
Nőtagozat programja 

2017-es évre 

A tavalyi programhoz hasonlóan, idén is negyedévente tervezzük a tagozati 

megbeszéléseinket. Természetesen, ha aktualitása van, akkor a témához, programhoz 

igazodva találkozunk. 

Jól bevált, hogy az év első megbeszélésen megbeszéljük a tagozat évi munkatervét, amely a 

következő témák, programok köré épül: 

A tagozat ez évi programjának váza: 

1. „Női munkavállalók a magyar iparban” project 

2. Májusi tagozati képzés 

3. Egészségnap szervezésében és kivitelezésében aktív részvétel 

4. Őszi, év végi tagozati megbeszélés, gyárlátogatással egybe kötve 

5. Műszakos tagozattal együtt tavaly összeállított program tovább gondolása 

6. MaSZSZ Nőtagozati munka 

 

„Női munkavállalók a magyar iparban” project 

Tavaly év végén kezdünk ezzel a projecttel foglalkozni, mostanra körvonalazódott, a 

megvalósítás is. 

- Először egy több rövid videóból álló blokk készül el, melyek egy-egy 

problémakört, vagy pozitív példát ölelnek fel. Ezek márciustól jelennének meg a 

VDSZ internetes elérhetőségein, de a videókat mp4 formátumban is megkapjuk, 

hogy a helyi csatornákon is lehessen terjeszteni. Terveink szerint hetente más-

más téma fog megjelenni. 

- Ezután következne egy szakmai konferencia, ami átfogja a videó blokkokban 

felmerült, megvillantott problémákat. 

- Ezzel párhuzamosan elindul egy cikksorozat a NŐK Lapja Café internetes 

újságban, ahol ezen témákkal kapcsolatban lesz cikk, interjú. 

Májusi tagozati képzés: 

- Műszakos tagozattal együtt, hogy folytassuk a tavaly megkezdett munkát. 

tervben van egy szakmai előadó meghívása, aki egészségügyi oldalról közelíti meg 

a felvetett problémákat. 

- Folytatjuk a tavaly elkezdett kommunikációs fejlesztésünket, 1 napot 

mindenképpen erre szánunk. 

- Megbeszéljük mi történt már ebben az évben. 

- Átbeszéljük év második felének programját, pl. őszi gyárlátogatást, 

egészségnapot. 



Az Egészségnap tervezésében, szervezésében és nem utolsó sorban lebonyolításában évek 

óta aktív szerepet tölt be a tagozat. Ez terveink szerint idén sem lesz másképp. 

A MaSZSZ Nőtagozatában egyre többen vállalnak aktív szerepet a tagozatból, mindenképpen 

fontosnak tartjuk ezt a jelenlétet, aktivitást. Idei első programunk március 7.-én lesz egy 

konferencia, ami „nem nőnapi, de nőkről szóló” konferencia lesz. 

Természetesen a levelező listánkat, folyamatosan monitorozzuk, aktualizáljuk. 

 

 

Tóth Éva 

Nőtagozat vezető 

 


