
„Családok a Családokért” 
 

Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a 

mezőcsáti családokért. 

 

 

A projekt feladatai, célkitűzései 
 

A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, 

együttműködnek a város szociális, oktatási, kulturális, 

egészségügyi, közigazgatási intézményeivel, így gyors és 

hatékony segítséget tudnak nyújtani a családok hétköznapi 

problémáinak megoldásaihoz. 

A projekt végrehajtása során nem csupán segítséget kívá-

nunk adni, szemléletet is szeretnénk formálni és figyelmet 

irányítani a család nemes intézményére, a családi élet 

szépségeire és a gyermekvállalás csodájára. 
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Családi Információs Pont 
 

Irodánk a hét minden napján rendelkezésre áll, ahol infor-

mációszerzésre, klubfoglalkozásokon való részvételre nyílik 

lehetősége az érdeklődőknek. Munkatársaink gyors és ha-

tékony segítséget adnak szociális, oktatási, pedagógia és 

egyéb, a családokat érintő hétköznapi problémák megoldá-

sában. 

 

Klubfoglalkozások 
 

Tudás-tapasztalat csere klubunkban a családi életet érintő 

témákban tartunk foglalkozásokat, melyek a kölcsönös ta-

pasztalatok cseréjén alapulnak. Ilyen témáink az iskolakez-

dés, a testvér érkezése, a generációk közötti konfliktusok 

kezelése, a fogyatékkal élő családtag jelenléte a minden-

napjainkban és számos érdekes téma. lehetőség nyílik ado-

mányok cseréjére, önzetlen alapon. 
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Pályaorientációs tanácsadás, 

munkába állást segítő tréning 
 

A gyermekgondozásból visszatérni szándékozó szülők ré-

szére, személyes konzultáció keretében adunk hathatós se-

gítséget ahhoz, hogy minél zökkenő mentesebben, felké-

szült munkavállalóként térhessenek vissza a munkaerőpiac-

ra. A projektben résztvevőknek lehetőséget biztosítunk egy 

munkába állást segítő tréningen való részvételre, ahol kor-

szerű és régió specifikus, gyakorlati ismereteket szerezhet-

nek. A megszerzett tudás birtokában nagyobb eséllyel pá-

lyázhatnak az állásajánlatokra. 

 

Családi életre nevelés tréning 
 

Szakmailag felkészült önkénteseink, középiskolások részé-

re, kortársképzésként megvalósuló, rendhagyó osztályfőnö-

ki órák keretében tartanak interaktív tréningeket. A felké-

szítés fókuszában a tudatos párválasztás és a családi élet 

szépségei, illetve értékei állnak.  
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Családi, párkapcsolati mediáció 
 

A mediáció, egy speciális konfliktuskezelési módszer, mely-

nek lényege, hogy a két fél vitásában, mind a két fél közös 

beleegyezésével, egy semleges harmadik fél (mediátor) jár 

közben. A mediáció párok közötti, generációk közötti, illet-

ve a családon belüli konfliktusok feloldása érdekében kerül 

megszervezésre. 

 

Családi iskola 
 

Ebben a projektelemben olyan tanfolyamok kerülnek meg-

szervezésre, melynek keretében csecsemőgondozásról, el-

sősegélynyújtásról, közlekedésbiztonságról és bűnmegelő-

zésről hallhatnak előadásokat a résztvevők. A látogatók az 

előadás-sorozatban látványos bemutatók segítségével sajá-

títhatják el az elméleti és gyakorlati ismereteket. A tanfo-

lyamok vizsgával zárulnak, mely után garantáltan hasznos 

ismeretekkel gazdagodnak a résztvevők. 
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Közösségi rendezvényeink 
 

Projektünkben minden korosztály számára tartalmas és iz-

galmas kikapcsolódást ígérő közösségi rendezvényeket va-

lósítunk meg, melyek középpontjában a családi élet fontos-

sága és az egészség áll. 
 

„Legfőbb kincsünk az egészségünk” 

Családi Véradó Nap 

(a projekt keretében 6 alkalommal) 
 

Mikulás váró Családi Nap 

(a projekt keretében 2 alkalommal) 
 

Nagyszülő-Szülő-Gyermel Családi Sport Nap 

(a projekt keretében 2 alkalommal) 

 

Minden rendezvényünkön játszóházat biztosítunk a legfia-

talabbaknak! 
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Családi Információs Pont 
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. 

www.voroskeresztbaz.hu/csaladok 

www.facebook.com/CSIPMezocsat 

mezocsat@voroskereszt.hu 

Munkatársaink 
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