Budapest, 2019. október 8.

Rugalmas megoldások a legújabb világgazdasági válságban

A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) workshopot rendezett 2019. október 8-án az
Egyesület székhelyén az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program CORD projektjének keretében. Az eseményen résztvevők interaktív
beszélgetés keretében vitatták meg a családi élet és a vállalkozás
összehangolásának nehézségeit és praktikáit, a vállalkozó nők sikerének
kulcstényezőit gyorsan változó gazdasági környezetünkben. A workshop rendhagyó
játékkal zárult, mely a rugalmas, atipikus foglalkoztatás előnyeire és
elterjesztésének lehetőségeire világított rá.

„Növekedni ..., de hogyan?” (Régi problémák új köntösben) címmel valósította meg
legújabb workshopját a Magyar Női Unió Egyesület 2019. október 8-án Budapesten
az Egyesület székhelyén. A félnapos esemény köszöntőjében az Egyesület
képviseletében Mészáros Mónika Alíz bemutatta a projektet lehetővé tevő
keretprogramot, valamint a CORD projekt legfontosabb célkitűzéseit, eredményeit
és különösen a projekt során kidolgozott Követi Programot.

Az eseményen a női vállalkozásokat és a nők foglalkoztatását elősegítő
gondolatébresztő, szemléletformáló és tájékoztató előadások egyaránt
elhangzottak. dr. Noszkay Erzsébet professzorasszony, a Változás- és
Válságmenedzserek Országos Egyesületének elnöke a kibontakozóban lévő
legújabb gazdasági válság jellemzőiről és a vállalkozások növekedési kilátásaira
gyakorolt hatásáról számolt be. Mint rámutatott, az üzleti élet szereplőinek
folyamatosan elemezniük szükséges a teljesítményüket, és ezzel párhuzamosan a
konkurens vállalkozások, valamint a piac háttérvizsgálatával tudják biztosítani a
töretlen fejlődést, mely az élőlényekhez hasonlóan a sikeres gazdasági
szervezeteket is meghatározza. Annak érdekében, hogy az üzleti vállalkozások a
jelenlegi
információtechnológiai
kihívások
közepette
is
generációkon
átörökíthessék a tudásukat és értékeiket, a vevőkör hatékony strukturálása, a
fejlődés stratégiájának és a szervezeti kultúrának a határozott megalapozása, a cég
tanulóképességének a növelése, megfelelő pénzügyi tervezés és kontrolling,
valamint megfontolt HR politika és a szervezeti struktúrák és szabályrendszerek
intézményesítése szükséges.
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Kovács Zsolt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa az elkövetkező
hónapokban induló legfrissebb pályázati lehetőségekről, mentorprogramokról és
egyéb vállalkozásfejlesztési és finanszírozási kezdeményezésekről tartott előadást.
Az esemény egy innovatív jellegű interaktív beszélgetéssel zárult Kavalci Ágnes
szakértő vezetésével, mely során a rugalmas foglalkoztatás előnyeit, típusait és
bevezetési lehetőségeit dolgozták fel a résztvevők játékos formában.

A szlovák-magyar együttműködésű CORD projekt a startupok, potenciális vállalkozók
és KKV-k szlovák-magyar határon átnyúló üzleti tevékenységét ösztönzi. A CORD
Követek a legsikeresebbek közé tartozó magyar és szlovák cégek képviselői, akik a
két ország határmenti régióiban adják át a jó gyakorlatokat, tapasztalataikat a
vállalkozóknak, különös tekintettel a vállalkozónőkre.
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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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