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A rendezvényre
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
„Család-és nőszervezetek támogatása” című pályázat keretében kerül sor.
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) a MAGYAR NŐKÉRT MAGYARORSZÁGON ÉS A
VILÁGBAN programja keretében Partnertalálkozót rendezett 2017. június 28-án a Rubin Wellness &
Conference Hotel, Jade termében. A Partnertalálkozó célja volt a Szövetség magyarországi és Kárpát-medencei
partnerkapcsolataival az együttműködés megerősítése és a további konkrét közös célok meghatározása, a
nemzetközi fórumokon való közös megjelenés elősegítése, koordinálása.
Ferenczi Andrea, az MNKSZ elnöke köszöntötte a Partnertalálkozó résztvevőit, kiemelten Fűrész Tünde miniszteri
biztost és Joó Kingát, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagját. Megköszönte az EMMI-től kapott
támogatást, amelynek keretében sor kerülhetett az Egyesült Államokba történt utazásra, ennek keretében a
CSW61 rendezvényen való részvételre az ENSZ-ben, valamint a jelen eseményre.
A 2003- ban alapított MNKSZ célja a nők foglalkoztatásának elősegítése összhangban a családi háttér
fontosságával, a kormányzati-, az üzleti- tudományos-, és civil szféra közötti párbeszéd elősegítésével,
együttműködésben határon túli valamint európai civilszervezetekkel, nemzetközi szakértőkkel. Fontosnak tartjuk,
hogy a kisgyermekes anyák, a vidéki nők, pályakezdő nők, az 50 év feletti nők és a fogyatékossággal élő nők
esetében is megismertessünk jó példákat a családi élet és munkavállalás összehangolásának sikeres
megvalósítására. Az MNKSZ eddig több mint 30 nemzetközi konferenciát rendeztünk. Kiemeljük a 2014-ben
Budapesten a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” tiszteletére rendezett „Magyar-Zsidó Női Életutak” című
konferenciát, valamint a Magyar Nők Világkonferenciáját, amelyre több mint ötszázan jöttek el a Parlamentbe
2007-ben.
A rendezvény díszvendége, Fűrész Tünde miniszteri biztos asszony, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
részéről, prezentációjában kiemelte: a Kormány család és munkaalapú társadalmat épít, melyben meg lehet
teremteni a munka és a család egyensúlyát. A családtámogatási rendszerek, a családok védelméről szóló törvény
ezt a célt szolgálják. A GDP 4,9 %-át elérő magyar családtámogatási költségek közel duplája az EU országaiban
elérhető támogatásoknak. A női foglakoztatásban ma már az európai átlag szintjén vagyunk.
Joó Kinga, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
elnök-helyettese beszámolt az Európai Uniós munkájáról. Hangsúlyozta: a munkaerő piaci körülmények
optimalizálása érdekében célunk, hogy elősegítsük a családok és a munka összeegyeztethetőségét. Ezt a célt is
segítheti az észtek jó példája, mely az e-kormányzásban minden európai ország számára követhető lehetne.
(Észtország tölti be az Európai Unió Tanácsának elnökségét 2017. július 1. és december 31. között)
Az EU csatlakozás-bővítés lehetősége a jövőben Szerbia és Montenegró számára is adott lehet.
Az ERASMUS + program azt a célt szolgálja, hogy minden korosztály számára elérhetővé váljanak a nemzetközi
tapasztalatok.
Ezt követően Ferenczi Andrea elnök moderálásával négy kiemelt téma (Kárpát-medencei és diaszpóra
kapcsolatok, Önkormányzati kapcsolatok, nők a vidékfejlesztésben, Nő, Család és Karrier – minden korban
Erasmus+ „Be the Change” Projekt) Képviselői mutatták be tevékenységüket, lehetőséget teremtve a résztvevők
közötti jövőbeni együttműködésre.
Ünnepélyes keretek között egy tortával köszöntötték a 10 évvel ezelőtt a Szövetség által rendezett Magyar Nők
Világkonferenciáját és a szintén 10 évvel ezelőtt elindított Legjobb Női Munkahely Pályázatot. Ferenczi Andrea
külön méltatta a példaértékű együttműködést a gútai Magyar Asszonyok Ligájával, amely idén ünnepli 25 éves
jubileumát. A rendezvényünkön Angyal Adrianna alelnök asszony képviselte a szervezetet.
További információ: Ferenczi Andrea elnök (+36 30 982 7093)

