PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ
NŐ, CSALÁD, KARRIER – A PANDÉMIA HATÁSA
A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁRA A V4 ORSZÁGOKBAN
A projekt megvalósítása: 2021. október 1. és 2022. április 30. között
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség közel 20 éves tapasztalata és szakmai háttere alapján határozta el,
hogy megvizsgálja a pandémia nőkre gyakorolt hatását, különösen a munka és a magánélet egyensúlya
szempontjából.
Ezért örülünk, hogy a Visegrádi Alap támogatásának köszönhetően lehetőséget kaptunk a „Nő, Család, KarrierA járvány hatása a munka és magánélet egyensúlyára a V4 országokban” című Projekt megvalósítására 2021.
október és 2022. április 30. között együttműködésben V4 országbeli szakmai partnerekkel, amelyek a lengyel
Pedagogical University of Krakow (Krakkói Egyetem) valamint a cseh Business & Professional Women CR z.s.
és a szlovák Association of Business Women női szervezetek.
Projektünk keretében megvizsgáljuk a járvány hatását a nők négy speciális csoportja körében munkaerőpiaci
szempontból, ők a gyermekes anyák, a családot tervező nők, az 50 év feletti nők és a vidéki nők.
Kutatási tanulmányt készítünk a V4 országokban 2021 novemberében-decemberében egyidejűleg lefolytatott
elektronikus felmérés, valamint az egyes országokban 2021. decemberben és 2022 januárjában sorra kerülő
fókuszcsoportos interjúk elemzése alapján és ajánlásokat fogalmazunk meg a döntéshozóknak.
„Nő, Család, Karrier – A pandémia hatási a munka és magánélet egyensúlyára a V4 Országokban” címmel
multiplikációs rendezvényt / nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten 2022. március 8-án, hibrid formában,
amelyre meghívjuk az érintett célcsoportokat, stakeholdereket és döntéshozókat.
A projektet egyidejűleg valósítjuk meg a V4 országban, főként online eszközökkel, amelyek lehetővé teszik ezen
országokból nagyszámú résztvevő bevonását, köszönhetően a 4 partnerszervezet aktív részvételének
és kapcsolati hálójuk mozgósításának.
Kutatási eredményeink, valamint a V4 országok vonatkozásában szerzett szakértői vélemények és jó gyakorlatok
alapján reméljük, hogy megalapozott hátteret tudunk biztosítani a döntéshozóknak a járvány nőkre gyakorolt
hatásairól, különösen a munkaerőpiac tekintetében.
A projekt keretében szerzett információk és tanulságok felhasználhatók lesznek a jövőbeli kihívásokra való
felkészüléshez és "békeidőben" is hasznosíthatók.
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