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Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1.) mint Adatkezelő, 
a rendezvény költségeivel kapcsolatos pályázati elszámolás céljából fénykép- és videofelvételeket készít és azt a pályázati támogatást nyújtó Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának továbbítja. A felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videofelvételeket és a fényképeket a ren-
dezvény szervezője az elektronikus felületeken (Facebook: Hi-kecskemet.hu) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon közzéteszi, de direkt reklámcélból 
nem használja fel, a felvételeket a pályázati elszámolás lezárását követően az irattári tervben meghatározott ideig kezeli. A felvételek elérhetők az Adatkezelő 
székhelyén, illetve a közzétételre szolgáló fenti felületeken. A felvételek törlése vagy a nyilvánosságra hozataluk elleni tiltakozás érdekében az Adatkezelőhöz 
fordulhat az adatkezelésről szóló tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.  A rendezvény szervezője által a rendezvényen készített fénykép- és videofel-
vételekkel, a felvételek megjelenésével kapcsolatos adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztatót a www.kecskemet.hu/adatvedelem oldalon érheti el.
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„Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt keretében

HUNYADIVÁROSI BABA-MAMA KLUB 
Helyszín: Hunyadivárosi Fiókkönyvtár, Kandó Kálmán u. 14. (Hunyadi János Általános Iskola épületében)
Ideje: havi egy alkalommal ingyenes előadás és klubfoglalkozás

November 15. kedd 10:00 
Otthonról végezhető online munka 
lehetőségei és útvesztői 
Nagy Ágnes, a Nők a Neten Online vállalkozói mentora

December 13. kedd 10:00
Értékrendek, célok – Mit hoz 2023? 
Dr. Illés Nóra

Január (pontos időpont később)
Nem vagy egyedül – Közösségek 
megtartó és emelő ereje
Dr. Illés Nóra

Február (pontos időpont később)
Énkép, önbecsülés, önmegvalósítás
Dr. Illés Nóra

Február (pontos időpont később)
Záró alkalom 
Beszéljünk a jövődről! – Élet a Gyes után, 
érzelmi és anyagi biztonság megteremtése
Dr. Illés Nóra

Szeretettel várunk minden érdeklődő kismamát, 
anyukát gyermekével, gyermekeivel (0-2 éves 
korig) a Hunyadivárosi Baba-Mama klub havonta 
megszervezett előadásaira. A foglalkozás ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a 
HiKecskemét oldalán lehet megtenni az alkalmat 
megelőző hét szerdájától. 
További információ: Hunyadivárosi Baba-Mama Klub 
zárt Facebook csoportjában, illetve Görög Ivettnél a 
70/671-9436 telefonszámon. 
*A projekt keretében 6 alkalom kerül lebonyolításra. 

Tervezett témák: *

Szeptember 13. kedd 10:00
Anyaidő- Családidő 
Dr. Illés Nóra,
Nők a Neten harmónia mentora 

Október 4. kedd 10:00
Háztartási költségvetés 
– Háztartás gazdaságtan 
a mindennapokban 
nőknek és anyáknak
Utasi Melinda, a Nők 
a Neten pénzügyi és 
vállalkozásfejlesztési mentora
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