Ferenczi Andrea
a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ)
alapító elnöke

MEGNYITÓ
AZ MNKSZ VISEGRÁDI PROJEKTJEI A
„NŐ, CSALÁD, KARRIER” TÉMA KÉPVISELETÉBEN
A LEGJOBB NŐI MUNKAHELY 2020
ÉS A LEGJOBB NŐI MUNKAHELY 2019 PÁLYÁZAT
DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRE
Időpont: 2021. december 2. 16:00-19:30
Helyszín: Rubin Wellness & Conference Hotel, Jade terem
(1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.)
Támogatók:
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A 2003-BAN ALAPÍTOTT MAGYAR NŐI KARRIERFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG CÉLJA
a nők foglalkoztatásának elősegítése összhangban a családi háttér fontosságával,
az élethosszig tartó tanulásban való részvétel biztosításával,
a kormányzati, az üzleti, tudományos, és civil szféra közötti párbeszéd elősegítésével,
együttműködésben határon túli, európai és más külföldi civilszervezetekkel és szakértőkkel.
Kiemelt női csoportok:
kisgyermekes anyák, 50 év feletti nők, vidéki nők, pályakezdő nők, fogyatékossággal élő nők
Nemzetközi szinten célunk:
• Átvenni mindazon külföldi jó példákat, amelyeket meghonosításra érdemesnek ítélünk.
• A magyar jó példákat megismertetni a világgal, az Európai Unióval, az ENSZ-szel,
valamint a diplomáciai testületekkel kialakított kapcsolatrendszerünkön keresztül.
• Az euro-atlanti integráció elősegítése.
2009-től első magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal rendelkező civil szervezetként”
részt veszünk az ENSZ / ECOSOC munkájában.
Projektek:
Az ENSZ keretében: „Női Karrier korhatár nélkül”
EU szinten: COST Akció, Erasmus+ partnerségben felnőttképzési programok
Pályázatok, díjak alapítása
Rendezvények:
Az MNKSZ fennállása óta több mint 40 nemzetközi konferenciát, számos találkozót, workshopot szervezett.
Think tank:
Az MNKSZ alapítói és tagjai (70 fő) nők és férfiak, akik elkötelezettek az MNKSZ céljai megvalósításában.
Sokan közölük különböző szakterületeken kiválóan képzett, magyar és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező
szakértők, akik tudásukat és felkészültségüket a Szövetség által kitűzött célok szolgálatába állítják.
2

PARTNERTALÁLKOZÓK CÉLJA:
Tagjainkkal, magyarországi és Kárpát-medencei partnerkapcsolatainkkal együttműködésünk megerősítése,
további közös célok meghatározása, magyar és nemzetközi fórumokon együttes
megjelenés elősegítése, koordinálása, pályázati lehetőségek közös kihasználása.
Kiemelt téma 2020-2022-ben:
AZ MNKSZ VISEGRÁDI PROJEKTJEI A „NŐ, CSALÁD, KARRIER” TÉMA KÉPVISELETÉBEN
2019 V4 civil kezdeményezéseként közös platform
„Visegrádi Nők” Kezdeményezésünk célja:
a nők foglalkoztatásának elősegítése a munka és a magán /családi élet összeegyeztetésével,
a tudás, a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok megosztása
régiónk értékeinek és hagyományainak fenntartásával.
2020 „Nők, családok, karrier – civil társadalmi fórum a V4 szellemében” Projekt
2020. február 17 – október 31. között
a Visegrádi Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös támogatásával
A V4 Partnerség: MNKSZ – koordinátor, partnereink:
Business & Professional Women CR z.s., cseh, a Slovak Business Agency,
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Lengyel Nagycsaládosok Szervezete) civil szervezetek.
Magyar stratégiai partnereink:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozói Klub,
Nagycsaládosok Egyesülete, Magyar Vöröskereszt.
A projekt eredménye: Kutatási tanulmány,
amelyben Ajánlásokat fogalmaztunk meg a döntéshozók (és valamennyi érdekelt) számára.
A V4 országok hasonlóan gondolkodnak, a családok támogatásával erőteljesen foglalkoznak,
cél, hogy a demográfiai problémákat kezeljék, a női foglalkoztatottságot fejlesszék, és javítsák
a család és a munkahely egyensúlyát, többek között az atipikus munkamódszerek alkalmazásával.
(A kutatási tanulmány letölthető angolul és magyarul: https://visegradwomen.net/page/survey)
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„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 Visegrádi Alap támogatásával. (www.visegradwomen.net)
A V4 Partnerség: MNKSZ – koordinátor, partnereink:
A Pedagogical University of Krakow (Krakkói Egyetem), a cseh Business & Professional Women CR z.s.
és a szlovák Association of Business Women női szervezetek.
Magyar stratégiai partnereink:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozói Klub,
Nagycsaládosok Egyesülete, Magyar Vöröskereszt.
A Projektben
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 a V4 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 projekt keretében szerzett információk és tanulságok felhasználhatók lesznek
a jövőbeli kihívásokra való felkészüléshez és "békeidőben" is hasznosíthatók.
Aktuális feladatunk: Felhívás online kérdőíves felmérésben való részvételre
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