdek): 

 A projektben megvalósult kutatás ismertetése (az előző pont némelyik 
elemével való párhuzamok kiemelése, nemzetközi ajánlásokhoz való 
kapcsolódásokhoz való párosítása) 

 

15:30 – 17:00 Műhelymunka a résztvevőkkel a nők előmenetelét segítő intézkedések 
megvalósítási lehetőségeiről. Moderál: Juhász Borbála (Női Érdek) 

 

 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják! 


