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Kommunikáció 

Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban.  

 

Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki egy szűk médiakörnek, HR és KKV 
szakmai médiumok, majd valamennyi médium képviselőjével személyesen beszéltünk. 
Emellett összegyűjtöttünk érdekes és célcsoport alapján fontos Facebook oldalakat, 
akiket megkerestünk, illetve létrehoztunk egy Facebook eventet.  

 

Ezután június közepén egy második közlemény ment ki nagy médiakörnek (körülbelül 
200 újságíró), illetve ismét Facebook oldalakat kerestünk meg és Facebook eventet 
hoztunk létre.  



Sajtóközlemény /1.  

 

 

"Felelősségvállalás emberi oldala a gyakorlatban" 

Szakmai fórumok és képzések HR szakemberek és kkv-k részére 

  

Mit vár a munkáltató egy munkavállalótól? Milyen elvárásai vannak egy 
kisgyermekes munkavállalónak a munkáltatóval szemben? Kinek a 
feladata a kompromisszumok keresése? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre keresik a választ a Seed Alapítvány által életre hívott 
fórumok és képzések a következő időszakban. 

  

A GYEREVISSZA program keretében a Seed Alapítvány nyáron is 
folytatja díjmentes munkáltatói fórumait és képzéseit "A vállalati 
felelősségvállalás emberi oldala" címen. A szakmai eseményeken szó 
van a vállalati felelősségvállalás emberi oldaláról - mind 
kommunikációs, mind pedig HR szempontok alapján. Kiemelt témája 
a képzéseknek a GYES-ről, GYED-ről visszatérők foglalkoztatása, 
illetve az ehhez kapcsolódó előnyök tudatos felépítése. A néhány 
órás fórumokon és a kétnapos képzéseken a részvétel regisztráció 
ellenében teljes mértékben díjmentes. 

  

A 3 órás fórumokon a résztvevő HR szakemberek és kis- és 
középvállalatok képviselői megoszthatják egymással tapasztalataikat, 
új gyakorlati lehetőségeket sajátíthatnak el, vagy rávilágíthatnak 
bizonyos problémás területekre. 

  

A kétnapos képzések során pedig szakmai vitákon, kiscsoportos 
munkákon, szituációs gyakorlatokon, esettanulmányokon keresztül 
igyekeznek a szakemberek egy új mentalitás és gyakorlat 

bemutatására és rávezetésére a munkáltatói oldalon. A képzések 
során számos fontos témakört dolgoznak fel a résztvevők, mint 
például, hogy mitől lesz felelős egy munkáltató, a munkáltatói 
márkaépítés, a kisgyermekesek alkalmazásának előnyei, a 
kisgyerekesek re-integrációja, work-life balance, vagy atipikus 
leadership. Az előző két képzés eredményeiről grafikus jegyzet 
készült, melyek megtekinthetők a Seed Alapítvány honlapján, 
pontosan itt: 

http://seed.hu/ebook/seed-munkaltatoitrening-2013-03-4-5-tailor-
grafacity 

http://seed.hu/ebook/seed-munkaltatoitrening-2013-03-25-26-hr-
partner-grafacity#1 

  

A hónap programjai: 

2013. június 10-11.                   Munkáltatói képzés 

2013. június 21.                       Fórumbeszélgetés 

2013. június 23-24.                 Munkáltatói képzés 

  

Valamennyi program díjmentes, regisztrálni  ITT lehet.  

  

A programok a GYEREVISSZA projekt keretében valósulnak meg, 
amely rövid elnevezése a „A gyermekgondozási ellátások 
rendszeréből visszatérők munkaerő-piaci reintegrációját segítő 
modellprogram megvalósítása Közép-Magyarországi Régióban 
pályázatnak. 
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www.piacesprofit.hu 

Cím: Felelősségvállalás emberi oldala a gyakorlatban 

URL: http://www.piacesprofit.hu/hasznos-tudnivalok/felelossegvallalas-emberi-oldala-a-
gyakorlatban/ 

Elérés: 20.000 
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Napi Biznisz  
(a Portfolio.hu blogja) 

Cím: Ingyenes képzések KKV-k részére 

URL: www.napibiznisz.blog.hu 

Elérés: 10.000 

 



www.profession.hu 

Cím: Ingyenes képzésekkel segítik a kismamák munkához jutását 

URL: http://www.profession.hu/cikk/20130607/ingyenes-kepzesekkel-segitik-a-
kismamak-munkahoz-jutasat/2818 

Elérés: 9.000 
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FB - Jobcenter 

Cím: Díjmentes képzés és fórum 

URL: https://www.facebook.com/jobcenter.hu 

Elérés: 3.220 

 

https://www.facebook.com/jobcenter.hu


FB - Rehabjob 

Cím: Díjmentes képzés és fórum 

URL: https://www.facebook.com/pages/rehabjobhu/388455387898395?fref=ts 

Elérés: 386  

 

https://www.facebook.com/pages/rehabjobhu/388455387898395?fref=ts


Sajtóközlemény /2.  
10-ből alig 1 főt várnak vissza korábbi munkahelyére a kisgyermekes szülők 
közül Magyarországon 

  

Szakmai fórum és képzés a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci helyzetének 
erősítésére HR szakemberek és KKV-k részére 

  

Hollandiában a kisgyermekes szülők 77%-át, vagyis gyermekvállalás miatt távol 
levő tíz munkavállalóból közel nyolcat vár vissza korábbi munkahelye. Ez az 
arány Magyarországon kevesebb, mint egy fő. Az sem teheti túlságosan 
elbizakodottá a munkavállalókat, hogy hazánkban a kisgyermekes anyák 
foglalkoztatottsági rátája (34%) messze elmarad az Európai Uniós átlagtól 
(58,9%). A GYEREVISSZA program "Felelősségvállalás emberi oldala a 
gyakorlatban" eseménysorozat soron következő fórumán és képzésén június 
21-én, illetve 24-25-én, HR szakemberekkel és KKV-k döntéshozóival keresik a 
megoldást ezen arányok növelésére. 

  

“A hazainál sokkal kedvezőbb külföldi statisztikákhoz olyan felelős vállalati 
magatartás párosul, amely lehetővé teszi, hogy rugalmas időbeosztással, 
kötetlen munkarendben – mégis teljes értékű alkalmazottként foglalkoztassák 
a kisgyermekes szülőket. Ezek a modellek kis odafigyeléssel adaptálhatóak 
lennének valamennyi hazai vállalatra is. A díjmentes fórumok és képzések a HR 
szakemberek és KKV-k számára számos követendő példát, hasznos ötletet 
mutatnak arra, hogyan lehet a GYED-ről és GYES-ről visszatérőket családbarát 
módon, a munka és karrier közötti balanszot megtartva, a munkáltató számára 
is hatékony és gazdaságos módon re-integrálni a munka világába.” – mondta el 
Balázs Tibor, a GYEREVISSZA programot megvalósító Seed Alapítvány 
ügyvezető igazgatója. 

 A fórumon a résztvevő HR szakemberek és kis- és középvállalatok képviselői 
megoszthatják egymással tapasztalataikat, új gyakorlati lehetőségeket 
sajátíthatnak el, vagy rávilágíthatnak bizonyos problémás területekre, míg a 
kétnapos képzés során szakmai vitákon, kiscsoportos munkákon, szituációs 
gyakorlatokon, esettanulmányokon keresztül igyekeznek a szakemberek egy új 
mentalitás és gyakorlat bemutatására és rávezetésére a munkáltatói oldalon. 

  

„A szakképzés különlegességét az adja, hogy a résztvevő döntéshozó 
szakemberek bevonásával teszünk kísérletet a családbarát munkahely 
modelljének felállítására. A következő képzésünk során átfogó képet adunk a 
munkáltatóknak a várandós nők és a kisgyermekes szülők foglalkoztatásáról, a 

lehetőségekről és előnyökről, de beszélünk a nehézségekről is. Megfelelő 
kommunikációval, odafigyeléssel és a választási lehetőségek megteremtésével 
valós üzleti előny realizálható újbóli alkalmazásukkal. Ezt nemcsak személyes 
példánkon, hanem számos vállalati tapasztalaton, kutatási eredményeken 
keresztül igazoljuk.  Abban is hiszünk, hogy az „éremnek két oldala van”: 
nemcsak a munkáltatóknak, de a kisgyermekes szülőknek is fel kell ismerniük, 
hogy mivel segíthetik ezt a folyamatot, mit kell tenniük munkavállalóként. Így 
lesz teljes és eredményes mindkét fél számára az együttműködés.” – mondta el 
Ladics Viktória, a HR Partner Consulting ügyvezetője, a június 24-25-i képzés 
egyik előadója. 

 

A június végén megrendezésre kerülő néhány órás fórumon és kétnapos 
képzésen a részvétel regisztráció ellenében teljes mértékben díjmentes, 
regisztrálni  ITT lehet.   

  

A hónap programjai: 

2013. június 21.   Fórumbeszélgetés 

Téma: Ha nem trendi, akkor nem is CSR? Mekkora ereje van a kommunikációnak 
a felelősségvállalásban? 

2013. június 24-25.  Munkáltatói képzés 

Téma: Kisgyerekesek re-integrációja. Család és karrier - Work-Life Balance. 
Atipikus leadership. 

  

A programok a GYEREVISSZA projekt keretében valósulnak meg, amely rövid 
elnevezése a „A gyermekgondozási ellátások rendszeréből visszatérők 
munkaerő-piaci reintegrációját segítő modellprogram megvalósítása Közép-
Magyarországi Régióban pályázatnak. 

  

 

 

 

http://seed.hu/kerdoiv/felhivas-munkaltatok-szamara-egyuttmukodesre-a-gyerevissza-programban


Népszava 

Dátum: 2013. június 21. 

Cím: Gyere vissza program a családokért 

Elérés: 49.000 



TV2 

Dátum: 2013.06.25. 

Cím: Visszatérés a munka világába 

Műsor: Mokka 

Hossza: 7 perc 

Elérés: 34 % (18-49 közötti) 

 

 

 



Infó Rádió 

Dátum: 2013.06.21. 

Cím: „Gyerevissza” projekt 

Műsor: Délutáni Híróra + Közélet 

Hossza: 3 perc 

Elérés: 60.000 

 

 

 



Gazdasági Rádió 

Dátum: 2013.06.21. 

Cím: Tágul a vállalati felelősségvállalás lehetőségeinek köre 

Műsor: Reggeli monitor 

Hossza: 7 perc 

Elérés: 50.000 

 

 

 



Infó Rádió 

Dátum: 2013.06.27. 

Cím: Tudatos vállalkozás 

Műsor: Vállalatok és piacok 

Hossza: 7 perc 

Elérés: 60.000 

 

 



www.nepszava.hu 

Cím: 

URL: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=655976 

Elérés: 18.000 

 

 

 

 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=655976


www.profession.hu 

Cím: Kismamáknak csak a tizedét várja vissza a munkahely 

URL: http://www.profession.hu/cikk/20130619/a-kismamaknak-csak-a-tizedet-varja-
vissza-a-munkahely/2871 

Elérés: 9.000 

 

 

 

 



www.profession.hu 

Cím: Gyes utáni visszatérés: mitől lehet jó egy munkahely? 

URL: http://www.profession.hu/cikk_gyes_gyed/20130624/gyes-utani-visszateres-mitol-
lehet-jo-egy-munkahely/2887 

Elérés: 9.000 

 

 

 

 



HR Club 
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