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TÁJÉKOZTATÓ
Vállalkozásra fel!
Ezzel a jelszóval rendezték meg Győrben, a megyei Kereskedelmi és Iparkamarában a „Be the Change”
Erasmus+ Projekt Zárórendezvényét a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozói Klubja közös szervezésében 2018. október 16-án.
A „Be the Change” Projekt
Vállalkozóvá válás elősegítése a generációk közötti tudásátadással
Az MNKSZ az Európai Unió Erasmus+ „Stratégiai partnerségek” pályázati kiírás alapján benyújtott sikeres pályázat
keretében partnerként vesz részt az olasz koordinációban megvalósuló, „Be the Change” című projektben 20162018 között. A projekt célja idősebb, tapasztalt vállalkozók és menedzserek tudásátadása (NEET) fiataloknak. Az öt
országon átívelő partnerségen belül az MNKSZ feladata a projektet megalapozó kutatás, mint szellemi termék,
valamint a disszeminációs feladatok.
(Résztvevő országok: Olaszország - a koordinátor, valamint Németország, Magyarország, Málta és Szlovénia).
A multiplikációs rendezvény
Tekintettel arra, hogy a projekt keretében az MNKSZ nem vett részt a pilot képzésben, a multiplikációs
rendezvényünk keretében egy szélesebb, 110 fős résztvevői körben arra összpontosítottunk, hogy az érintett
csoportokkal és stakeholderekkel megismertessük az európai uniós képzési projekt fő lépéseit és
eredményeit, valamint felhívjuk az érdekeltek figyelmét a projekt által érintett témákra, az elkészült
tananyagok és speciális módszerek elérhetőségére és magyarországi alkalmazhatóságára.
Az MNKSZ nagyra értékeli, hogy a „Be the Change” Erasmus+Projekt zárórendezvényét a Győr-MosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében, annak támogatásával és a kamarai Női Vállalkozói
Klubbal együttműködésben szervezhette meg. A rendezvényen bemutatásra kerültek a projekt eredményei és az
MNKSZ projektbeli szerepe. A Győrben, a magyar gazdaság, ipar, tudomány és oktatás kiemelkedő helyszínén,
autentikus környezetben szervezett zárókonferencián az EU projekthez kapcsolódó kiváló előadókat és gyakorlati
szakembereket kértünk fel előadás megtartására és részvételre a kerekasztal beszélgetésen. Igy a tudományt, az
oktatást, az üzleti és szociális-civil szférát képviselő előadók szakmai tudásukkal és egyéni példáikkal,
tapasztalatukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Segítségükkel áttekintettük a fiatalok vállalkozóvá válását
ösztönző „Be the Change” képzési projekt magyarországi alkalmazhatóságának lehetőségét és feltételeit, a
projektben érintett csoportok jellemzőit és elérhetőségét, a NEET kör és általában a fiatalok vállalkozóvá válásának
esélyeit, a mentorálás formális és gyakorlati lehetőségeit.
Együttműködés a konferencia sikeréért
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 2003-ban alapított közhasznú civilszervezet, amely 2009 óta
„ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal” rendelkezik. Célunk a nők foglalkoztatásának elősegítése
összhangban a családi háttér fontosságával.
A GYMSM KIK Női Vállalkozói Klub 2014-ben alakult meg. Már az alakulás pillanatában kialakult a szoros
szakmai-baráti kapcsolat az MNKSZ-szel, amely azóta is folyamatosan fejlődik. A 2018. október 16-i sikeres
konferencia az eddigi együttműködés csúcspontjaként értékelhető.

Összefogásunknak és kapcsolatainknak köszönhetően kimagasló számban, 110-en jöttek el a konferenciára a
kormányzati-, önkormányzati az üzleti- tudományos-, és szociális - civil területek képviselői, köztük határon túli
szervezetek is.
Ami a legnagyobb öröm számunkra, hogy nagy számban jelentek meg fiatalok a helyi középiskolai, szakképzési
intézmények diákjai, egyetemisták, valamint olyan fiatalok, NEET-ek, akik visszajelzésük szerint valóban
hasznosnak találták a konferencián szerzett ismereteket és érdeklődtek az online elérhető képzési anyagok iránt.
Előzetes visszajelzések szerint sokak számára „gondolatébresztő” volt a konferencia. Mi a NEET csoporton belül
kapcsolatban vagyunk olyan fiatal nőkkel, akik évek óta „főállású anyák”. Számukra nem kis kihívás többéves kiesés
után visszakerülni a munkaerő piacra. Ők, de természetesen a hozzánk forduló fiatalok általában, továbbra is
számíthatnak a támogatásunkra, mentorálásunkra.
A rendezvény megjelenése a médiában
A rendezvény előkészítése és lebonyolítása fokozott média érdeklődés kísérte, elsősorban a közösségi média részéről.
A projekt, valamint a magyar szervezők holnapján és facebook oldalain folyamatosan frissített információk és
megosztások jelennek meg, összhangban a projektben érdekelt csoportok érdeklődésével és a projekt disszeminációs
stratégiájával.
Az értékelés
A konferencia keretében végzett kérdőíves felmérés alapján megvizsgáljuk, hogy a résztvevők megértették-e a
Be the Change Projekt célját és eredményeit. Az online felmérés összegzését november közepéig nyilvánosságra
hozzuk.
Fenntartás, további célok, feladatok
Az MNKSZ célja, hogy a jó magyar példákat megismertesse a világgal, az Európai Unióval és az ENSZ-szel
kialakított kapcsolatrendszerén keresztül. A Be the Change Erasmus+ Projekt keretében a disszeminációért
felelős partnerként lehetősége nyílik a projekt eredményeinek és a zárókonferencia üzeneteinek a
megismertetésére a magas szintű partneri körben, valamint európai uniós szinten is.
A zárórendezvényen nyert tapasztalatok alapján alkalmunk lesz a partnereinkkel további együttműködésre
mind magyarországi, mind pedig európai uniós projektekben.
További információ:
www.noikarrier.hu
https://bethechange-project.eu/hu/home-4/

/www.facebook.com/bethechange.erasmus/

Melléklet!
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Miért Győr?
Győr a tudásátadás alkalmas és kiváló pontja
Győr kulcsa a vállalkozások, az oktatás, a közigazgatás szoros együtt fejlődése és az emberekben rejlő
erőforrás érvényesülése. Oktatási intézményei, az egyetem, a szakképző iskolák fontos szerepet
játszanak a tudásátadásban.
Győr igényli a munkaerőt minden területen, egyaránt szüksége van a fiatal és az idős munkavállalókra,
de még inkább a vegyes korosztályú, innovatív alkotó közösségekre.
Győrnek el nem múló múltja van és aktív, pezsgő jelene van
Győri Balett, a RÁBA Holding, AUDI HUNGARIA - Menház Színpad, Öt Templom Fesztivál és
folyamatosan bővülő ipari park.
Győr a kutatás-fejlesztés, az innováció fellegvára
„A győri Széchenyi István Egyetem az alkalmazott tudományok művelése mellett nagy hangsúlyt helyez
az alapkutatásokra, így oktató-kutató kollegáik már azt is látják, hogy mi lesz, mi lehet öt év múlva, sőt,
nemcsak látják, hanem aktívan alakítják a jövőt.” (Forrás: rektori köszöntő)
Győr a fejlődő régió központja
Győr könnyen megközelíthető földön, vízen, levegőben. Úgy is mondják, hogy az aranyháromszög
közepében, a Bécs, Budapest, Pozsony háromszög szívében található.
Míg korábban a munkanélküliek foglalkoztatása volt a kihívás, addig ma már a szakképzett munkaerő
biztosítása, miközben Győrben és környékén újabb ipari fejlesztések indultak, amelyek újabb
munkahelyeket teremtenek. A gépipar, az autóipar folyamatosan keresi a kvalifikált munkaerőt. Olyan
fiatal szakembereket keresnek ide, akik képesek az új technológiát megtanulni és kreatívan alkalmazni.
Győr jövőképe az áramlás!
Győr versenyben van az Európa Kulturális fővárosa címre annak tudatában, hogy a kultúra és a
gazdaság elválaszthatatlanok egymástól. Pályázatának jelszava az „Áramlás”.
Miért a győri kamara?
A dinamikus és nyitott jelzőkkel jellemezhető a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (GYMSM KIK) működése, ahol számos szakmai közösség is munkálkodik. A győri
székhelyű kamara több mint 120 éves múltra tekint vissza. Tagjai az ipar, a szolgáltatás, a
kereskedelem, valamint a kézműipar területét reprezentálják. A kamara megyei, városi és járási szinten
képviseli a vállalkozók érdekeit. Kiemelt szerepet vállal az üzleti kapcsolatépítés, külpiacra jutás,
innováció, szakember utánpótlás segítésében. Jó kapcsolatai, széleskörű társadalmi, kormányzati
elfogadottsága van. Tevékenységének jellemezői a hasznosság, a minőség, a környezettudatosság, a
társadalmi felelősségvállalás.
2014-ben alakult meg a GYMSM KIK Női Vállalkozói Klub. Már az alakulás pillanatában kialakult a
szoros kapcsolat az MNKSZ-szel, amely azóta is folyamatosan fejlődik. A 2018. október 16-i
sikeres konferencia az eddigi együttműködés csúcspontjaként értékelhető.
Miért a győri kamarai székház?
A kamara tulajdonában lévő Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ a gazdasági élet régiós és
nemzetközi találkozási pontja. Győr egyik legmodernebb, komplex szolgáltatást nyújtó konferencia
központja és irodaháza a kamarai székháznak is otthont adó épület.
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