
 

 

 

A JÓL-LÉT Alapítvány és a Motiváció Alapítvány tisztelettel meghívja Önt 

ALTERNATÍV ANYÁK NAPJA 

tudás-, állás-, információs és élménybörze sérült gyermeket nevelő nőkért című 

programjára 

 

Helyszín: LAUDER ISKOLA, 1121 Budapest, Budakeszi út 48. 

2016.április 24. 10-14h 

Az eseményt egy sosemvolt szabad, sírós nevetős, komoly és játékos családi forgatagnak 

tervezzük a láthatatlan nők megbecsülése érdekében, ahol az anyák barátokat, támogató 

közösséget, tán munkahelyet találhatnak, a vállalatok valódi szükségletre reagálhatnak 

segítő szándékukkal, és a gyerekeket is izgalmas programok várják. 

Háttér: 

A sérült gyermeket nevelő anyák a társadalom számára láthatatlan női csoport. Szeretnének 
teljes életet élni, amelynek része a fizetett, önkiteljesítő munka.  

Programunkon lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák magukat, és bemutassák a 
legfontosabb megoldásra váró, de korántsem megoldhatatlan problémákat, melyekről lesz mód 
érdemi párbeszédet folytatni, és együttesen is elköteleződni a megoldás érdekében.  

A rendezvényen adjuk át a 2015. évi Visszafogadó Munkahely Díjakat, három kategóriában: a 
legnépszerűbb, a legelkötelezettebb és a sérült gyermeket nevelő nőket támogató 
visszafogadó munkahely kategóriák is.  

 

A sérült gyermekeket nevelő családok a program helyszínére történő ingyenes eljutásáról 
és hazaszállításáról az UBER gondoskodik. A fuvar igénybe vehetőségéről a regisztráció 

alapján visszaigazolást küldünk. 
 
Az eseményre kizárólag előzetes regisztrációt követően lehet bejutni! 
 
 Jelentkezés egyéni résztvevőknek 
 
 Jelentkezés szervezeteknek 
 

Ha kérdése merülne fel, keressen minket az info@jol-let.com címen, vagy a 06 20 973 2803-
as telefonszámon!  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11DcLwio823JiUdhZ3WWxHXikn-YIcCIxKB4tVLDsx_U/edit?usp=drive_web
https://goo.gl/ZojCQr
mailto:info@jol-let.com


PROGRAM 

 
Nap mint nap fejlődik. Az éppen aktuális legfrissebbet keresse az Alternatív Anyáknapja FB-
oldalon, és kérjük, jelezze ott is részvételét!  
 

09.30 – 10.00 Érkezés és regisztráció 

10.00 – 10.15 Köszöntő: Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával 
kapcsolatos feladatokkal megbízott miniszteri biztos és Zalabai Ágnes a 
Motiváció Alapítvány elnöke 

10.15 – 12.20 Kováts Adél, színművész, a Radnóti Miklós Színház igazgatójának videóüzenete 

10.20 – 10.35 Munka és magánélet összehangolása sérült gyermeket nevelő nők életében - 
Csiznier-Kovács Andrea 

10.35 -10.40 Drága édesanyám! Előadja: Napsugár Anna  
 

10.40 – 10.50 Nóra Támaszpont - a sérült gyermeket nevelő nők munkavállalásáért  - Kánya 
Kinga JÓL-LÉT Alapítvány 

10.55 – 11.10 Péterfy-Novák Éva: Egyasszony (részlet). Felolvas: az író 
11.10 – 12.40 Ügyek, amikről beszélnünk kell az érintettek közreműködésével: 

 Hétköznapok kihívásai - a sérült gyermeket nevelő nők és gyerekek 
igényeire szabott gyógyászati segédeszközök beszerzése és lehetőségei 
(Forrás Krisztina) 

 A sérült gyermeket nevelő családok mobilitásának ára - a támogatások 
anomáliái (Martonné Lakati Viktória, Bánfalvi Ágnes) 

 Szülők és orvosok együttműködése az ambuláns orvosi ellátás 
lehetőségének bővítéséért (Gintner Gabriella) 

 Gyermekfelügyeleti lehetőségek az anyák közösségi életének és 
munkavállalásának érdekében 

12.40 – 13.00 Visszafogadó Munkahely Díj ünnepélyes átadása 

A programokkal párhuzamosan vállalati jó gyakorlatok és állásbörze 

 

A gyerekek részére gyermekfelügyeletet biztosítunk szakképzett segítőkkel! 

https://www.facebook.com/events/1144981702186978/
https://www.facebook.com/events/1144981702186978/

