A Visegrádi Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
MNKSZ PROJEKT
„NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER – CIVIL FÓRUM A V4 SZELLEMÉBEN”
2020. február 17 – október 31.
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség a Visegrádi Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
közös támogatásával valósította meg a „Nő, Család és Karrier – Civil Fórum a V4 Szellemében” című
projektet 2020. február 17 – október 31. között.
A Projektben együttműködő partnereink:
a V4 országok részéről a Business & Professional Women CR z.s., cseh, a Slovak Business Agency és
a Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Lengyel Nagycsaládosok Szervezete) civil szervezetek,
valamint magyarországi stratégiai partnereink, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Női Vállalkozói Klub és a Magyar Vöröskereszt és a Nagycsaládosok Egyesülete.
A Projektünk keretében „Nő, Család és Karrier – Civil Fórum A V4 Szellemében” címmel rendeztünk
nemzetközi konferenciát Budapesten a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2020. augusztus 28-án.
A rendezvény fővédnöke volt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család - és
Ifjúságügyért felelős államtitkára. (Jelenleg Családokért felelős tárca nélküli miniszter).
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Dr. Beneda Attila
család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár úr tartott nyitóelőadást.
A Konferencián V4 civil kezdeményezésként elindítottunk egy fórumot a nők foglalkoztatásának
elősegítése érdekében, összhangban a családi háttér fontosságával, régiónk értékeinek megőrzése és
fenntarthatósága figyelembevételével.
Fő célunk volt, hogy a projekt eredményeként a konferencia keretében folytatott kutatás, és a 2020.
augusztus 24 - szeptember 15. között lefolytatott elektronikus felmérés eredményeit ismertessük, és
Ajánlást fogalmazzunk meg a döntéshozók számára. A kutatásunk eredményeiről egy tanulmányt
készítettünk, amelyet széleskörben hozzáférhetővé teszünk a V4 partnerség keretében. Ezzel is segíteni
kívánjuk a V4 országok véleményének és javaslatainak megismertetését a, „Nő, Család és Karrier”
kiemelten fontos témájában országainkban, valamint már meglévő kapcsolati hálónk alapján az Európai
Unió és az ENSZ fórumain is.
A V4 Partnerség nevében köszönetet mondunk Támogatóinknak, Partnereinknek és Barátainknak, akik
segítettek a „Nő, Család és Karrier – Civil Fórum a V4 Szellemében” című projektet megvalósításában
és külön köszönetet mondunk azoknak, akik kitöltötték a kérdőívet.
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