
  
 

 

MEGHÍVÓ 
 

„Közös stratégiával a női foglalkoztatás erősítéséért a közszférában” 

 

A WomEn-Puls projekt keretében első alkalommal szervezett szemléletformáló információs 

műhely találkozó Vas megyében 

CÍM: A női előmenetel és harmónia elősegítése 

IDŐPONT: 2021. május 26. (szerda), 9.45-13.00 

Az online találkozó Zoom platformon kerül megrendezésre az alábbi linken: 

https://us02web.zoom.us/j/85018744812?pwd=NDZrbEIwVC9UZEpJd2ttaUtNVkFsUT09 

 

*** 
 

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 

ismeretterjesztő információs rendezvény célja a nők és férfiak esélyegyenlőségének 

tudatosítása, terjesztése, elfogadtatása a munkavállalók és a munkáltatók képviselői és a 

közvélemény körében.  

 

A munkacsoport-találkozót dr. Balázsy Péter a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője 

nyitja meg rövid köszöntő beszédével, majd Sali Bernadett, a Hivatal Nemzetközi Csoportjának 

projektmenedzsere ismerteti a WomEn-Puls projekt céljait és eddigi eredményeit. Ezt 

követően dr. Laczkó Zsuzsa vállalkozásfejlesztési szakértő és a Magyar Női Érdekérvényesítő 

Szövetség munkatársai jó gyakorlatokat ismertetnek a nők társadalmi, munkaerő-piaci és 

oktatásbeli helyzetének javítására, illetve a vállalkozónők sikeres előrejutására vonatkozóan. 

A workshop második felében kerekasztal beszélgetést hallgathatunk sikeres Vas megyei 

vállalkozások, szervezetek képviselőinek és munkatársainak részvételével. Végül a Női Érdek 

munkatársától további érdekes információkat kapunk a témát illetően, filmbejátszásokkal és 

a résztvevők aktív tapasztalat-megosztását is szorgalmazó megbeszélés keretében. 

Részvételükre feltétlenül számítunk! 

 

https://us02web.zoom.us/j/85018744812?pwd=NDZrbEIwVC9UZEpJd2ttaUtNVkFsUT09


  
 

 

A rendezvény tervezett programja: 

09:45 – 10:00 Regisztráció, bejelentkezés 
 

10:00 – 10:10 Köszöntő 
 dr. Balázsy Péter - Vas Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

10:10 – 10:20 WomEn-Puls projekt ismertető 

 Sali Bernadett, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Nemzetközi Csoport 

projektmenedzsere 
 

10:20 – 10:40 Mit is jelent valójában a "gender mainstreaming" a férfi és a női nem egyenjogúsága 

szempontjából? Az ENSZ, az Európai Nemek Egyenlősége Intézet (EIGE) és az 

Európa Tanács (CoE) női esélyegyenlőségi gondolatának fejlődése 

 /Betlen Anna előadása/ 
 

10:40 – 10:55 Vállalkozónők és női vállalkozások jó példák alapján (Vállalkozó Nők Nemzetközi 
Napja, MÜE, SEED, NEsst, Egyenlítő) 

 /dr. Laczkó Zsuzsa – Magyar Üzletasszonyok Egyesülete – előadása/ 

 

10:55 – 11:10 Nemek egyenlősége az oktatásban jó példák alapján (NATE: Lányok napja, 

Erasmus+ A Nemek közötti egyenlőség pedagógiája a gyakorlatban pályázat 

eredményei) 

 /Sáfrány Réka előadása/ 
 

11:10-12:50 Kerekasztal beszélgetés: A női előmenetel és harmónia elősegítése 

Résztvevők:      - Bálint Éva – színésznő Weöres Sándor Színház 

- dr. Laki Brigitta – Női Vállalkozói Klub Egyesület 

- dr. Huszár Lilla PhD – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei 

Kirendeltsége 

- Kiss Ágnes – Hartjes Hungária Kft. 

- Béry Judit – Jánosháza – Hús Kft. 

- Klára Ágnes – JUFA Ungarn Kft. 

- dr. Krecskó Erika – Vas Megyei Kormányhivatal 

- dr. Laczkó Zsuzsa – Magyar Üzletasszonyok Egyesülete 

Moderál: Juhász Borbála 
 

12:50-13:00: Női Érdek kisfilmek, poszterek által felvetett kérdések, aktív közös játék 

 /Juhász Borbála/ 

 
A változtatás jogát a szervezők fenntartják! 


