AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
Az Egri Törvényszék 2017 nyarán pályázatot nyújtott
be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett családbarát munkahelyek kialakításának
és fejlesztésének támogatására „Élni és ítélni” címmel.
A törvényszéket a minisztérium 1.000.000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítette.
A munka és a magánélet közötti egyensúly fontos
szerepet játszik az Egri Törvényszék életében. Nagyon
fontos a dolgozók elkötelezettsége és jó munkát csak az
tud végezni, akinek a magánélete is rendben van és a
munkahelyén is jó a légkör.
Régebben csak a versenyszférában tartották fontosnak
a családbarát munkahely kialakítását. Az Egri
Törvényszék felismerve ennek a jelentőségét, számos
családbarát intézkedést vezetett be.
A bíróságokon a dolgozók túlnyomó többsége nő, sokan kisgyermekes anyukák. A támogatás
első része elsősorban az ő nehézségein kíván segíteni, így a kismamák részére az általánostól
eltérő munkarendet biztosítunk, illetőleg bizonyos feltételek mellett bíróságon kívüli
munkavégzést is. Segítjük a munkába visszatérő dolgozókat is, minden rendezvényünkön
részvételi lehetőséget biztosítunk a számukra, valamint e-mailen tájékoztatjuk őket a
jogszabály-változásokról, az aktuális bírósági eseményekről.
A program második része a családi programok szervezése. Ez a jó munkahelyi légkör
kialakítását és a családos dolgozók helyzetének megkönnyítését is szolgálja. Családi napokat
szervezünk, táboroztatjuk a nyári szünetben a gyermekeket, gyermeknapi programot tartunk,
főzőversenyt, fenyő-és Mikulás ünnepet is rendezünk a részükre.
A pályázatunkban egy családi olimpia is szerepel, amelyben elsődlegesen az apa és gyermek
közötti kapcsolatot kívánjuk erősíteni oly módon, hogy a családi olimpia során az apa és a
gyermek egy csapatot alkotva teljesíti a különböző feladatokat, amelyeket az édesanyákból
álló „olimpiai bizottság” értékel majd.
Mindezek a rendezvények elősegítik a családi élet és a munka közötti harmónia
megteremtését.
A pályázat harmadik részében elsősorban arra koncentráltunk, hogy a bíróságon igen
felelősségteljes munka folyik, dolgozóink folyamatos stressznek vannak kitéve, így rekreációs
tervet készítettünk. Életmód tanácsadó segíti a bírósági dolgozókat, illetőleg stressz-kezelő
tréningeket tartunk.
A pályázat elnyerésével a tervezett programokat minél magasabb szinten kívánjuk
megvalósítani, célunk a jó munkahelyi légkör kialakítása, a hivatásunk és a családi élet
messzemenő összehangolása.

A díjátadó ünnepségre 2017. október 4. került sor a Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeum
Dísztermében.

