„NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER – CIVIL FÓRUM A V4 SZELLEMÉBEN”
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, amelyen a helyszínen megjelent (a kötelező távolságtartás miatt maximum) 60
résztvevőn kívül Magyarországról és a világ 10 országából több mint 100-an követték online az
eseményt.
A konferencia fővédnöke volt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család - és
Ifjúságügyért felelős államtitkára, jelenleg Családokért felelős tárca nélküli miniszter asszony.
Az EMMI részéről Dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár úr
tartott nyitóelőadást és a cseh partnerünk meghívására eljött őexc. Bial Tibor úr, Csehország
magyarországi nagykövete, aki zárszavában méltatta az esemény aktualitását és jelentőségét a
visegrádi együttműködés keretében.
A projekt eredményeként a konferencia keretében folytatott kutatás, és a 2020. augusztus 24 szeptember 15. között lefolytatott elektronikus felmérés elemzését egy tanulmányban
ismertettük, amelyben Ajánlásokat fogalmaztunk meg a döntéshozók (és valamennyi érdekelt)
számára. A kutatásból láttuk, hogy a V4 országok hasonlóan gondolkodnak, ezért a családok
támogatásával erőteljesen foglalkoznak, mert 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)
Kitűzött tervünknek megfelelően a projektet bemutattuk európai uniós és ENSZ szinten is, amire
a CSW65 (New-York) NGO fórumán került sor.
Consultative NGO státusszal rendelkező szervezetünk virtuális kisérőrendezvényt szervezett 2021.
március 16-án, ahol első alkalommal nyílt lehetőség egy „Visegrádi női kezdeményezésről” prezentációt
tartani az ENSZ legjelentősebb női eseményén. (Az előadások elérhetők a Hungarian Women at
CSW65 YouTube csatornánkon.
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.
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