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Internetes oktatás a vállalkozás és a családi élet összehangolásának elősegítésére 

 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program CORD – Crossing 

the Bridges with the help of Ambassadors – projektje keretében a Magyar Női Unió 

Egyesület (MNU) online oktatási platformmal segíti a nők társadalmi és gazdasági 

szerepének összehangolását. Az e-learning felület elsősorban az induló 

vállalkozások számára nyújt hasznos információkat. 

 

A Magyar Női Unió Egyesület 2013 óta támogatja a nőket, azon belül is a női 

vállalkozókat a hagyományos értékmegőrzés és új értékteremtés jegyében. Az 

Egyesület meggyőződése, hogy a szellemileg, lelkileg és testileg is kiegyensúlyozott 

nők jelentősen hozzájárulnak a társadalom és gazdaság egészséges fejlődéséhez. 

Kiterjedt hazai és nemzetközi tevékenysége fókuszában elsősorban a vidéki nők 

állnak. Tájékoztatással, tanácsadással, képzésekkel, jó gyakorlatok bemutatásával, 

workshopok és konferenciák szervezésével igyekszik erősíteni a nők helyzetét, 

kivívni a valós esélyegyenlőséget, elősegíteni a nők munkahelyen és üzleti életben 

történő érvényesülését és teret adni a női közösségek közötti kommunikációnak. 

 

Az MNU a CORD projekt keretében is e célok mentén tevékenykedett, interaktív 

üzletfejlesztési workshopokat szervezett és a személyes részvételt igénylő 

készségfejlesztést kiegészítendő, a női vállalkozók rugalmas megoldások iránti 

igényét is figyelembe véve, egy informatikai fejlesztés keretében internetes 

platformot is létrehozott speciális oktatási tartalommal. Az e-learning felületen 

bemutatásra kerülő PowerPoint és kiegészítő oktatási tananyagok a nők vállalkozói 

ismereteinek bővítését szolgálják, vállalkozásra ösztönözve őket, és a vállalkozói 

ötletek megvalósításában, az üzleti tevékenységben támogatva őket. 

 

Mint korábban beszámoltunk róla, a CORD projektben végzett kutatással az MNU 

rámutatott arra, hogy elsősorban a női vállalkozók mennyire nehezen tartják 

összeegyeztethetőnek a családi élettel, gyermekvállalással a vállalkozói létet. 

Ugyanakkor az MNU tapasztalatai szerint sok esetben pont a vállalkozás teremt 

ideális megoldást a női kreativitás kiteljesítésére, az önmegvalósításra, a pénzügyi 

függetlenségre olyan módon, hogy közben a nők a családi élettel járó 

kötelezettségeiket is teljesíteni tudják. 
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A női vállalkozások további támogatására az MNU az e-learning felületen külön 

modult szánt az ún. work-life balance témájának. A PowerPoint előadásanyagból és 

egy 15 oldalas kiegészítő pdf tananyagból álló tananyag részletes tematikáját 

alapvetően a képzési workshopokon és az MNU egyéb szakmai rendezvényein, 

konferenciáin elhangzott vállalkozói információk határozták meg. Így az életpálya-

tervezés (otthon maradni/vállalkozni/alkalmazotti lét), az atipikus foglalkoztatási 

formák, a járulékkedvezmények, a profi önéletrajz, a vállalkozói kompetenciák 

(kreativitás, projektszemlélet, vezetői készségek, együttműködés, jogi ismeretek, 

gazdasági és pénzügyi ismeretek, érdekérvényesítés), a vállalkozási formák, az üzleti 

tervezés, a márkaépítés és az énmárka, a személyiségalapú üzletfejlesztés (3B 

modell) és a pitchelés alapjainak rejtelmeibe nyerhetnek betekintést a 

vállalkozásban gondolkodó nők. 

 

 

Média kontakt: 

Batthyány-Schmidt Margit, elnök, Magyar Női Unió Egyesület 

telefon: 06-30-951-8100 

e-mail: info@mnunio.hu 

cím: 1016 Budapest, Tigris u. 3. 

 

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Az itt 

közölt információk nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos álláspontját. 
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