
Az inkubátt vátlatkqzókkat és magánszemélyekkel való kapcsolatvétel,

pátyázat elbírálása, szerződéskötés, kapcsolattartás.

Ađ. inkubátt váll.al'kozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalá lkoző, workshop szervezése.

A H13 épütetében felmerÜlő garanciális és javítási munkátatok szervezése,

egyeztetése.

Az InfoBox fotyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A Hí3 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja fo|'yamatosan zajtik, amel'y keretében az atábbi

rendezvén:"-:}"jllľľi",ttatkozás-fejlesztési 
partner, mentorálás) A Spin-off Ktub

tavaszi fétévének nyitórendezvényén négy fiatat és sikeres Üzletember

oszt.otta meg tapasztalatait a közönségget egy panelbeszélgetés során. A

Ktub vendége volt: Szesztay Péter, a MiniBr'eak társatapítója, aki a cég

innovatív megotdását már a new york-i tőzsdén is bemutatta. Mástányi Zsolt,

. a SpreadSong és a FunSpotter egyik atapítója. Rajnai Richárd, aki 2012-ben

elnyerte a F|VOSZ ..Év Fiatal Váttatkozója'' díját és cégét a Kötéttechnika

Kft-t nélrány év alatt piacvezetővé tette Magyarországon. Szórádi Bence, aki

pedig 2013-ban vehetett át a F|VosĹ ,,Év Fiatat Váttatkozója'' díját és már

tizenkilenc évesen, saját web-áruházán keresztül értékesített LED-es

fényforrásokat. A fiatatok érdekfeszítően meséltek vátlalkozóvá vátásuk

útjárót, eddigi sikereikről és nehézségeikről, valamĺnt jövőbeti terveĺkrő[. Az

eseményen 35 fő vett részt. (február 24.)

, . Magyar Vátlatkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozás-fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáttatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, üzteti teruezéssel, valamint váttatkozóĺ

forrásteremtéssel kapcsolatban. - résztvevők száma 15 fő.

o Széchenyi Programiroda (válta1kozás-fejlesztési partner): A z014-tő|'

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámolásávat kapcsolatos tanácsadás. - résztvevők száma: 15 fő

. Civilek a Palotanegyedért Egyesület (mentorálás, civil kontrol):

mentorátás zajtik. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzuttáció egyeztetésére.

résztvevők száma: 4 fő. 
^CaPE 

szervezésében február 1f-én eg1l kerekasztal
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beszélgetésre került sor a H13-ban, melyen a Palotanegyed kulturálĺs

étetének meghatározó szereplői - Magyar Nemzeti Múzeum, a Vasas

MűvészegyÜttes, az Imaging Budapest, a Zichy Palace Hotel, az

önkormányzat építési irodája, a negyed turisztikai koncepcióját kidotgozó

cégek, az Andrássy Egyetem - kaptak bemutatkozási lehetőséget a jövőbeni

egyĹittműködés reményében. Kádár Bátint bemutatta a Palotanegyed

turisztikai fejlesztési tervét. A détután folyamán bemutatásra kerĹjlt a CaPE

7014-es programterve is. A beszétgetésen 17-en vettek részt. (február í 2. )

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain való részvételÜk megvatósult. Februárban egy saját közösségi

programjukvalósutt meg 180 fő részvételével: (február 13.)

Rendszervíz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz PLusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre ál[ könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 7

tő

Nemzetgażdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

fotyamatban. Váttatkozónői és fiatal váttatkozói stratégiai tervezés fo14-

2020 címmel szakmai egyeztetés a váltalkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,VóIIaIkózói tapasztalatszerzés váIlalkozni szándékozó

fiatalok részére,'című pitot projekt kidolgozása, amely tebonyotítója a H13

lesz, a projekt megvalósulása f014-re totódott.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜtete: A H13 támogatja a Magyar

Üztetasszonyok Egyesütetét, hogy kapcsolattéremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzleti étetben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorátássat segíti a ház munkáját. A

februári ktubtatátkozón Kissné Révai Terézia könyvelő, adótanácsadó - aki

korábban a Dobbantó tréningek etőadója is volt -, a váttalkozókat közelről

érintő témáró[, a 2014. évi adóváttozásokról adott tájékoztatást. Az este

második részében egy forradalmi újdonság kerütt bemutatásra a divat

vitágábót. Manunta Melinda, az e-Couture Center Kft. ügyvezető igazgatója

bemutatta a VirTailort, amelynek segítségévet a XXl. század digitátis

technikai tehetőségeit kihasználva bármely kottekció elkészíthető 3

dimenziós formában. A megrendelő méreteit testscanner segítségével veszik

fet, majd a ruhamodettt a virtuális próbák során atakítják végteges formára.
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A kép forgatható, így bármilyen szĺigből ellenőrizhető, hogyan fog állni az

elkészÜlt darab a vatóságban - a képen tátható pl., hogy hol feszes a szabás,

megfelelő-e a nyakkĺvágás. Amĺkor már minden részlet a helyére ker[ll,

akkor szabják ki és varrják meg a megrendető áttat megátmodott modetlt. A

jó hangutatú rendezvényen f4fővettrészt. (február 3.)

So[ lntézet: SoL célja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokat fedezen fel

és alkalmazon' amelyek az emberek és szervezeteik kötcsĺinös fejtődését

szotgátják, hogy olyan szeryezeti-közösségi kultúra kiatakításában

segédkezzen, amelyek .. kiérdemlik dolgozóik, tagjaik bizal'mát és

munkáját.,, Ą7 egyik projektjÜk az oko SzÍget egy szociál.is szövetkezeti

formában megvalósutó civit kezdeményezés, metyet 21 fő hozott tétre.

Cétjuk, hogy a Szentendrei szigeten vásárolt 2,5 hektáron bio zötdségeket és

gyÜmötcscĺket termeljenek. A projektgazdák a tavaszi etőkészítő

megbeszélésÜket tartották a H13-ban. A tatálkozón 2í -en vettek

részt.(február f7.) 
^ 

SoL lntézet februári műhetyfogtalkozása a tanutási

alapkompetenciák fejtesztését célozta meg. A résztvevők a kreativitás és

aspiráció, a konverzációés egyĺittműködés, a kompl'exitás' a csoportban vató

tanulás, a rendszergondolkodás, a m'entális minták, a személyes mesterré

válás, valamint a közös jövőkép témáit dolgozták fel a műhely keretein

betÜt. Az eseményen í5 fő vett részt. (február 28.)

Úĺ Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 tegújabb szakmai

partnere, irodájuk a H13:ban nyílt meg október végén. az Úi Nemzedék

Plusz a Közigazgatási és lgazságügyi Minisztérium gondozásában etőkészített

kétéves ifjúságpotitikai projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Ú:

Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós

források bevonásával valósul meg. A projekt elsődtegesen a felnőtté vátás

kÜsztjbén áLLő, 12-f0 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja

meg. Cétkitűzései között szerepel a fiata|'ok segítése a jövőképĹik

megfogalmazásában, felkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pályatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a
keretprogram három területen, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs pl'atformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése terÜletén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

I

I

I

ĺ.'
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. A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megva[ósult.

o Az |nkubációs Program pátyázata lezáru[t, az új pátyázat március 3-tőt indut.

. az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolatvétel,

sze rződéskötés, kapcso latta rtás fo lyamatosan zaj ti k:

és egyedi I Mester önkéntes' ł B
fejlesztések, informatikai j rendszergazdaitevékenység
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informatikai segítség, időgazdátkodási I A

További aktualitások

Az inkubátt vátl'atkozások, a partnerek és a mentorok számára az atábbi partnertatátkozók

és workshopok vatósu|.tak meg:

o |nkubált workshop: Kína. A Váttatkozói |nkubációs Program részeként

minden hónap első szerdáján egy networking programon Vehetnek részt a
H13 inkubált vállalkozói és mentoraik. Februárban a networking program

meghíVott Vendége Pósa Katalin kínai Üzleti protokott szakértő Volt, aki a
kínai ijzteti etikett rejtelmeibe Vezette be inkubátt váttalkozóinkat. Kata

izgalmas élménybeszámotójábót kiderÜtt milyen kutturál'is kÜtönbségekre és

íratlan szabátyokra érdemes odafigyelniÜk a magyar váttalkozóknak, ha kínai

üzleti partnerrel tárgyalnak, Valamint hogyan építhetnek ki hosszú távon is

sikeres [Jzleti kapcsolatokat. Mindezek mellett a résztvevők autentikus kínai

és időpont.egyeztetés l kockázati tőkebefektetőkketi i i.i i ikapcsotatos tanácsadás/workŚhop aI
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teákat, éteteket és édességeket kóstothattak meg. Az étménybeszámotóból

izgalmas beszélgetés alakult, mely során a vátlalkozók és mentoraik is

jobban megismerhették egymást, Az eseményen í 5 fő vett részt. (február

s.)

Láthatatlan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemistákbót és

felnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz-keze[és, személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. P. Tóth András időgazdátkodás témakörben tartott

tréninget többi váttatkozó társának, tudásmegosztás és közösségépítés

jegyében. A tréning a következő témákat érintette: célok, ,,legyen rend'',

tennĺvalók kezelése, eszközök, prioritás, ,,[ássunk neki'', halogatás

legyőzése, jó szokások, 'ľllé9 időt'', delegá|.ás, hogyan mondjunk nemet. Az

időgazdátkodás tréningen 6.an vettek részt. (február í9.)

Business Espresso. A MegotdásMost csapatával egyÜttműköilve a H13-ban

fotytatódott a Business Espresso Üzleti reggeli. Cétja, hogy start-upokat

érintő témakörökben rövid előadásokat tartannak az adott témában

szakértelemmel, tapasztalattat rendetkező személyek, vatamint egy reggeli

keretein betÜt networkig lehetőséget biztosítani fiatal vállalkozók,

vállalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a megosztása. A

februári esemény témája: Mi legyen az ötleteimmel, hogyan kelt ötletet,

projektkezdeményt értéketni,' szelektálni, hogy azza|', Vagy abban a

sorrendben foglalkoz ve[ĺjk, ahogyan logikus, ahogyan megéri. Az üzleti

reggelin 43.an vettek részt. (február 2ó.)

Eric Reiss: Usable Usabitity Seminarium. Február 14-én Eric Reiss

nemzetközileg elismert webergonómia szakértő, alapozó és tudás-

rendszerező használhatósági szemináriumot tartott a HJ3-ban. Eric Reiss

kétszer töttötte be az |nformation Architecture |nstitute etnöki posztját,

valamint a madridi IE Business School. professzora volt. Jęlenleg a piacvezető

koppenhágaĺ FatDUX Group vezéngazgatója. A szemináńum a hasznáthatóság

témakörének három atappittérét járta körÜ[, melyek a szakértő szerint az

egyszerűség, az elegancia és tisztaság, valamint az empátia. A pénteki

szemináriumra weblapok, szoftverek, mobil alkalrnazások tervezésévet és

kivĺtetezésévet fogtatkozók érkeztek, akik első kézből kaphattak

1.,
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munkájukhoz értékes tanácsokat a téma mesterétől. A szemináriumon 50 fő

Vett részt.

University of South Denmark szeminárium. A szeminárium célja az vo[t,

hogy a dániai továbbtanulás iránt érdektődő diákok minél több hasznos

információt kapjanak a University of South Denmark áttat indított angot

nyelvű képzésekről. A szeminárium etső fetében Korchmáros Sára az USD

hattgatója tartott izgalmas prezentáciőt az egyetemről, az egyes szakokról,

az egyetemi életről, a dániai munkalehetőségekrőt, az életvitetrőt és egyéb

praktikus dotgokrót. Az etőadás után a résztvevőket fogtalkoztató kérdések is

megválaszolásra kerÜltek, a jetentévők sok praktikus információvat

gazdagodtak a felvételi jelentkezés menetétől kezdve, a szálláskeresésen át,

a képzések utáni szakmai ösztöndíj tehetőségekig. A szemináriumon 35 fő

vett részt. (február 3.)

Ôttetpĺknĺk - Helyben vagyunk Roadshow. Az tttetpiknik a Nemzeti |fjúsági

Tanács szervezésében valósutt meg. Cétja az ország ifjúsági szervezetinek

összefogása, melynek kapcsán egy strukturá|.t párbeszéd atapján szerveződő

országos öttet fórumot szervez a Veszprémĺ Hattgatói Atapítvány

kĺizreműkcjdésével. A rendeaĺény cétja az volt, hogy az ĺfjúság (16-35 év

közöttiek) probtémáit, esetleg annak megoldási ötleteit az érintettektőt

összegyűjtse, azokat összefoglalja. A diákcentrum szempontjábót kiemett

jetentőségű volt, hogy egy ilyen kezdeményezésnek hetyt adjunk: Az

ötletpiknik a következő tematĺka atapján vatósu|'t meg: 1. N|T Az.

,,otletpiknik-hetyben vagyunk'' projekt rövid bemutatása, 2. Nemzeti |fjúsági

Tanács rövid bemutatkozása (Kaszás András, Gutyás Tibor a N|T alelnökei),

feladati, lehetőségei, szerepe a fiatalok és az ĺfjúsági szervezetek életében,

3. No Hate Speech kampány bemutatása, 4. Kiscsoportos beszétgetések a

hetyi viszonylatokban: mit gondolsz a felsorolt témákról, a korosztátyod

számára véleményed szerint mi a nehézség ezekben, meglátásod szerint

mivel, milyen eszközökkel lehetne ezen javítani, változtatni? A kiemelten

érdekes témákat boncoló tttetpĺknĺken 26-an vettek részt. (február 18. )

|degenvezetői Vitágnap: Jövőépítő iskoták a Józsefvárosban c. séta,

Jelky.Kłivessi lskolák Kiállítása, kézműves foglatkozás gyermekeknek.

2014. február 70-23 között kerÜlt megrendezésre fővárosunkban az

|degenvezetői Vitágnap, melyhez a 'H13 is csatlakozott. Az. esemény

keretében, a Budapesti Kereskedetmi és lparkamara támogatásával, a BKlK

Idegenvezetői Továbbképző Központja szervezésében, budapesti
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idegenvezetők mutatták be a főváros nevezetességeit és történetmi értékeit

az érdektődők számára. A Jövőépítő iskoták a Józsefvárosban elnevezésű

séta Józsefváros kiatakul'ásáról, utca neveiróI, az1867. évi kiegyezést követő

városfej|'esztési időszaktót e városrészbe telepített számos oktatási- és

egészségügyi középÍitet tétesítésének történelmi körÜtményeiről szólt. A

sétával a szeryezők a Józsefváros oktatási, kulturális és egyéb rendeltetésű,

de helytörténeti, műemtéki szempontból fontos épüteteire és szobraira is fet

kívánták hívni a figyelmet. A sétát Csenkey Éva művészettörténész, Zsolnay-

kutató vezette. A több mint 2 órás séta során a H13 is bemutatásra került.

Az intézményben 1ékány Zottán kalauzolta et a látogatókat. (február f1.) 
^Jövőépítő iskoták Józsefvárosban sétához kapcsol.ódóan, a Jetky András

lparművészeti Szakközépiskola és a Kövessi Erzsébet Baptista

Szakközépiskota Szakĺskola és Gimnázium növendékeinek munkáibót 2 napos

kiáttítást rendezett a Hí 3-ban. A diákok egy détután alatt tetjesen

átvarázsolták a Hí3 színháztermét valamint gatériáját. ł tátogatók szebbnét

szebb nemez ékszerekben, szőnyegekben, ruha- valamint

virágkölteményekben, faragott és fonott bútorokban, horgolt és fonott

kosarakban gyönyörködhettek. (február f0-?.1) A Kövessi Erzsébet Baptista

Szakközépiskola Szakiskota és Gimnázium virágkötő növendékei

szakoktatójuk, Szakát Magdolna vezetésével 20.-án egy órás kézműves

foglatkozást tartottak a Motnár Ferénc Magyar-Angot Két Tanítási Nyetvű

Áttatános |skota 1/c-s diákjainak. A gyermekek megismerkedhettek a

kopogtató készítés rejtelmeivel, vesszőbőt karikát hajtogattak, amit

szalagokkal, zöldekkel és szárított virágokkal díszítettek. A foglatkozáson 19

gyermek vatamint 2 kísérő tanár vett részt. A fogla|'kozás a Kesztyűgyárrat

közös egyÜttműködésben valósult meg.

a ,,A Magyar Ex Libris 100 Éve'' gyűjtemények kiállítása. A januárban

bemutatott Dohárszky festmények után februárban a kisgrafikáké, azaz ex

tibriseké volt a főszerep a H13 Gatériájában. A vendégeket Palásthy Lajos a

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művetődési EgyesÜlet titkára

köszöntötte. A kiáttítást Vasné Tóth Kornélia, a Kisgrafika Barátok Köre

tagja, az országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója nyitotta meg. A

kiáttításon szereplő gyűjtők név szerint: Antatné Tari Zsuzsa (1958-), Arató

Antal (1942.), Harmath Gábor (í938-), Kiráty Zottán (1933-2011), Krajcsi

Tiborné (1941-), Patásthy Lajos (1931-), Pesti Lásztó (1939-2013), Skornyák

Ferencné (1941-), Soós lmre (19f1-f013), Stockinger József (1946-), Szanka
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Rózsa (1938-), Szász Sándorné Gasztonyi Mária (193f:z}1?), Vasné Tóth

Kornélia (1971-) és a KBK archívuma. Művészgyűjtők Kerékgyártó László

(1950.), Kőhegyi Gyula (1933-), Ürmös Péter (1956-).

KcizÜtÜk többen elsőként debÜtáttak ex [ibris tablóvat kiáttításon. A nevükre

készített ex librisek mellett gyűjteményÜk más darabjaiba is betekintést

nyújtanak, széles körképet adva az utóbbi száz év ex libris anyagáról, neves

grafikusainkról," a magyar mellett nemzetközi kitekintéssel. A kiáttításhoz

kapcsotódó színes katatógus Vasné Tóth Kornélia szerkesztésében, a KBK

egyesÜlet kiadásában jelent meg, és a tárlaton kerĺjtt kiosztásra. A kiáttítás

megnyitóján több mint 50-en vettek részt. (február 12.)

lrodalmi szalon Linka Ágnes riporter, etőadóművész közreműkłidésével.

Folytatódott H13.ban Linka Ágnes - |rodalmi szalon c. műsora, amely a több

mint 20 éves múlttat bír a Magyar Rádióban. A februári rendezvény a
szokásos egy órás ktubfogtatkozással indult, majd a ,,Filmszakadás,, című

etőadás következett, melyben Básti Andrea és Barna Lásztó adott elő
jeleneteket Ruttkai Éva és Latinovits Zol'tán étetébőt. tzt követően az

|rodalmi szalon vendége volt Bencze Erika színművésznő, Richter Ftórián

cirkuszművész, valamint Varga |stván Páty atpotgármestere. A jót sikeriltt

műsorrol, amelyen 55 kerületi ĺrodalomkedvelő vett részt, fetvételt készített

a Buda Környéki Televízió. A rendezvényen 55 fő vett részt.

Nem Privát Színház: Fórum szinház. A Nem Privát Színház (NPSZ) csoport

701f őszén atakult. A színház tagjai k<izött tatátható gyógypedagógus,

pszichopedagógus, pedagógus, művész és zenész is. A csoport cétja a
szociátis éaékenyítés, módszerÜk a fórum szinház. A módszer segítségével a

szereplők olyan párbeszédhelyzetet teremtenek, ahot improvizációval,

változtatások véghezvitelével történik a tanulási folyamat. Ez a színházi

forma a színész és a néző közti kütönbség fe|'számolására törekedve a nézők

aktív bevonására éptil, ezért teszi alkalmassá pedagógiai cétokra is.
Gyakorlatuk szerint egy rövid, szociális probtémárót szótó darabot dolgoznak

ki és jelenítenek meg aktuális közönségÜknek. Ezt megvitatás után,

újrajátszáskor a közönség tagjai megváltoztathatják, úgy hogy egy-egy

karakter helyére beáltva az áttatuk választott stratégia szerint

improvizátnak. Minden változtatást és az egész folyamatot értelmezés és

értéketés követ a játékvezető moderátásávat. Az NPSZ csoporttal kötött

együttműkcidésnek köszönhetően február 21-én fetnőtt fórumszínházas

csoport indulhatott a Hí3-ban. A csoport heti rendszerességget péntek
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esténként találkozik, etőretáthatótag 18 alkalommal. A hosszas műhelymunka

gyümölcseként tétrejövő darab várhatóan 20í4 júniusában kerül bemutatásra

a H13 színpadán.

Hí 3 Beerpong Kupa. A Központ szabadĺdős színterének megvatósítása

szempontjábó[ fontos, hogy otyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, melyek valóban népszerűek a fiatalok körében és emellett

közösségformátó szerepet is betcittenek, ezzel is etősegítve a H,|3 széĺ.es körű

ismerté tétetét. A beerpong kupán 48 csapat versengett a győzelemért,

amely 96 embert jelent. Az érdektődőkket egyÜtt a rendezvényen,120 fő vett

részt. (február 26.)

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai

edukációjának részeként február 18-án és 25-én kezdő-,18.án pedig hatadó

csokotádé kuaust tartott a H13-ban Szántó Tibor csokotádékészitő mester. A

nagysikerű kurzuson z4-z5 fő vett részt, a résztvevők nagyon várják a

folytatást.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerült garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibatisták átkÜtdésre kerÜlnek.

o Az,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca 13. fetújítása és funkcióváltása'' című

program hivaťalos lezárásához szÜkséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek.

. . Az lnfoBox folyamatos fńssítése történik. Az |nfoBox ra ez idáig a következő

menüpontok kerÜttek fel: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerületi száttáshety

szotgáttatók, V|||. kerÜl'eti albérletek, H,|3 inkubációs pátyázat, V]||. KerĹ]let -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerÜteti

regisztrált vá[[aIkozások.

z014. március

Szakmai háttér

A nĺr oĺáx _és Váttalkozásfejtesztési Központ működéséhez szükéges etőkészítési,

tervezési és üzemeltetési feladatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvalósítása.
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A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápotása, inkubációs

program pátyázatának koordinációja.

Feladatok

' . Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

. Szakmai koncepcĺó megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de [a Musica,

. Civilek a Patotanegyedért EgyesÜlet,

. ELTE Karrĺer K[ub,

o Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (F|VosZ),

. ÉtetpátyaAtapítvány,

. Hattgatóionkormányzatok,

o INTALE Nonprofit Egyesület,

. Jól-Lét Atapítvány 
'

. Kády Gatéria Alapítvány,

o Kontaktpont

. Közigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

o Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váttatkozásfejlesztési Atapítvány ,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft, i

. Magyar Szabadatmi Hivatal,

o NemzetgazdaságiMinisztérium,

o Nemzeti KÜlgazdasági Hĺvatat (H!TA),

o Nemzeti Munkaĺigyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. So[ lntézet,

. Coruinus Egyetem-Spin Off Ktub,

. Magyar Üzletasszonyok EgyesĹilete,

. Széchenyi programirodä,

l.
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Új Nemzedék Ptusz

Z- Form Sze rszám gyá rtó és Atkatrnazástech ni kai Kft.

A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

o Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pátyázat etbírátása, szeződéskötés, kapcsolattartás.

o Az inkubátt vátlal'kozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkozó, workshop szeruezése.

. A H,|3 épütetében felmerÜlő garanciátis és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése.

o Az lnfoBox folyamaťos frissítése.

a

a

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcsolattartás

befogadott rendezvényeinek koordinációja

rendezvények valósultak meg:

folyamatosan zajlik. A H13 programjainak.és

folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

. Spin-off Ktub (vállalkozás.fejlesztési partner, mentorálás) Március 3. A

nemzetközi piacok meghódítása A Spin-off Ktub március 3-ai alkalmán a

nemzetközi piacok meghódítása került a fókuszba. Ennek szellemében az

első szakértői vendég Bödőcs Róbert a Nemzeti K[ilgazdasági Hivatal (HITA)

Üzletfejlesztési és befektetés.ösztönzési elnökhelyettese volt. A résztvevők

első kézbőt kaphattak fontos információkat arró[, hogyan is néz ki a

gyakorl'atban egy magyar cég betépése a kÜtfö|'di piacokra, illetve mityen

eszközökkel segítheti az áttam a hazai kis. és középváttalkozások

kütgazdasági tevékenységét. Mindeme|'tett szó vott arról is, mi várható az

atig két hónapja futó fO1{-fOfO-as Uniós köttségvetési időszakban. Az

eseményen 20 fő vett részt.

Március ĺ0. Mi fán terem a szellemi tutajdon védelem? A március 10-ei

Spin-off Ktubban Beretz László Vezette be a hattgatóságot a szellemi

tutajdon és az iparjogvédel.em hazai és nemzetközi rejtetmeibe. Bretz Lásztó

a Szeltemi Tulajdon Nemzeti Hivatatának etődjénél, az Ellenőrzési és a
Szabadatmi osztály vezetőjeként tevékenykedett, emellett képvise|'te

hazánkat a Szellemĺ Tulajdon Világszervezeténél (W|Po) is. Részt vett

továbbá Magyarország csat[akozásának etőkészítésében az Európai

Szabadalmi Egyezményhez. A nemzetközi szabadatmi rendszerek áttandó
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oktatója a Felsőfokú lparjogvédelmi Tanfolyamon' és tagja a Magyar Védjegy

EgyesÜletnek, valamint a Magyar Iparjogvédetmi és Szerzői Jogi

EgyesÜletnek is. Az eseményen 23 fő vett részt.

Március 17. 
^ 

következő etőadó Vári Gergő a Profession.hu és a Replise

alapítója. A március ,|7-ei Spin-off Ktub vendége Vári Gergő a Profession.hu

egykori, valamint a Replise (Brandmonitor) jetentegi . atapítója és

tulajdonos a' azaz egy igazi sorozatvállal.kozó volt, aki etső cégét atig 25

évesen alapította, mety egyből be is csődött. Ez persze nem szegte kedvét és

a következő váttatkozásáért már a Sanoma tett visszautasíthatatlan

ajánlatot, de csak miután letarolta vele a piacot. Természetesen ezek után

sem tudott otthon Ülni, jelenlegi váttatkozása márkamonitoringban utazik, a

benne rejtő tehetőségekrőt pedig talán legyen etég annyi, hogy a Portfolion

2012 októberében í,5 mittió eurót befektetése nyitott,új távtatokat a cég

etőtt. Az eseményen76 fő vett részt.

Március 24. Hőditsuk meg a vitágott De hol is kezdjÜk? Gyurácz Németh

lván előadása. A nemzetközi piacok felé kacsintgató váttalkozások többsége

sokszor találomra vagy mindössze felÜletes kutatások atapján választja ki,

metyik ország vagy régió legyen a terjeszkedés etső állomása. Ez a

megközelítés rögtön az e[ején kudarcra ítétheti még a tegjobb terrnékek

vagy szolgáttatások etső kütfötdi megmérettetését is. A március 24-ei Spin-

off Klubban az érdektődők Gyurácz Németh |ván révén egy átfogó

áttekintést kaphattak a kÜlpiacok fókuszátásának gyakorlatáról, melynek

során konkrét pétdákon keresztlil kerültek bemutatásra ezen összetett

folyamat buktatói. |ván stratégiai marketing szakértő, fo területe a

vállalatok nemzetközivé vá[ása, kÜlpiacra tépési stratégiák kidotgozása és

végrehajtása. Korábban kÜtpotitikai szakértőként dolgozott, Európai Uniós

kérdésekket és bitaterális kapcsotatokkat egyaránt fogl'atkozott. Több mint

100 beruházási projekt, llzleti teru, pénzügyi, közgazdasági. elemzés és

megvalósíthatósági tanulmány etkészítését koordinátta. 2010 őta az M27

ABsoLVo külpiacra tépési Üzletágának vezetője, társalapítója a magyar

váltalkozások nemzetközi terjeszkedését etősegítő szakmai társulásnak, az

Export Kooperációnak, valamint a Magyar Külgazdasági Szövetség etnökségi

tagja. Gyakorlott tréner és etőadó, rendszeresen tart etőadásokat

ňemzetközi konferenciákon nemzetközi kapcsolatok, kÜlgazdaság és KKV.k

nemzetközivé vátás témában magyar és angot nyelven is. Az eseményen 25

fő vett részt.
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Március 3ĺ. Kell egy csapat...kii1fötdön is...Bedő Beatrix előadása. A

március 31-ei Spin-off Ktub során a nemzetközi csapatépítés rejtetmeibe

nyerhettek betekintést az érdektődők. A kÜtfötdi koltégák motiválásának és

koordinátásának nehézségei mellett érintették az interjúztatás során

jelentkező problémákat, valamint fény deri]lt arra is, mikor érdemes

felvenni az első idegen nyelvű alkalmazottat. Mindebben Bedő Beatńx, a

Rocketside inkubátor társalapítója, az MTM-sBs 7rt. korábbi

szervezetfejlesztési igazgatója volt a hattgatóság segítségére. Az eseményen

30 fő vett részt.

Magyar Váltalkozásfejlesztési Alapítvány (váttatkozás.fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáttatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, Üzleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtésseI kapcsolatban.

Sajtótájékoztató a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép.

Magyarországi Régióban c. programról

2014. március 6. Az Ú1 széchenyi Terv keretében 2012-ben jelentek meg a

TÁMoP-2.3.6. A és TÁMoP-2.3.6. B jetű, ,,Fiatalok váttatkozóvá vátásának

támogatása'' című pátyázatok. A pátyázatok cétja a váltal.kozói aktivitás

cisztönzése, új vállalkozások tétrejöttének támogatása, mely

elengedhetetlen része a gazdaság fejlesztésének, a fogtatkoztatás

növetésének. A megvatósító Konzorcium a Magyar Váttatkozásfejlesztési

Atapítvány és a Közép.Európai Váttatkozók Egyi.]ttműkĺidéséért Atapítvány.

A programindító sajtótájékoztatón beszédet mondott Dr. Kocsis Máté

kerÜletÜnk polgármestere, Dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági

Minisztérium Fogtatkoztatáspotitikáért fetetős Áttamtitkára, Pákozdi Szabolcs

az oFA NKft. Ügyvezetője és Horváth Lásztó a Magyar Váltatkozásfejlesztési

Atapítvány- Ügyvezetcí igazgató.helyettese. A sajtótájékoztatón 80 fő vett

részt.

MVA - Ügyféltalálkozó. 2014. március 17.

A Fiatalok vátlalkozóvá vátásának támogatása a Kcizép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán tartott Ügyféttatátkozőt a Magyar

Váttatkozásfejlesztési Atapítvány. A H13 vátla|'kozásfejtesztési profitjának

szempontjából fontos, hogy ezen kormányzati program ismertetésében

szerepet váttatjon, hogy a váttalkozni vágyó fiatalok minét szélesebb köre

kapjon pontos tájékoztatást a programról. Az ügyféttatátkozón beszédet
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mondott Kocsis Máté józsefvárosi polgármester, Horváth Lásztó a Magyar

Váttatkozásfejtesztési Atapítvány Ügyvezető igazgató-helyettese, valamint

Kun Ktára az országos Fogtatkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

programvezetoje. Az eseményen 120-an vettek részt. Március 28. A

második Ügyféttalátkozón beszédet mondott Horváth Lásztó a Magyar

Váttatkozásfejtesztési Atapítvány ügyvezető igazgató.helyettese, Kun Ktára

az országos Fogtalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. programvezetője,

valamint Szatai Piroska a munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős

miniszteri biztos

Az eseményen 84.an vettek részt.

Széchenyi Programiroda (váttalkozás-fejlesztési partner): A f014-től

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. - résztvevők száma: 18

fő.

Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civiI kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzul.táció egyeztetésére.

résztvevők száma: 5 fő.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain való részvételÜk megvalósult.

Rendszerviz Plusz Kft. : mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre átl könyvetési és adózási kérdésekben. . Résztvevők száma - 8

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

fotyamatban. Váttatkozónői és fiatal váttatkozói stratégiai tervezés 2014-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vál'latkozói mentoring témakörében.

Emettett zajtik a ,,Vóllalkozói tapasztalatszerzés váIlalkozni szándékozó

fiatalok részére'' című pitot projekt kidotgozása, amely l.ebonyotítója a H13

[esz, a projekt megvalósulása 20í4.re totódott.

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜletét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzleti étetben érvényesütni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorál'ássat segíti a ház munkáját. március
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3. A MÜE márciusi vendége dr. Zemplényi Adrienne' az Alapvető Jogok

Biztosa 
. Hivatalának (kcizketetű nevén az ombudsmani hivatal)

főosztályvezetoje volt. Az etőadó az elmúlt években számos nagyon izgatmas

és fontos projekt vezetője vo[t. A beszélgetés során beszélt.arrót, hogy mit

is csinál az ombudsman és a hivatala, beavatta a hattgatóságot néhány

emlékezetes, közérdekű projekt részleteibe, bemutatta csatádi

vállalkozásukat, a Soma Sajtot. A jó hangutatú rendezvényen 18 fó vett

részt.

Sol |ntézet: SoL cétja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokat fedezen fel

és a|.ka|'mazon' amel'yek az emberek és szervezeteik kötcsönös fejtődését

szotgátják, hogy olyan szervezeti.közösségi kultúra kiatakításában

segédkezzen, amelyek .. kiérdemlik dolgozóik, tagjaik bizalmát és

munkáját. ),

Ú: Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A Hí3 tegújabb szakmai

partnere, irodájuk a Hí3-ban nyíl't meg október végén. lz Úi Nemzedék

Plusz a Közigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium gondozásában előkészített

kétéves ifjúságpotitikai projekt, mety megvatósításáért a Zánka - Ú:

Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetel'. A program európai.uniós

források bevonásával va|'ósul meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás

ki.iszöbén á|Lő, 12-20 év közötti; közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja

Ílleg, Cétkitűzései között szerepet a fiatalok segítése a jövőképÜk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pátyatudatosságuk fejtesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogra;n három terÜleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése terĹjtetén vatósít meg egybehango[t intézkedéseket.

A Hí3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

Az Inkubációs Program pátyázata március 3.tőt indutt el.

az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zajtik:
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i Bárány Tamás Medioworks Kft. - webes és egyedĺ Mester Műhelyen önkéntes, rendszergazdai

fejlesztések, informatikai l tevékenység i ]
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i i fogtalás és időpont-egyeztetés l kockazati tőkebefektetőkket kapcsolatos i i

Michal Kamil Ryjak Inspiration4you Kft.,'Service design

thinking. szolgáltatások kkv-k

számára

tll
i

ig.ď_ikď tervöżes _----_iŁ --I'i,.il'ĺi

l P. Tóth András i meetupedia.com, internetes informatikai segitség'

tréningpiactér, köztisségeket/meetupokat

gyűjtő szoftver

Roboz Róbert i Five star! Marketing ügynökség marketing kommunikáció

marketingkommunikációs tevékeńység'

fogtatás és időpont-egyeztetés

i.
L_____ _____ _ _ i _
I Sziláĺvi Barna ĺ oomelo.htlI Szilágyi Barna ! pomelo.hu

L-- - i-ľľľ::i

További aktua[itások

Az inkubátt vátl.alkozások, a partnerek és a mentorok számára az al.ábbi partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

. lnkubált workshop: Váttalkozói forrószék. Március 5. A Vállalkozoi

lnkubációs Program részeként minden hónap első szerdáján egy networking

programon vehetnek részt a H13 inkubátt váttatkozói és mentoraik. A

Váttatkozói forrószék a tapasztatatcsere és a közösségépítés jegyében

valósult meg. Cétja, hogy az inkubációs programban résztvevő váttatkozók
. egy jót működő, harmonikus közcisséget alkossanak, akik hozzájárutnak

egymás üzleti sikereihez. Márciusban Straub Fannit Foglatjorvost.hu

ügyvezetőjét kérdezhették az érdektődők. Résztvevők száma 1zfő.
. BKIK - Váltalkozói fórum. Március 12. A Budapesti Kereskedetmi és

|parkamara szeruezésében vatósult meg a V|||. és lX. kerüteti váttatkozók

részére a vátlalkozói fórum. Ezen rendezvény fontos szerepet tölt be a

váttatkozói szektort érintő tehetőségek megismertetésében és elősegíti az

érdemi párbeszédet az |parkamara és a vállatkozók között. A fórumon

beszédet mondott Dr. Koesis Máté potgármester is. Az eseményen 40 fő vett

részt.

időgazdátkodási j A
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Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

étetvezetési ĺsmeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz-keze[és, személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. P. Tóth András időgazdátkodás témakörben tartott

tréningeket többi váttatkozó társának és az inkubáttaknak tudásmegosztás és

közösségépítés jegyében. Az időgazdátkodás tréningeken 80-an vettek részt.

Business Espresso. Március 27. 
^MegotdásMost 

csapatával egyÜttműködve a

H13-ban fotytatódott a Business Espresso üzleti reggeli. Cétja, hogy start.

upokat érintő témakörökben rövid előadásokat tartannak az adott témában

szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező személyek, valamint egy reggeli

keretein betül networkig tehetőségęt biztosítani fiatal vátlalkozók,

vállalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a megosztása. Az

aktuátis eseményen a PTK cégatapításra vonatkozó váttozásai voltak

fókuszban. Dr. Kecskés Patrícia jogászés Zádori Jácint könywiteli tanácsadó

tartott etőadást a témával kapcsolatban. Az ljzleti reggelin 35-en vettek

részt.

AlEsEC - közgyűlés. Március í0.
Az A|EsEc a vitág legnagyobb diákzervezete, több mint í20 országban van

jelen és több mint 86000 taggal büszkétkedik. Működését non-profit alapon

végzi tagjai és vezetői pedig mind diákok. Fő cétja a fiatalok fejlesztése

személyes és szakmai otdatrót. Aház diákközpont profitjának szempontjábót

fontos, hogy minét több diákszeryezet tevékenységét tudja támogatni, hogy

ezáltal minét szélesebb hattgatói rétegekkel ismertessÜk meg a H,|3 funkcióit

és az áttata kínátt lehetőségeket. A közgyűtésen a 2014-20,|5-ös évi A|ESEC

etncikség alelncikeit választották meg. Az eseményen í00-120 fő vett részt.

Józsefvárosi Üzleti Ktub. Március ĺ8. A Józsefvárosi Üzteti Ktub fő célja,

hogy lehetőséget biztosítson a kerÜleti vállalkozóknak, hogy személyes

kapcsolatot atakítsanak ki a kerül.et döntéshozóival, helyi vállalkozókkal,

valamint hasznos és aktuális információkat is szerezzenek a gazdasági

változásokról, Üzleti lehetőségekrő[, továbbá egy jobb Üzleti ktirnyezet

megteremtésére irányutó közös törekvés. Egry Attila alpolgármester a

kerÜlet gazdasági aktualitásait ismertette, Szelei Szabolcs a Google

Magyarország marketing igazgatója pedig Józsefváros 2020: Józsefváros

jövője címmel tartott etőadást. Az előadásokat követően, a résztvevőknek

tehetőségÜk nyítt kérdéseket fettétetére. A kiemelkedően jót sikerÜtt

L
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eseményt pedig hosszú, kötetlen networking zárta, A rendezvényen 34-an

vettek részt.

Első közép.kelet európai női startup verseny. Felkészítő tréning (2014.

március í8-23.) és Demo Day (2014. március 24.) EgyedÜtáttó régiós

versenyt indítottunk útjára azoknak az öttetgazdáknak, startup vezetőknek

és startup csapatoknak, ahol a tutajdonosok vagy az atapítók minimum fele

nő. A Versenyt hagyományteremtő céttat indítottuk, egyrészt azért, hogy a

nők - a gazdasági versenyképesség megteremtésének kutcsszereptőiként -

tehetségÜknek és váttatkozói kompetenciájuknak kciszcinhetően figyelmet

kapjanak, ezzel is biztatva társaikat a gtobátis piacok meghódításában.

Másrészt, hogy igazi kuriózummal szotgátjunk a régió startup

ökoszisztémáj ának szereplői számára.

Az ötletek tekintetében nem volt tematĺkai megkötés. A jelentkezéseket

2013. december 20-a és f014. március 5.e között lehetett leadni.a Verseny

online fetÜtetén. A 12 résztvevő csapat. A résztvevő csapatok több mint 70

hazai, régiós és tengerentúti jetentkezőbőt három körben kerÜltek előzetes

kiválasztásra. Az első körös 20 projektet a régĺó tegnépszeriĺbb startup
..arcai'' választották ki és értékették szavazataikkal. A V|P zsűn az így

kiatakutt úgynevezett shortlist.en szerep[ő projekteket értékette, és a
résztvevők ezeknek a pontszámok az atapján nyertek meghívást az egy hetes

fetkészítő tréningre. A tréningre bekerÜlt 12 csapat a 6 napos fetkészítő

időszak atatt etőadási technikáikon és prezentációs készségeken kívül az

Üzteti modettjiiket és etképzeléseiket is csiszolhatták a hazai és kütfötdi

mentorok segítségével. A verseny díjazottjait a március 24-ei Demo Day-en a

zsűri tagjai választották meg.

A felkészítő tréning programja:

2014. március í8. (kedd)

A tréning résztveÝői kedd détetőtt érkeztek a H13-ba, megismerkedtek a

házzal, a szerv ezőkke [, beteki ntés nyertek a ház étetébe ( nagy é rdektődésset

hattgatták az Üzteti ktub etőadásait, Vagy éppen a galéria kiáttítását

csodátták). Az ebéd után Bojár Gábor ,,Miért sikeresebbek a női vezetők?''

címtĺ lehengerlő előadása adta meg a kezdő lendületet a'résztvevők etőtt

áttó intenzív munkához. Ezt kcivetően Kormos Bea köszöntötte a

résztvevőket, valamint bemutatta a szeruező csapatot. Mindezek után SÜdi

lstván ismertette a tréning hét részletes programtervét. Végiit az első napot

a csapatok rövid bemutatkozása zárta.

I
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zo14. március í9. (szerda)

A második nap détetcíttjén David Trayford (a thehub;hu atapítója, valamint a

Verseny zsűrijének egyik tagja) izgalmas pitch workshopot tartott a

résztvevőknek. A déletőtt során a csapatok részletesebben

megismerkedhettek egymás projektjeivel, izgalmas gyakorlati

tapasztalatokat szerezhettek. Az ebéd után a David áttat megtanított

módszer alkalmazásáva|' a csapatok immár kÜtön-kütön mentorok

segítségévet táttak neki a pitch.Ĺlk felépítéséhez, finomításához. A

résztvevők nagyon te|'kesek voltak és hasznosnak tatátták a tréning első igazi

munkávat teti napját

zo14. március 20. (csiitörtök)

CsÜtörtökön a legtetkesebb résztvevők már 8-kor megérkeztek és nekiláttak

a munkának.9 órakor kezdődcitt a pitch-ek gyakortása Sijdi lstvánnal. 10

órátót Farkas Zsanett a Funzine atapítója tartott etőadást ,,Entrepreneurship

in Media and Entertaĺnment'' címmel. Majd őt követően 11.tőt Gutyás

{suzsa, a Crane Kft. ügyfétkapcsolati menedzsere osztotta meg

tapasztal'atait a nemzetk<jzi PR-rót. A détután fotyamán fotytatódott az

önáttó munka a mentorokkal, a résztvevcjk gyakorolták a pitch-eket. Ezt

követően a csapatok ,,gyárlátogatáson'' Vettek részt a USTREAIłi-nét.

2014. március 2í. (péntek)

A péntek détetőtt önáttó szabad munkával kezdődcitt, majd egy

,,gyárlátogatással'' fo|'ytatódott a Prezi-né|'. Az ebédet követően Kiráty

András tartott etőadást a termékfejl.esztésről, ezt követően pedig Dectan

Hannigan a Jam Fitm atapítója vezette be a csapatokat a Startup videó

készítés rejtetmeibe. Szabó 1suzsi, az Antavo társatapítója, ,,How to get

more lead s, buż and users with smart social contests?'' címmel tartott

hasznos etőadást a felhasználókat vonzó online versenyek műhetytitkairót.

2o14. március 22. (szombat)

A szombati nap fókuszában a pitch-ek színpadon val.ó gyakortása áttt. A

csapatok értékes visszajelzéseket kaptak egymástót és a mentoroktól,

aminek segítségévet fotytatódhatott az önáttó gyakorlás. A résztvevők a

kemény fetkészítő hét fáradalmait a szombat esti bulin heverhették ki.

2014. március 23. (vasárnap)

A vasárnapi munka a résztvevőkre vol't biua, akiknek szijkségÜk volt még

finomításra, gyakorlásra azok igénybe vehették a mentorok szakértetmét.
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Détután pedig egy palotanegyedi sétán vehettek részt az érdektődők a

Civĺtek a Palotanegyedért Egyesület közreműködésévet.

DEMO Đ^Y 2014. március 24. (hétfő)

A tréning hét csúcspontjaként hétfőn elérkeztÜnk a Demo Day-hez. Nagyon

mozgalmas és izgatmas nap vo[t, a versenyzők szorgalmasan gyakorották a

pitch.eket az utolsó pittanatig. A Demo Day, melyet a USTREAÄĄ étőben

kcizvetített, délután 4 órakor vette kezdetét. A versenyt Kormos Bea

inspiratív előadása nyitotta meg. Ezt követően a Versenyzőknek 4 percÜk vott

lehengerelni a prominens tagokbót áttó zsűrit, a befektetőket, a jetentévő

érdektődcíket valamint az online néz<íket. Két perces pitch-ek és két perces

kérdezz-feietekek következtek. A 6 fős zsűńben hetyet kapott Kamilta

Szandrocha (az Aquincum Technológiai Inkubátor Coo.ja), David Trayford (a

thehub.hu atapítója), Károtyi Antal (a Traction-Tribe társatapítója), Drew

Gerber (a Wasabi Pubticity tulajdonosa és CEO-ja), valamint,Kormos Bea, a

Verseny megálmodója' A zsűri nem kímétte a résztvevőket, záporoztak a

kérdések. Miután az összes versenyző bemutatta vállalkozását, a zsűri

vÍsszavonult és meghozta döntését.

A versenyen résztvevő 1f nőistartup közÜl a nemzetközi zsűri közet egy órás

mérlegetés után a Teddy The Guardian, Samebug és SizemApp startupokat

ítétte a tegjobbaknak. A tegjobbnak ítétt Teddy The Guardian egy plüss maci

beépített oruosi és figyető szenzorokkat, amelyek fo[yamatosan mérik a

gyermek szívdobogását, testhőmérséktetét, oxigén ettátottságát és stressz

szintjét. A rögzített értékeket wireless technotógiával folyamatosan nyomon

követhet.ő tábta vagy mobil készÜtéken. A Samebug olyan kcizösségi hiba- és

megoldás gyűjtemény-építő rendszer, amivel a fejlesztők egymást segíthetik

az előforduló programozási hibák javításában. A Sizemapp a nőknek segít a

helyes méretekkel rendelkező melltartó vásártásban, mert jelenleg a nők

9OTo- a hetytelen kosárméretet használ.

Díjazás:

Az első három helyezett csapattal befektetési tehetőségekről a Tracktion

Tribe képviseletében Károlyi Antal kezdett tárgyatásokat. Az ,,Aquincum

Technológiai Inkubátor,, részéről Kamitta Szandrocha fotytat további munkát

a Samebug és Fogtaljoruost.hu tulajdonosokkat. Drew Gerber (Wasabi

Publicity), David Trayford a Content2Connect részére továbbĺ támogatást,

illetve Tacktion Tribe-al közösen a Homplex részére további tanácsadási,

mentońng és piacra tépési segítséget kínát. A Hí 3 Diák és
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Váttatkozásfejlesztési Központ díját, az' 1 éves Váttatkozói Inkubációs

Program csomagot a VirTai|'or nyerte, akik akár egy szalvétára skiccett

ruhaformábót is készterméket tudnak gyártani a megrendelőnek, az online

rendszerÜk segítségévet. A H13'fétéves váttatkozói inkubációs csomagját

józsefvárosi i]zlethetyiség bérteti tehetőségget pedig a KicsiCake nyerte a

márkázhatő, kézmíives süteményeikket. De a versenyen senki sem távozott

üres kézzet. Kioszťásra kerÜttek tcibbek közt Funzine, Haszon Nők és The

Pitch magazine megjetenési l'ehetőségek, Pioneers startup fesztivál jegyek,

Antavo előfizetési csomagok, Dr. Linkedin képzések.

A verseny továbbĺ résztvevői voltak:

Content2Connect: e-book kiadványok forgalmazásáva|' és terjesztésévet

foglalkozó startup. Homplex: 3D lakberendező alkalmazásukkal és ehhez

gyártott bútoraikkal az Ikea alternatívájaként tétrejött kezdeményezés.

Foglaljorvost.hu: a páciensek atapján véleményezett magánorvosokhoz kíná|'

időpontfogla[ó rendszert.

PIKKPAcK.Shoes By YoU!: design ..csináld magad,,cipőt gyártó és forgatmazó

startup.

Paperspokes: fantasztikus egyedi tervezésű, felhasználókra szabott kerékpár

kiegészítők és kettékek gyártásávat fogtatkozó startup.

MakeMea[s: személyre szabott étkezési tanácsadó rendszer, metlyet nemcsak

a súlyfelesleg szÜntethető meg, de segítséget adhat a cukor-, liszt és egyéb

érzékenységgel rendetkezők számára ĺs.

ProgramDate: a virtuális ismerkedés helyett a kellemest. a kellemessel

összekötve szevezvacsora-' szinház- és mozi randi kat.

A Verseny nagyon sikeres vo[t, rengeteg pozitív visszaje|.zést kapott,

mĺndenképpen folytatását tervezzÜk.

FDE Akadémia. Március 1?.. Az. FDE Akadémia márciusi alkalmán azt
vizsgátták meg a résztvevők, hogy a coaching, mint szemlélet, és a coaching

technikák hogyan segíthetik őket a mĺndennapokban. Az atkatom cétja az

volt, hogy etsajátítsák a résztvevők, hogyan alkalmazhatják a coachingot

saját étetükben, és hogyan segíthetnek vele a körÜtöttük élőkön is. A ház

diákközpont profitjának szempontjából fontos, hogy minét több

diákszervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy ezáttat minét szélesebb

hattgatói rétegekkel ismertessÜk meg a H,|3 funkcióit és az áttala kínátt

lehetőségeket. A tréningen í6.an vettek részt.
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önkormányzati fórum társasházi közłjs képvisetőknek. Március 2ó. A H13.

ban megrendezésre kerÜtő fórumon a társasházi közös képvisetcíkket

talátkozott dr. Sára Botond és Egry Attila alpolgármester, és Dudás

lstvánné képvisető asszony. A társasházakat érintő kérdéseket megvitató

rendezvényen körÜlbetÜt í00 fő vett részt. ! .

lnkubált pályázati felkészítő. Március 26. A H13 Váttatkozói |nkubációs

Programba pátyázók március 3-a és ápńtĺs,|-e között adhatták te pátyázati

anyagukat. A jelentkezőket március 26.án dr. Soltész Anĺkó vezette be a

sikeres Üzteti terv megírásának rejtelmeibe. Az etőadás utáni mentorátás

során az érdeklődők személyesen is feltehették kérdéseiket saját Üzleti

tervükkel kapcsotatbań, hasznos szakmai támogatást kaptak a szakértőtől,

valamint személyesen is megismerkedhettek a házza|' és annak szakmai

Śtábjávat. A fetkészítcín 8-an vettek részt.

lrodatmi szalon Linka Ágnes riporter, előadóművész kłjzreműködésével.

Havonta kerÜl megrendezésre H13-ban Linka Ágnes - lrodalmi szalon c.

műsora, amely a több mĺnt 20 éves múlttal bír a Magyar Rádióban. A

márciusi |ro.datmi szalon a szokásos egy órás ktubfogtatkozással indutt. Ezt

követően az |rodalmi szalon vendége vott Marton Róbert színművész,

Somogyi Ferenc képzőművész, valamint Pátrovics Benedek Pusztazámor

polgármestere. A műsorról felvételt készített a Buda Környéki Televízió. A

nagysikerű rendezvényen 50 fő vett részt.

Szemők Zsuzsanna: ,,Mauritius.Kecskemét'' kiáttítás megnyiló és

diplomáciai fogadás. Március 1?.. Szemők Zsuzsanna szobrászmrÍvész

Mauritiuson és Magyarországon készijtt alkotásaibót nyítt kiáttítás március

közepén a H13- Gatériájában. A kiáttítás fotóanyag és szobormodellek

segítségével mutatja be Szemők Zsuzsanna alkotásait. A tárlatot Mauritius

Köztársaság fÜggettenné vátásának Ünnepén, március í2-én nyitotta meg

Sántha Péterné alpol.gármester, Mészáros József tiszteletbel'i konzut és

Melocco Miktós, Kossuth-díjas szobrászmrÍvész. Szemők Zsuzsanna ,|8 évet

étt és alkotott Mauńtiuson. Hazánkban olyan szobrok köthetőek a művész

nevéhez, mint pétdául a Psalmus Hungaricus emlékmű Kecskeméten. A

csaknem kétszáz prominens vendég között Abdutta Hussain A[ Jaber katari és

Abderraouf Betbaieb tunéziai nagykövet, továbbá Bereményi Géza, Kossuth-

és Balázs Béta-díjas írő, Jőzsefváros díszpolgára és Keľényi Jőzsef , Kossuth-

díjas építész is tiszteletét tette. A tártat ápritis 11-ig tekinthető meg.
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Nem Privát Színház: Fórum szinház. A Nem Pńvát Színház (NPsz) csoport

f012 őszén atakult. "A színház tagjai között tatátható gyógypedagógus,

pszichopedagógus, pedagógus, művész és zenész is. A csoport célja a
szociális érzékenyítés, módszerÜk a fórum szinház. A módszer segítségével a

szereplők olyan párbeszédhelyzetet teremtenek, ahot improvizációva[,

váttoztatások véghezĺitelével történÍk a tanulási folyamat. Ez a szinházi

forma a színész és a néző közti kÜttĺnbség fetszámolására törekedve a nézők

aktív bevonására épÜ[, ezért teszi alkalmassá pedagógiai célokra ĺs.

Gyakortatuk szerint egy rövid, szociá|'is probtémárót szótó darabot dolgoznak

ki és je|,enítenek meg aktuális közönségÜknek. Ezt megvitatás után,

újrajátszáskor a kcizönség tagjai megváltoztathatják, úgy hogy egy-egy

karakter helyére beáltva az áltatuk választott stratégia szerint

improvizálnak. Minden változtatást és az egész folyamatot értel'mezés és

értéketés követ a játékvezető moderátásávat. Az NPSZ csoporttal kdtött

egyÜttműködésnek köszönhetően február 71-én fetnőtt fórumszínházas

csoport induthatott a H13.ban. A csoport heti rendszerességget péntek

esténként találkozik, előreláthatótag 18 atkalommal. A hosszas műhelymunka

gyÜmölcseként tétrejövő darab várhatóan 2014 júniusában keri][ bemutatásra

a Hí3 színpadán. Március 7. A harmadik fórumszínházas tatátkozó még

nyitott csoportként működĺjtt, volt tehát lehetőség arra, hogy új tagok

csatlakozanak, ezért fotytatódott az ismerkedés. A csoporttagok elkezdtek

foglalkozni az érzékszerveken keresztÜlĺ tapasztatással; építettek gépeket,

játszottak, énekeltek és beszéltek az elnyomói helyzetekről, melyet

instattáttak is. A programon ,|2 fő vett részt.

Március 14. 
^ 

negyedik fogl.atkozás során a csoport zárt csoporttá atakult a

bizalom és a biztonságos keretek miatt. A munka egymás megismerésével és

csoportépítésset folytatódott. A fogtatkozáson 10 fő vett részt.

Március f1. Az' ötödik alkalommal mindenki melmutathatta egy- egy

mozdulatban, hogy érzi magát, majd az ismerkedés jegyében egy játékot

játszottak a résztvevők, ahol megtudhatták, mik a közös tutajdonságaik,

érdektődési körÜk. Ezután kicsit ismerkedtek a térrel, majd egymással, a

szemkontaktust próbátgatták, ittetve egymás mozdulatait másották a tÜkrcis

játék során. Majd párokat alkotva beszélgettek, történetet írtak egymásról,

időben és térben messzire repítették a karaktereket, s ebbőt egy hosszú

csoportos beszétgetés kerekedett. A fogtatkozáson 10 fő vett részt.
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Apokrif lrodalmi Folyóirat. Nagymosás című felolvasóest. Március í9. AZ.

Apokrif egy 7007 óta működő és szerv eződő (áttandóan új szerzcíket is

kereső), elsősorban egyetemi (ELTE-Pázmány) irodatmi folyóirat. Az Apokrif

lrodalmi Folyóirat szervezésében a Feketemosó btog szerzői tartottak

felolvasóestet a H13-ban. Az estén Evel'|'ei Kata, Fehér Renátó, Sós Dóra,

Szendi Nóra és Tinkó Máté otvasta fel' műveĺt, valamint Patágyi Lásztó zenélt

gitáron. A rendezvényen 40 fő vett részt.

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai

edukációjának részeként március 19-én és 25-én kezdőkurzust tartott a Hí3-

ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester. A nagysikerű kurzusokon 25 fő

vett részt, a résztvevők nagyon várják a fotytatást.

Egyéb aktualitások

o A, fetújítás kapcsán fetmerütt garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkÜtdésre ker[ilnek.

o Az,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca 13. fetújítása és funkcióváltása'' című

program hivatalos lezárásához szÜkséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek.

. Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. AE |nfoBoxra ez idáig a következő

men[lpontok kerÜltek fel: H13 Diák- és Váttatkozásfejl.esztési Központ valamint

Józsefváros hont,apja, kerületi kereskedelmi tevékenységek, kerÜteti száttáshety

szolgáltatók, .Vl||. kerÜleti albérletek, H13 inkubációs pátyázat, V|l|. Kerület _

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kertjleti

regisztrátt váttatkozások.

2014. ápritis

Szakmai háttér

A H13 Diák -és Váttatkozásfejlesztési Központ műkcidéséhez szÜkéges előkészítési,

tervezési és Üzemeltetési feladatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvatósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubációs

program pátyázatának koordinációja.

Feladatok

Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

Szakmai koncepció megvalósítása
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Szakmai partnereink

o Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

. Casa de [a Musica,

. Civilek a Palotanegyedért EgyesÜtet,

. ELTE Karrier Klub,

. . Fiatal Váttatkozók országos Szcivetsége (F|Vosz),

. ÉtetpátyaAtapítvány,

o Hal'lgatóĺtnkormányzatok,

. INTALE Nonprofit Egyesi,.ilet,

. Jót-Lét A|'apítvány,

. Kády Gatéria Atapítvány,

o Kontaktpont

. Kózigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

- Ú: Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem, . '....: -

Magyar Váttatkozásfej lesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

o Mérhető marketing Kft,

Magyar Szabadalmi Hivatal,

. Nemzetgazdasági Minisztérium,

. Nemzeti KÜtgazdasági Hivatat (HITA),

o Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

o Shamico Bt.,

. So[ |ntézet,

Coruinus Egyetem-Spin Off Klub,

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete,

. Széchenyi programiroda,

. Ú1 Nemzedék Ptusz

. Z-Form Szerszámgyártó és Arkatmazástechnikai Kft.

i
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Il....' A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

. Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pátyázat etbírálása, szerződéskötés, kapcsotattartás.
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. Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkozó, workshop szervezése.

A Hí3 épÜtetében felmerÜlő garanciális és javítási munkátatok szervezése,

egyeztetése.

Az InfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcso[attartás folyamatosan zajtik. A Hí3 programjaĺnak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja fotyamatosan zajtik, amely keretében az atábbi

rendezvények valósultak meg:

Spin.off Klub (váttalkozás.fejlesztési partner, mentorálás) Április 7.

,,tsmét fiatal vátlatkozók a Spin.off Klubban',Az etső ápritisi Spin-off Klub a

februári évadnyitó klubhoz hasonlóan ismét olyan szerepmodetl'eket

mutatott be, akiknek a pétdája inspirátó lehet a vállalkozást tervezgető

fiatatok számára. Ápritis 7-én a Ktub vendége volt Harangvölgyi Anna, aki a

hazai kozmetikai ipar egyik leginnovatívabb képviselője, nap mint nap

nagyanyja, valamint édesanyja örökégét ápolva a szépségápotás

mesterségét a bőrfiatatítás telkorszerűbb megotdásai feté tereli, gondosan

Ügyelve a természetes alapanyagok és életmód generációról-generációra

öröktődő igényére. A Ktub másik vendége Papp Zoltán volt, aki igazi

váttatkozó csąládba szÜtetett, így testvérei és szÜleĺ után szinte

predesztinálva volt arra, hogy ő is saját váttatkozást alapítson. Papp Zottán a

partyfütdugók etső és vezető hazai forgalmazója, de emellett a média

vitágában is jártas, tegutóbb épp Pindroch Csabávat forgatott. Legtöbb

idejét mégsem ez, hanem tegújabb londoni projektje köti [e, me|'ynek

részleteibe is beavatta a közet 20 fős hattgatóságot. Április í4. ,,Hogyan

kezeljijk a kulturális kütönbségeket az üzleti tárgyalás során?'' Az ápritis

14-eĺ Spin-off Ktubbon Freész Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia

Etnöki Titkárságának munkatársa, az üzleti protokoll atapjaiba Vezette be az

érdektődőket. Freész Katal'in több éves tapasztalattal rendetkezik kÜtönböző

rendezvények és protokoll események szervezése terén, közreműködött az

EU-etnökség magyarországi programjainak etőkészítésesében és

tebonyotításában, valamint főszervezője volt az MTA Természettudományi

Kutatóközpont űj, ?.1. századi technológiávat felszerelt épÜtete

közetmúttbeli átadásának, ametyet a hazai prominens személyiségek mettett

számos ország nagykövete is megtisztett jetentétévet. A jetentévők ízetítőt
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kaptak arró[, hogy vajon miért átthatunk fel sokszor rossz szájízze|' a

tárgyatóasztal' meltőt, mityen hibák eredményezhetik, hogy az adott i.jztet

végÜt nem jön össze, valamint mikre kett odafigyetni kÜtfötdi

tárgyatópartnerek esetén. Az etőadáson 25 fő vett részt. Április 28.

Záró előadás. A Spin.off Klub szezonzárő utolsó vendége Dr. Béza Dániet

Ĺjzleti angyalként betekintést engedett a startupok finanszírozásának kezdeti

fázisába. A Ktub ápritis 28-ai zárő előadása ezt a vonalat elevenítette fel. A
Klub vendége Bősze Botond az iEurope Capital LLC partnere volt, akivel az

iparág jetentegi hazai helyzetérőt beszétgethettek a résztvevők. Az izgatmas

eszmecsere során szó esett az eddigi tapasztalatokról, jövőbeni tervekről,

illetve a JEREM|E alapokról és a nemrégiben alakult akkreditátt technotógiai

inkubátorokrót is. Bősze Bätond saját startupjábót vató sikeres exit után ál'tt

át a ,,scitét o[dalra''. Ttjbb váttal'kozás forráskeresésében működött közre

tanácsadóként, tevékenységének is köszönhetően több mittió euró kerÜlt

kihelyezésre. Jelenleg az iEurope Capitat partnereként hazai és regionátis

befektetések koordinátásában működik közre. Az iEurope Capitat immár

második atapját indítja a kcizép-ketet európai régióban, miután az első alap

több mint 34%-os megtérÜlési rátát tudott elérni, és olyan sikertörténetek

részese volt, mint a Vatera Vagy az ATech. Áttatában 0,5 és 4 mittió euró

közcitti összegeket helyeznek ki, de a projektektőt fÜggően ennél komotyabb

tőkét is képesek mozgósítani kiterjedt partnerhálózatuknak köszönhetően.

Az előadáson 30 fő vett részt.

Magyar Váttalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozás.fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáltatás): a tanácsadás fotyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, Üzleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtésset kapcsotatban. - résztvevők száma: 40 fő.

Ügyféltalálkozók április 1. és ĺo. A Fiatalok váttatkozóvá vátásának

támogatása a Közép-Magyarországi Régióban c' program kapcsán tartott
ügyféttatátkozót a Magyar Váttatkozásfejlesztési Atapítvány.

A Hĺ3 vállalkozásfejlesztési profitjának szempontjából fontos, hogy ezen

kormányzati program ismertetésében szerepet váttatjon, hogy a vállatkozni

vágyó fĺatalok minét szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást a

programról.

Ad Ügyféttatátkozókon Horváth Lásztó a Magyar Váttatkozásfejlesztési

Atapítvány Ügyvezető igazgató-helyettese mutatta be a programot, majd ezt

követően a résztvevők fettették kérdéseiket.

ĺl '.
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Ápritis ,|-én ,|00, 10-én pedig 80 váttatkozni Vágyó fiatat Vett részt.

Széchenyi Programiroda (váltalkozás-fejlesztési partner): A zo14-tő|

indutó Új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámotásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: f0 fő.

Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szeruezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:5 fő. CaPEsok a vitágban programsorozat. l. etőadás:

Siposhegyi Zoltán ,,A paradicsomtól távol, keletre. A Civitek a

Palotanegyedért Egyesület 20ĺ4 ápritisában útjára indította a ,,CaPEsok a

világban'' elnevezésű programsorozatát, melyben az egyesÜlet tagjai

tartanak izgalmas útĺ beszámotókat a nagyközönség számára. A

programsorozat első étménybeszámotóját Siposhegyi Zo[tán, az ELTE

potitotógia szakos hattgatója tartotta ápritis 9-én a H1B színháztermében.

Siposhegyi Zottán képekket, hasznos információkkat, tanulságos

történetekkel' fűszerezve mesélte el hogyan jutott e[ az indonéz szigetekre,

Matajziába, Thaiföldre, Kambodzsába, Laoszba, Vietnamba, Szingapúrba és

Ausztrátiába. Az úti beszámoló az előadó humorának és közvetlen stílusának

kciszönhetően nagy sikert aratott a közel 70 fős nézőközönség körében.

Palotanegyedi esték XV|l|. Lakossági Fórum: Szeretjük.e a turistákat és a

bicikliseket? A Civitek a Palotanegyedért Egyesütet ápńtis 16-án Lakossági

Fórumot tartott ,,SzeretjÜk-e a turistákat és a bicikliseket?'' címmel.

. Kiindutásként a jetentévők Kádár Bátint építész, a BME Urbanisztikai

Tanszékének oktatója el'cíadásában a Palotanegyed turisztikai fejtesztési

koncepciójának vitaanyagát ismerhették ffie9, amelyet Egry Attita

alpolgármester ajánlott a figyelmÜkbe. Az önkormányzat számára készített

koncepció három kérdéskörben fogalmaz meg javastatokat: mit, kinek és hot

fejlesszijnk turisztikailag a negyedben? Az éthető város része a kerékpározás

is. Liptaĺ orsolya, a Magyar Kerékpáros Ktub betvárosi sżervezetének

képviseletében fel'hívta a figyetmet a több éve működő ,,Bebiciklizés''
programjukra, amelynek maga is instruktora. Az est második felében a

résztvevők kifejthették áttáspontjukat azzal kapcsolatban, hogy szerintÜk a

turizmus fejlesztése kedvez-e az ĺtt élőknek, illetve mik a fejlesztendő

terÜletek pétdáut a köztekedésre nézve. A2,5 órás fórumon 50 fő vett részt.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum
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programjain való részvételük megvalósult. Ápritis 3-án és 30-án ELTE PPK

kari buti kerijtt megrendezésre a H13-ban körütbetüt 100.,|00 dĺák

részvételével.

Rendszervíz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtĺk. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára ĺs.

rendelkezésre á[[ könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 5

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

fotyamatban. Váttatkozőnői és fiata|' váttatkozói stratégiai tervezés zo14-

2020 címmel szakmai egyeztetés a váttatkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,VáIIaIkozói tapasztalatszerzés vállalkozni szándékozó

fiatalok részére,'című pitot projekt kidolgozása, amely tebonyotítója a Hí3

[esz, a projekt megvalósulása2014 őszére tolódott.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜtete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜletét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az üzleti étetben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

A MÜE ápritis 7-ei taggyűtésére két etőadó kapott meghívást. Etsőként

Zemniczky Nándor, a Nemzeti KÜtgazdasági Hivatal (H|TA) Üzl.etfejl'esztési

Főosztály főtanácsosa adott tájékoztatást a HlTA szervezésében f014 évben

sorra kerÜtcĺ nemzetközi kiáttításokrót és rendezvényekről kötetlen

beszélgetés formájában. Ezt követően Thalmeiner TĹjnde kertészmérnök, a

Szamóca Kiskertész Tanoda tutajdonosa mutatta be váttalkozását, amelynek

mottója: ,,Hiszek abban, hogy a világ zöldebb lesz, ha a gyerekeket

megtanítjuk arra, hogyan neveljenek egy picinyke magbóI égbe nyúIó

napraforgót.', Az etőadás során elhangzott, hogyan csökkenthetjük

,,cikológiai lábnyomunkat'' éś mit tehetÜnk azért, hogy a fogyasztói

szokásaink változtatásávat ktímabarát, energia hatékony módon megtermelt

élelmiszerek kerÜljenek az asztalunkra. A jó hangulatú rendezvényen í6 fő
vett részt.

So[ tntézet: SoL cétja, hogy otyan elméleteket és gyakorlatokat fedezen fel

és alkatma;ł:olÍ1, dÍÍ|elyek az emberek és szervezeteik kötcscinös fejtődését

szotgátják, hogy olyan szervezeti-közösségi kultúra kialakításában

segédkezzen, amelyek .. kiérdemlik dolgozóik, tagjaik bizalmát és

munkáját. ''
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Úi Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 tegújabb szakmai

partnere, irodájuk a H13-ban nyílt meg október végén. ĺz Új Nemzedék

Plusz a Közigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium gondozásában etőkészített

kétéves ifjúságpotitikai projekt, me|'y megva|'ósításáért a Zánka - Ú:

Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós

források bevonásával vatósul. meg. A projekt etsődlegesen a fetnőtté vátás

kÜszcibén áttó, 17-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja

meg. Cétkitűzései között szerepel a fiatatok segítése a jövőképÜk

megfogatmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

bel.épésre, továbbá, a pályatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terÜleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs ptatformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szolgáttatások bővítése terÜtetén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

Úi Nemzedék Kontaktpont: ,,Tiéd a színpad!''. Ápritis 30-án az Úĺ

Nemzedék Kontaktpont közreműködésévet kerĹ]lt sor a ,,Tiéd a színpad''

játékos délutánra. A rendezvény célja, az volt, hogy a hetyi középiskoták

amatőr színjátszó körei játékokon keresztÜl mutathassák meg magukat

egymásnak és ez által e[indulhasson a színjátszó körök kcizött egy párbeszéd,

ami a későbbi egyÜttműködések atapja tehet. A programon 15 fő vett részt.

A Hí 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

Az Inkubációs Program pályázata március 3-tőt indutt et.

az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsotatvétel,

szerződéskötés, kapcsotattartás folyamatosan zajl.ik:

; thinklng' szotgáttatások kkv-k számára
:ri':l
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További aktualitások

Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

. lnkubált workshop: Vállatkozói forrószék. A Váttatkozói forrószék a

tapasztalatcsere és a közösségépítés jegyében valósult meg. Cétja, hogy az

inkubációs programban résztvevő váttatkozók egy jót működő, harmonikus

közösséget alkossanak, akik hozájárutnak egymás Üzteti sikereihez. A

,,forrószékre'' egy inkubátt vállalkozó ü[, akihez kérdéseket intéznek a
program további résztvevői. A harmadik váttatkozói ,,forrószék,, keretein

betüt ápritis 16-án Horváth Ádám, a Five Star! Creative Consutting

Ügyvezetője osztotta meg tapasztalatait vállalkozótársaival. Az eseményen

8-an vettek részt.

Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden 
.felsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport' aki a többiôket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdálkodás, stressz-kezelés, személyes

pénzügyek stb. ) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségévet. A H,|3 az önkéntesek

találkozóinak, fetkészülő alkalmainak ad otthont.

Ápritisban a Láthatattan Égyetem 5 kÜlönböző csoportja (inkubátor, képzők

képzése, krónikás csoport, kommunikációs csoport, előretott hetyőrség) 12

gyűlést tartott a Hí3-ban, ezen kb. 90 ember fordutt meg.

Közép.európai Startup Verseny - NtH. A Nemzeti |nnovációs Hivatal (NlH), a

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a BudapestHub munkacsoport,

valämint számos hazai szakmaĺ szervezet és nemzetközi partner

cisszefogásával f014 tavaszán útjára indult a Startup Tavasz 2014

rendezvénysorozat, melynek cétja hozzájárulni ahhoz a folyamathoz,

melynek eredményeképpen Budapest fetkerÜt a vitág startup térképére, mint

a közép-európai régió startup ktizpontja, valamit a hazai startup
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ökoszisztémában tevékenykedők egyÜttműködésének és

kapcsolatrendszerének erősítése.

régióbeti

^ 
z014. ápritis 2-án megrendezésre kerÜlt Versenyre 6 országbőt tĺjbb mint

ó0 csapat jelentkezett, melyek közÜt az előzsűrizés után a Verseny

döntőjébe 5 országból 25 'early stage', vagyis korai fázisú startup jutott be,

Magyarországon kívíjt LengyelországbőL, Romániából, Csehországból és

Butgáriából. A versenyre a Traction Tribe csapata két alkalommal biztosított

fetkészítést a startupok számára a Hivatalban. Aversenyre a H,|3 a saját női

startup versenyérőt több csapatot is detegátt, közÜlÜk a contectZconnect

díjazott tett.

A Startup Verseny döntőjében az ötfős nemzetközi zsűri szakmai értékel'ése

atapján az atább fetsorott tíz csapat nyert részvéteti tehetőséget egy

többnapos budapesti Bootcamp.re. A csapatok emellett kvatifikátták

magukat a Central Européan Startup Awards (CESA) 2014. május 30-án

megrendezésre kerÜtő versenyére, melyen ismét cisszemérhetik tudásukat és

megmutathatják a két esemény közti időszakban elért eredményeiket. A

legnagyobb fejtődést mutató csapatot a Nemzeti lnnovációs Hivatal

kütöndíj jat j utalmazza.

A díjazottak névsora ABC sorrendben: brewie, contectZconnect, Feedback,

Lab4motion, my3dreams, RatemySpeech, tatk the walk, testjockey, That's

My Tour, Modular |ndoor Lighting. A NlH kÜtöndíját a Modular |ndoor

Lightning kapta. A rendezvényen 150 fő vett részt.

Üzleti terv írás tréning. Sőregi Viktória tréner két napos fetkészítő

tréninget tartott a H13-ban, otyan munkanélkütiek számára, akik a Budapest

Főváros Kormányhivatala MunkaÜgyi Központ áttat kiírt áttáskeresők

vállalkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning

etméteti alapokon nyugvó gyakorl'atońentált fetkészítés, amely váttatkozói

ismereteket nyújt a résztvevők speciátis igényeire alapozva. A résztvevők

egyénileg, illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak,

saját kérdéseiket, probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a

résztvevők közösen gondotják végig ,ljzleti ötletijket, a vállalkozásalapítás,

működtetés tehetőségeit és kockázataĺt. Alapvető ismereteket szereznek a

választható jogi formákról, illetve a váltatkozásindításhoz szĹikséges

gyakorlati teendőkről, a kisváttatkozások pénzügyeiről., az adózásról, a

likviditási probtémák elkerüléséről, az értékesítésrőt és a marketingrőt. A

második nap végére a jelentkezok etkészítik Üzteti tervüket, metlyel a

LTs



t

rŤ
l

I

['

MunkaÜgyi Központ támogatására pátyáznak. Az ápritisi képzésen 3
jelentkező készítette et Sőregi Viktória segítségével az Üzleti tervét. A

kerÜteti munkanétkÜlieknek indított tréning ingyenes a vátI.atkoznĺ vágyók

számára, a tréning teljes összegét a kerÜleti MunkaÜgyi Kirendel'tség

visszatéríti.

FDE - Tagszervezeti nap. A ház diákközpont profitjának szempontjábót

fontos, hogy minét több diákszervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy

minét szélesebb hattgatói rétegekkel ismertessÜk meg a H13 funkcióit és az

általa kínátt lehetőségeket. A tagszervezeti nap folyamán a hallgatóknak

tehetőségÜk volt tréningeken részt Venni, megismerkedhettek a tcibbi

tagszervezettel, vetétkedőkön próbáthatták ki magukat, valamint az FDE

Talks keretén betüt rövid inspirátó előadásokat hallgathattak meg tapasztalt

diákszervezetezőktől, neves vállalatok vezetőitől. A következő másfét órás

tréning kerÜtt megrendezésre: Üzteti etikett, BETELT! Time management,

Frissdiplomás.hu: A tudatos karrierépítés 1o tépése, 12:15-13:45 BCA:

Csapatmuhka & kommunikácĺó.

Diákszervezeti standolás: a tagszervezetek 10 és 2 óra közĺjtt mutatkoztak

be standjaiknát.

FDE Tatla: ''Sĺkeresen a diákszervezetben, sikeresen a munkában!''

Détután 14 őrátóI20 perces inspirátó előadásokat hallgathattak a témában

mind vál[alati otdatrót (PwC, Bridge Budapest, Frissdiplomas.hu), mind

''startuperektől.' (UniBreeze), tapasztalt diákszervezetesektől. A

rendezvényen 70 fő vett részt.

AEGEE Training for Trainers (T4T), a Az AEGEE (az Association des Etats

Généraux des Etudiants de l'Europe francia név rövidítése, melynek magyar

jelentése: Európai Hattgatók Hátózatának Egyesütete) egy politikaita.g

fÜggetl'en, non-profit, európai diákszervezet, mely nyitva átt Európa minden

országának egyetemistáĺ és főiskotásai etőtt. Ma Európa 40 országának több

mint 200 városában 13 ezer taggat rendetkezik, megalakulása óta több mint

100.000 tagja vo[t. Magyarországon öt hetyi egység, úgynevezett antenna

működĺk (Budapest, Debrecen, Pécs, Piliscsaba).

Az AEGEE 4 napos nemzetközi tréninget tartott a H13-ban,,Training fo.r

Trainers'' címmel 2014. március 3ĺ és ápritis 3 közcitt. A tréningen 20 fő vett

részt, köztük voltak libanoni, német, olasz, román, görög, holland,

macedón, spanyol, osztrák, belga és magyar résztvevők is. A tréningen

csapatmunkában tapasztalt, oktatás iránt érdektődő f2 és 34 év közötti
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fiatalok vettek részt, akik nonprofit szervezeteknél tevékenykednek. A

fiatalokat képző tréner csapatot nemzetkcizi (német, román, szlovén, cseh

és 
. 
magyar) ifjúsági trénerek alkották, akik non formál.is oktatási

módszerekkel dolgoztak a 4 nap során. A képzés cétja a non formális oktatás

gondotkodásmódjának és módszertanának átadása volt. A résztvevők

interaktív módon, tapasztalati tanulási módszereken keresztÜt tanuthatták

meg, hogyan kett egy non formátis tanulási környezetet fetépíteni, hogyan

lehet egy tanulási folyamatot megalkotni és aztán facititátni a csoportos

tanulás folyamatát, majd hogyan kett kiértékelni, hogy történt-e tanutás. A

következő témák kerÜltek megvitatásra: én, mint tréner (<infejtesztés és

reflexió), tréningteruezés és kivitetezés, facilĺtálás, játékteruezés,

improvizáció, visszajelzés.

Best Budapest lnfóest: KlC lnnoEnergy Mester Program. A BEST (Board of

European Students of Technotogy) egy nemzetközi növekvő nonprofit

szervezet, mety 1989 óta biztosít kommunikációs, kooperációs és csere

tehetőségeket Európa mérnökhattgatói számára. A BEST 33 országban 95

Hetyi tagozatávat egy növekvő, jót szervezett, fiata|' és innovatív

diákhátózatot alkot. Több mint 4000 aktív tagot számlálnak, akik éves

szinten több mint í00 programot szerveznek, mellyet majdnem egy mittió

hattgatót érnek e[. A BEST Budapest április 16-én tartott |nfóestet a H,ĺ3-

ban, mety során az érdektődők a nemzetközi KlC |nnoEnergy 7 kütönbcjző

témájú mester programjával ismerkedhettek meg. A K|C |nnoEnergy Mester

Program a tegjobb 2 éves műszaki képzést biztosítja az energiáva[,

fenntarthatósággat, energetikával foglalkozni vágyők számára. A tegjobb

műszaki egyetemek, üzleti iskoták és az energetikával fogtatkozó cégek,

vállalatok segítették a képzés szakmaĺlag releváns fetépÜtését. A mai napig

aktívan részt vesznek az oktatásban, vĺrtuális tanulmányi utakkal, online

szemináriumokkal és videó konferenciákkat. Az infóesten 48 hattgató vett

részt (gépész-, vegyész-, bio., és vittamosméinök, valamint informatikus

hattgatók), akik el.ső kézbőt, a K|C |nnoEnergy képvisetőitőt kaptak hasznos

információkat a mester programról, valamint a jetentkezés menetéről.

A Föld Napja. Virági.iltetés, grillezés, Green meetup. Ápritis 24-én a Fötd

Napja alkatmábót közösségépítő szabadidős programmal készĹittÜnk a H13

lnkubációs Programjában résztvevőknek és mentoraiknak. A détután

virágÜttetéssel kezdődött, aminek eredményeként gyönyörű pátmákkat és

színes egynyári növényekkel népesÜlt be a H13. A Fötd napi rendezvény

[:
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célja, a közösségépítés mellett az is vo[t, hogy inspirátjuk a résztvevőket a

környezettudatos gondolkodásra. Ennek jegyében zárásként Green meetupot

tartottunk ,,Zöldséges Biciklizés, egy Szatyornyi tł1oL-BuBi és a zötd

magónbefektetések,, címmel, Gettai Richárd szervezésében. A meetupon

három inspirátó projektrőt esett szó: a résztvevők kérdéseket fogalmaztak

meg Budapest űj bérbringa programjáról, bemutatkozott a Szatyorbolt

vásártói közösség, va[amint megismerkedhettÜnk egy egyedütáttó zötd

magán-befektetési tehetőséggel, a Bayern 4-2 projekttel. A meetup után a

résztvevőket grittvacsorával egybekötött beszélgetésre invitáltuk, melyen

megvitathatták a hattottakat. A Fötd napi rendeaĺényen 40 fő vett részt.

A Bötcsődék Napja. A tegetső magyar bötcsőde 1852. évi megnyitására

emlékezve immár ötödik éve ünnepetji.ik a Bötcsődék Napját kerületünkben.

Józsefváros vezetése ápritĺs f|.éna Hí3 központban fejezte ki köszönetét és

etismerését a legkisebb gyermekek gondozóinak. A jó hangutatú eseményre a

Józsefvárosi Egyesített Bötcsődék minden munkatársa meghívást kapott, és

szinte valamennyien jelen is vottak. Kocsis Máté polgármester megnyitó

beszédében köszönetet mondott mindegyikĺiknek, hiszen ők azok, akik

munkájukkal megalapozzák a 3 éves kor alatti gyermekek jcivőbeni tudását,

képességeik kibontakozását. Kocsis Máté köszöntője után következett a

kitÜntetések átadása, majd a dotgozók tiszteletére rendezett áttófogadás. Az

áttófogadást megnyitó pohárköszöntőjében Zentai oszkár önkormányzati

képvisető köszönte meg a kitÜntettek odaadó munkáját, kĹitön azokét; akik

több évtizedet a józsefvárosi gyermekek, családok szotgátatában töttöttek

el. A kellemes délutánt Dombóvári |stván humoństa műsora tette teljessé,

fethőtten szórakozást nyújtva a megjelent bötcsődei dolgozóknak. A

rendezvényen közel 15o fćsvett részt.

Hangverseny a Hang Vitágnapja atkalmából. Ápńtis 16-án a Hang Vitágnapja

atkatmábót hangversenyt tartottunk a H,|3-ban. A Hang Vitágnapját már

hosszú évek óta megÜnnepti a vitág Kanadátót kezdve egészen Mataysiáig

idestova 48 országban, minden évben ápritis 16-án. E vitágnap vatójában egy

Üzenet az emberek felé, amelyben f'ethívják a figyetmet az emberi hang

sokszínűségére, a tudományban és a művészetekben egyaránt. Ilyenkor lehet

rámutatni arra az egyébként hétköznapi tényre, hogy az emberi hang mil.yen

nagy jelentőségget bír mindennapjainkban, életminőségÜnk jobbá tétetében.

Az emberi hang segítségévet létrehozott művészeti atkotások is fontos részei

étetÜnknek, ku[túránknak. A remekÜ[ sikerÜlt hangversenyen fettépett
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többek közt Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere, Nagy Enikő

színművész, Pintér Dömötör és Sipos Mariann operaénekesek, Papp Gyuta

zongoraművész, valamint a Kodáty Zoltán Férfikar Pátinkás Péter

vezényletével. Az eseményen közet 70 fő vett részt.

lrodalmi szalon Linka Ágnes riporter, előadóművész közreműködésévet.

Havonta kerüt megrendezésre H13-ban Linka Ágnes - |rodalmi szalon c.

műsora, amely a több mint 20 éves múlttat bír a Magyar Rádióban. Az ápritisi

lrodatmi szalon a megszokott egy órás ktubfogtatkozással indutt. Ezt

követően az |rodalmi szaton vendége volt Kolti Helga színművésznő, Dr. Kis

Boáz tetkész, jogász, a Népfőiskolai Collegium Ügyvezető elnöke, valamint

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere. A műsorról felvétett

készített a Buda Környéki Tetevízió. A nagysikerű rendezvényen körĹ]tbetÜt 50

fő vett részt.

Kávé, kuglóf, szerelem! Színházi premiernek adott otthont ápritis 28-án a

Hí3, Jantyik Csaba rendező darabját először itt táthatta a kcizcinség és a

szakmabeliek. A Szép Ernő novettákbót írt zenés előadás próbái is a

központban zajlottak. Az, operett betétekben és kuptékban gazdag

szórakoztató szeretmi történetben Gergety Róbert, Nagy Enikő, Peller

Károly, és Katz Zsőfia színművészek j átszottak.

A kerü|'eti lakosoknak és diákoknak ĺngyenes, de regisztrációhoz kötött

etőadást körÜtbetüt 80 irodalom és zenebarát tekintette meg, a darab nagy

közönségsikert aratott.

Nem Privát Színház: Fórum szinház. A Nem Privát Színház (NPSZ) csoport

zo12. őszén atakul't. A' szinház tagjai között tatátható gyógypedagógus,

pszichopedagógus, pedagógus, művész és zenész is. A csoport célja a
szociális érzékenyítés, módszerÜk a fórum színház. A módszer segítségével a

szereplők olyan párbeszédhelyzetet teremtenek, ahoI improvizációva[,

változtatások véghezvitel.évet tcirténik a tanulási folyamat. Ez a színházi

forma a színész és a néző közti kütönbség fetszámolására törekedve a nézők

aktív bevonására épÜt, ezért teszĺ atkalmassá pedagógiai cétokra is.

Gyakorlatuk szerint egy rövid, szociális probtémárót szótó darabot dolgoznak

ki és jetenítenek meg aktuátis közönségÜknek. Ezt megvitatás után,

újrajátszáskor. a közönség tagjai megváltoztathatják, úgy hogy egy-egy

karakter hel.yére beáttva az áttatuk választott stratégia szerint

improvizátnak. Minden változtatást és az egész fotyamatot értetmezés és

értéketés követ a játékvezető moderátásávat. Az NPSZ csoporttal kdtött
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együttműködésnek kciszönhetően február f1-én felnőtt fórumszínházas

csoport induthatott a H13-ban. A csoport heti rendszerességget péntek

esténként találkozik, előretáthatótag 18 alkalommal. A hosszas műhelymunka

gyÜmötcseként tétrej<ivő darab várhatóan 2014 júniusában kerÜt bemutatásra

a H13 színpadán. Ápritis fo|'yamán a Nem Privát Színház fórumszínházas

csoportja három alkalommat (ápritis 11, 18,25.) tatátkozott a Hí3.ban. A

próbák fókuszában a résztvevők kompetenciáinak fejl.esztése áttt. A

tatátkozók atkalmával. a csoport egyre jobban összehangotódott, valamint a

leendő darab témája is elkezdett körvonalazódni.

A Tatamba Ütő egyiittes jótékonysági koncertje. Az Adventista Egyház

józsefvárosi gyÜlekezetének szervezésében val.ósul't meg a Tatamba i.jtő

egyÜttes jótékonysági koncertje ápritis 77.én.A koncerttel az Adra

Atapítvány ,,Gyere ahogy vagy, és segíts, hogy segíthessÜnk!'' projektjén

keresztül a V|||. kerÜl'eti gyerekek iskotai étkeztetéséhez járuttakhozzá.

A rendeaĺényen 60 fő vett részt.

H13 Sörpingpong Kupa. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, melyek valóban népszerűek a fiatatok körében és emeltett

köztisségformátó szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a H13 széles körű

ismerté tétetét. Az ápritis 2-ai sörpingpong kupán 50 csapat versengett a

győzelemért, amely 1oo játékost jelent. Érdektődőkket egyÜtt a

rendezvényen 130 fő vett részt.

Szántó Tibor kézműves csoki-kurzus. A diákok gasztronómĺai

edukációjának részeként ápritis 15-én hatadó csokoládé kurzust tartott a

H13-ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester, majd ápritis f9-én pedig atap

kurzust.

A hatadó kurzuson 20 fő vett részt, az alap kurzuson pedig 26 fő vott jelen. A

résztvevők közĺ.jt a H13 inkubáttjai és mentorai várják a folytatást.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerÜlt garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkütdésre kerÜlnek.

o Az,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca ,|3. fetújítása és funkcióváltása''

című program hivatalos tezárásához szÜkéges akadál'ymentesítési munkátatok

befejeződtek, a program ápritis 23-ai dátummal lezáru[t.
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C Az lnfoBox folyamatos frissítése ttjrténik. Az lnfoBoxra eż idáig a következő

meniipontok kerültek fe[: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros hontäpja, kerĺileti kereskedelmi tevékenységek, kerületi száttáshety

szol.gál.tatók, Vlll. kerÜleti atbértetek, Hĺ3 inkubációs pátyázat, Vl!|. KerÜl'et -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyitva tartása, kerijleti

regi sztrátt válla|'kozások.

2014. május

Szakmai háttér

A H13 Diák -és Váttatkozásfejlesztési Központ működéséhez szljkséges előkészítési,

tervezési és Üzemeltetési feladatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápol.ása, inkubációs

program pátyázatának koordinációj a.

Fe[adatok

o Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

o Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

. Casa de la Musica,

. Civilek a Palotanegyedért Egyesület,

. ELTE Karrĺer Klub,

o Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (F|Vosz),

. ÉtetpátyaAlapítvány,

o Hallgatóitnkormányzatok,

. INTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót-Lét Atapítvány,
' o Kády Gatéria Alapítvány,

. Kontaktpont

. Kcizigazgatási és |gazságügyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Úi Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

, . Magyar Váttatkozásfejtesztési Atapítvány,
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o Megotdás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmi Hivatal,

. NemzetgazdaságiMinisztéđum,

. Nemzeti KÜtgazdasági Hivatat (HITA),

. Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

o Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. So[ |ntézet,

. Corvinus Egyetem-Spin Off Ktub,

. MagyarÜzletasszonyokEgyesÜlete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék Plusz

. Z-Form Szerszámgyártó és Alkalmazástechnikai Kft.,

A Hĺ 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

. Ąz inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pátyázat el'bírálása, szeződéskötés, kapcsotattartás.

o Az inkubátt' váttatkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalá lkoző, workshop szervezése.

o A H13 épütetében felmerÜtő garanciátis és javítási munkálatok szeruezése,

egyeztetése.

. Az tnfoBox folyamatos frissítése.

l.- Eredmények

l'

I

Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajtik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendezvények 

:}:iľlľl1*.o.nozás.fej lesztési partner, mentorálás)

Szakmai egyÜttműkĺidés, üzleti tervezés, tanácsadás. Az. |fjúsági

Váttatkozáséténkítő Közhasznú EgyesÜlet szervezésében működik a Spin-off

K[ub, melyben Budapest kĹ]tönböző egyetemeinek hattgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkal való találkozásra

szo[gá[, ebbőt meríthetnek öttetet és bátorságot a fiatatok saját üztetük

megvatósítására. Szeretnénk motiválni a ktub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat vál'|.atkozás atapítására és információkkal, váttatkozói készségek

i

I
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fejl'esztésével', és pénzÜgyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg átmaikat. A klub tavaszi szezonja tezárult, szeptemberben

indut újra.

Magyar Vállalkozásfejtesztési Alapítvány (vátlalkozás-fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáttatás): a tanácsadás fotyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, Üzleti tervezéssel, valamint vátl'atkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban. - résztvevők száma: 500 fő.

A Fiatal.ok váttal'kozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos Ügyféttatátkozókat tartott a Magyar

Vá t tat kozásfej tesztési Atapítvány

A H,|3 vállalkozásfejtesztési profitjának szempontjábót kiemett jetentőségű,

hogy ezen kormányzati program ismertetésében szerepet váttatjon, hogy a

váttal.kozni vágyó fiatatok minét szétesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról. Résztvevők száma 100 fő.

Széchenyi Programiroda (vállatkozás.fejlesztési partner): A zo14-tőL

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok etszámol'ásávat kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 20 tő.

Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szeryezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzuttáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:5 fó.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáĺkon valamint a Diákcentrum

programjain való részvétetük megvalósutt.

Rendšzerviz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 alkatommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi vát|'atkozója számára is

rendelkezésre á[[ könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 5

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása van

folyamatban. Váttatkozőnői és fiatat váttatkozói stratégiai tervezés 7014.

2020 címmel szakmai egyeztetés a váltatkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,VóIIaIkozói tapasztalatszerzés váIlalkozni szándékozó

fiatalok részére,,című pitot projekt kidolgozása, amely lebonyolítója a H13

lesz, a projekt megvalósul'ásafO14 őszére totódott.

I
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Magyar Uzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜtetét, hogy kapcsolatteremtési t'ehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzleti étetben érvényesÜlni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati elbírálóként és mentorátással segíti a ház murĺkáját.

A MÜE májusi 5-ei ktubnapjának etőadója Trom Kata művészettörténész,

lakberendező és ékszerkészítő vo[t, aki k<itetlen beszélgetés formájában

mutatta be sokszínű tevékenységét. Az etőadás során szó esett a tér és az

ember egymáshoz való viszonyáról, a keleti és a nyugati takberendezési és

betsőépítészeti hagyományokról, valamint ezeknek az otthon lakóira

gyakorott hatásárót. A résztvevők számos pétdát hatthattak arra, hogy a

berendezési tárgyak, vagy akárcsak ezek elhelyezésének megváltoztatása

milyen hatással lehet az ott étők kozéĺzetére. A rendeałényen í8 fő vett

részt.

Sol tntézet: SoL cétja, hogy olyan etméleteket és gyakortatokat fedezen fel

és alkalmazon, amelyek az emberek és szervezeteik kölcsönös fejtődését

szotgátják, hogy otyan szervezeti-közösségi ku[túra kiatakításában

segédkezzen, amelyek .. kiérdemlik dolgozóik, tagjaik bizatmát és

munkáját.'' öko Sziget. Az öko sziget egy szociális szövetkezeti formában

megvalósuló civit kezdeményezés, melyet 2í fő hozott tétre. A projekt

célja, hogy a Szentendrei szigeten vásárolt 2,5 hektáron bio zöldségeket és

gyi.imötcsöket termeljenek. A projektgazdák május 29-én megbeszélésÜket

tartották a Hĺ3-ban, melyen 20-an vettek részt.

Úĺ Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A Hí3 szakmai partnere,

irodájuk a Hí3.ban nyíl.t meg október végén. M Új Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és lgazságügyi Minisztérium gondozásában etőkészített kétéves

ifjúságpotitikai projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Ú: Nemzedék

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források

bevonásával valósul meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás küszöbén

áttó, 12.-20 év kcizötti, közoktatásban tanutó fiatal'okat szótítja meg.

Cétkitűzései között szerepel a fiatalok segítése a jövőképÜk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, toyábbá, a pátyatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprägram három terÜleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az.ifjúsági

szotgáttatások bővítése terÜtetén vatósít meg egybehangott intézkedéseket.

t
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o A H13 programjainak és befogadott. rendezvényeinek koordinácioja

megvalósult.

Az Inkubációs Program pátyázata március 3.tőt indutt et.

az inkubátt váttalkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződ és kötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj li k:

Medioworks Kft. - webes egyedi Mester Mĺihelyen

fej lesztések, informatikai szotgáttatások tevékenység

grafikai tervezés

menedzsment I

'i il
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P. Tóth l meetupedĺa.com' internetes

Foglaljorvost.hu, online orvos foglalás
.---;... -.és I marketingkommunĺkációs

időpont.egyeztetés ikockázati tőkebefektetőkket

i tanácsadás/workshoo

résztvevőinek

program

időgazdátkodási trénĺng

I András I közösségeket/meetupokat gyűjtő szoftver iiii
i

I noĺoz i FiVe Star! Marketing ĺjgynökség i marketing kommunikáció
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Fanni jdőpont-egyeztetés kockázati tőkebefektetőkket kapcsolatos

tanácsadás /workshoo

résztÝevőinek

További aktualitások

Az ĺnkubátt váttalkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok vatósultak meg:

o lnkubátt workshop. Értékelés és szerződéskötés. zO14. ápritis f3-án

lezárutt az Európa Belvárosa Program, ezért a május 14-ei |nkubált workshop

a Program értéketésérőt és az új szerződések megkötésérőt szólt. A

workshopon Zékány zottán szakmai igazgató tájékoztatta a H13 Váttatkozói

Inkubációs Programjának résztvevőit az Európa Belvárosa Program

tezárásáről és az |nkubációs Programot érintő változásokrót. A workhop

atkalmat adott az lnkubációban résztvevőknek arra' hogy értéketjék az

e[mú[t időszakot, kifejtsék véleményÜket a Programmat kapcsolatban. A

workshop keretein betilt közvétemény kutatást is végeztünk arra

Vonatkozóan' hogy az egyes váltatkozások hány munkaáltomás bértésévet

kívánják fotytatni az inkubációt, Valamint milyen jettegű szakmai
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programokon Vennének részt, milyen témákban van szÜkségijk fejtődésre. A

résztvevők kézhez kapták nyomtatott és elektronikus formában is a Hí3

Házirendjét. Ezen kívÜt a csoport ĺittetett arról is, hogy mityen közösségi

programok legyenek a jcivőben. A workshopon 11 fő vett részt, az |nkubációs

Programban jetenleg résztvevĺí vátlalkozások kivétet nétkÜt képvisettették

magukat.

Láthatattan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz-kezelés, személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségévet. A H,|3 az önkéntesek

tatátkozóinak, felkészütő atkatmainak ad otthont. Májusban a Láthatatlan

Egyetem 2 gyűtést tartott a H13-ban, melyeken kb. 20 fiatal vett részt.

Üzleti terv írás tréning a munkanélkÜtiek vállatkozóvá válásához. Sőregi

Viktória és Dr. Laczkó Zsuzsanna MÜE tréner két napos fetkészítő tréninget

tartott a H13.ban, olyan munkanétkÜtiek számára, akik a Budapest Főváros

Kormányhivatala MunkaĹigyi Központ áttat kiírt áttáskeresők váttatkozóvá

vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning e|'méteti alapokon

nyugvó gyakorlatorientá|'t fetkészítés, amely váttatkozói ismereteket nyújt a

résztvevők speciálĺs igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg, illetve

csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,

probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők

közösen gondotják végig Üzleti ötletĹjket, a vállalkozásalapítás, működtetés

lehetőségeit és kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható

jogi formákrót, ill'etve a váttatkozásindításhoz szükséges gyakorlati

teendőkről, a kisváttatkozások pénzÜgyeiről, az adózásról, a tikviditási

probtémák elkerÜléséről, az értékesítésrőt és a marketingrőt. A második nap

végére a jelentkezők etkészítik Üzteti tervüket, mellyel a MunkaÜgyi Központ

támogatására pályáznak. A májusi tréningen 4 résztvevő készítette el Üzleti

tervét. A kerijteti munkanélkÜlieknek indított tréning ingyenes a vállalkozni

vágyók számára, a tréning teljes összegét a kerÜleti Munkaügyi Kirendeltség

visszatéríti.,

Business Espresso. A MegotdásMost csapatával egyÜttműködve a Hĺ3-ban

kerütt megrendezésre a Business Espresso üzteti reggetije. Cétja, hogy

startupokat érintő témakörökben rövid előadásokat tartanak az adott

ĺ.
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témában szakértelemmet, tapasztalattal rendelkező személyek, valamint

egy reggeli keretein betÜt networkig lehetőséget biztosítani fiatal

váttatkozók, vál[atkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a

megosztása, Az aktuális eseményen a luxusnlárkák voltak fókuszban. A

workshop cétja: A luxusmárkák rejtett kódjainak feltárása ismert és kevésbé

ismert márkák pétdája atapján. Betekintést nyújtani abba, hogy mi mindent

fogtat magában egy luxusmárka menedzsmentje a cégalapítás időszakátót a

nemzetközi sikeńg. A workshopot Gábor Mónika vezette, aki a svájci |nfiniti

LUXE társatapítója többéves tapasztalattal rendelkezik a lifestyle és a
luxusmárkák menedzsmentje terén. Tevékenységeĺ közé tartozik a fogyasztói

magatartás elemzése, valamint bizonyos regionálĺs fogyasztói csoportok

fejtődése és ennek a brand management tevékenységre vató atkalmazása.

Gábor Mónika ezen kívÜl. a Hungarian Success Stories bloggere. A május 5-ei

Üzleti reggelin í00-1 10 fő vett részt.

EVS (Európai önkéntes Szolgátat) tájékoztatő. Az. EVS (European Voluntary

Service) két héttőt í2 hónapig terjedő ki.jtfötdi önkéntes munkalehetőség a

non-profit szférában, elsősorban az Európai Uniós országok valamelyikében,

melyet az Európai Unió támogat. A programban való részvételért pátyázni

kelt a nemzeti irodánát (ezt áttatában a fogadó szervezet teszi meg), mely az

önkéntes szolgálattat kapcsolatos Ügyeket kezeti. A program cétja etqísegíteni

a fiatalok informális tanulását, és segíteni a hetý közösségeket. A résztvevő

fiatalok az életre szótó élményen kívÜt munkatapasztalatot szereznek,

fejtesztik meglévő nyelvtudásukat vagy új nyelvek ismerétére tehetnek

szert. Május hónapban Farkasinszky Katalin önkéntes két alkalommal tartott

csoportos tájékoztatót az EVS-rőt. Az' érdektődő fiatal'ok ezeken az

alkalmakon megismerkedhettek az Európai onkéntes Szotgátat működésével,

a jelentkezés menetével, a kí.jtdő és a fogadó szervezet szerepével. Voltak,

akiknek csak felszínes tudásuk vott a programról, mások konkrét terwel és

kérdésekkel érkeztek. Az. Egyesület kütdő szervezetként segíti az

önkénteseket, azaz segít a projekt kiválasztásában, kapcsolatot tart a

fogadó szervezettet és a nemzetĺ irodával, kezel.i az adminisztratív Ügyeket,

fizeti az önkéntes útĺköttségét az EU-tót kapott támogatás segítségével,

fetkészíti az önkéntest a kiutazásra, kapcsolatot tart az önkéntessel,

valamint hazajövetele után segít az önkéntesnek visszailleszkedni. A jó
hangulatú tájékoztatók nagyon hasznosnak bizonyultak a résztvevők

visszajelzései alapján. A két alkalommat - május 8. és májils í9 - összesen 25

t;l
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fő vett részt. EVS fetkészítő tréning. Május f6-án az Európai onkéntes

Szolgálatra kiutazó önkéntesek fetkészítő tréningje keriitt megrendezésre a

Hí3-ban. M egy napos indulás etőtti képzés lehetőséget nyújt az cinkéntesek

számára, hogy áttekintsék az elvárásaikat, hogy fokozzák a motivációjukat,

valamint hogy a fogadó országgal és az Erasmus+ Programmal kapcsolatban

információhoz jussanak. Ezek az események szintén alkalmat teremthetnek

arra; hogy az cjnkéntesek korábbi EVs önkéntesekkel találkozanak és

beszéljenek. A képzésen a kiutazó önkéntesek informácĺókat kapnak aź

önkéntes szotgátatukat érintő adminisztrációs és hivatalos Ügyekrőt (pt

biztosítás, önkéntes szerződés), gyakorlati tudnivalókrót (száttás, pénzÜgyek,

kommunikáció) valamint játékos formában, szituációs játékok segítségével

fetkészÜthetnek arra is, mi is vár rájukaz EVS atatt. A jót sikerütt tréning 10

kiutazás etőtt áttó kerÜleti résztvevővel' zajlott le.

Hősök Tere meetup. A Hőscik Tere kezdeményezés keretein betÜt kerÜtt

megrendezésre május ff-én a Hősök Tere meetup, mely 20-30 év közötti

fiatatokat kívánt megszótítani, akik valamilyen aktív szerepet töltenek be

egy közösségben, vagy már van saját vátlalkozásuk. A Hősök Tere Projekt

cé[ja, hogy megadja a kezdő tökést ahhoz, hogy egyre több ember, egyre

többször tegyen másokért. Abban segítenek, hogy hétköznapi emberek

hétköznapi hősökké váljanak, hogy etsajátítsák azokat a képességeket,

amelyek segítségévet megváttoztathatják a vitágot. A projektgazdák

tudományosan igazolt' gyakorlatias, tapasztalatokon alapuló programokon

keresztÜl szeretnék elérni, hogy az emberek fetismerjék azokat a

helyzeteket, amelyekben segítséget nyújthatnak másoknak, amelyeken

változtathatnak, s emellett cétjuk az is, hogy érzékenyebbé váljanak az

ilyen szituációk iránt. A Hősök Tere kezdeményezés tudományos hátterét a

Heroic Imagination Project (HIP) adja, ami azzal hívta fet magára a

figyelmet, hogy a hétköznapi hősiességet hetyezi etőtérbe és a bátor

irányítás, vezetés fontosságát hangsútyoza. A H|P székhetye San Francisco.

ban található, atapítója Dr. Phitip Zimbardo szociálpszichológus, a Stanford

Egyetem professzora. A programon 35 fő vett részt.

Climate.Kic tréning. A Ctimate-K|C az Európai lnnovációs és Technológiai

|ntézet áttat tétrehozott Tudás- és lnnovációs Közcisség (Knowtedge and

lnnovation Community). Cétjuk, hogy széles körben etérhetővé tegyék a

ktímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez szükéges szaktudást és

etősegítsék innovatív termékek, szolgáltatások pĺacra jutását. Feladatuk az
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innovációs folyamatok ösztönzése és egyszerűsítése az érintett európai

intézmények, vállalatok és tudományágak releváns szereplőinek közösséggé

szervezésén keresztÜl. Az oktatásra, innovációra és vállatkozói készségek

fejtesztésére támaszkodva a gyakortatban gyorsan atkalmazható

megotdásokat kínátnak a klímaváttozás áttat támasztott stratégiai

kihívásokra. A C|'imate-K|C Európa szerte 6 egyetemi kutatóközpont (CLC) és

további 6 regionál'is innovációs központ (R|C) együttmtÍködésévet jött [étre,

amelyek integrátják a tudományos-, társadatmi- és gazdasági étet szereptőit.

A regionális központok koordinátják a Climate.K|C hetyi tevékenységét,

ugyanakkor csatlakozási pontként szol'gálnak az európai hálózaton keresztül

etérhető partnerekhez, szakmai programokhoz, projektekhez. A ctimate-Klc

nemzetközi közössége megközetítőteg 200, az innovációban étenjáró európaĺ

kutátóintézet, egyetem, önkormányzat és vállatkozás együttműktjdésére

épÜt. Képzési programjaik évente több száz résztvevőt készítenek fet a jövő

fetadataira és teszik őket képessé,. hogy életre kettsék innovatív

etképzetéseiket. Professzionális képzési programjaikban elkötelezett,

szakmailag kimagasló tudással rendelkező tudományos intézmények,

gazdasági szereptők adják át tapasztalataikat. A képzések során megszerzett

tudásanyag atkatmazásával tehetővé válik, hogy a résztvevők innovatív

módon és aktívan váttatjanak részt az alacsony szén-dioxid kibocsátású,

fenntartható és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó .gazdasági fejtődésben. A

Cl'imate-Klc 5 főbőt áttó tréner csapata 3 napos nemzetközi tréninget tartott

a H13-ban május 6 és 8 között, melyen 40 fő vett részt.

|rodatmi szalon Linka Ágnes riporter, előadóművész kłjzremíĺködésével.

Havonta kerÜl megrendezésre H13-ban Linka Ágnes - lrodatmi szalon c.

műsora, amely a több mint 20 éves mútttat bír a Magyar Rádióban. A májusi

15-ei Irodalmi szalon vendége volt Béres Metinda iró, borász, Homonnay Zsolt

színművész, Szászfalvi Lásztó politikus, lelkész, valamint Szabó Zsolt, Hatvan

polgármestere. Az est műsorvezető.szerkesztője ezúttat is Linka Ágnes vott.

A műsorrót fetvétett készített a Buda Környéki Televízió. A nagysikerű

rendezvényen' körülbetÜt 50 fő vett részt.

Józsefvárosi lrodalmi Kör. A Józsefvárosi Irodalmi Kör május 14'i

összejövetel'én a résztvevők beszéltek a készÜtő antotógiáról, amely ''nekünk

nyolc', címmel jelenne meg. Az anyag cjssze.áltt, a kiadáshoz szi.lkséges

technikai háttéremberek is etőkerüttek, már csak az anyagi fedezet hiányzik.
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A következő lapszám is elkészütt. Az összejövetelen jelen volt két új tag is.

A nemrég Józsefvárosivá-lett Aranyi Lásztó, akit avantgard tapokbót (Új

Symposion, Párizsi Magyar Műhety) ismerhetnek az olvasők. Az' alkotások

merész képtársításait, meditatív szemlétetét jót ettenpontozta Bayer Béla

magával sodró, szinte egész estét betöttő bemutatkozása, jetentéte. o

Németországban (Homburg) ét. Saját versei mellett fötotvasta újgörög köttők

áttata fordított verseit. Éte; magyarsággat, színesen beszélt a német

kisebbségi tétbőt még nyolwanas évek végén kütf<jtdre kerütt literátor. Az

eseményen 12 fő vett részt.

Somodi H. Szilárd: ,,Langyos'' c. kiáttítása. Somodi-Hornyák Szilád,

művésznevén Távotodó festményeibőt nyítt kiáttítás májusban a H13

Gatéńájában. A ,,Langyos',' címet visető kiáttítás fiatalos és humoros

festmények segítségével mutatja be Somodi H. Szitárd munkásságát. Aa.

egyedi ábrázotás kÜtönös vitágot tár azérdektődők elé, amely egyben arra is

ösztönzi a tátogatót, hogy ne csak nénen, hanem lásson is a dolgok, azaz a

képek témái mögé. A kiáttítás a Kády Gatéria Atapítvány közreműködésévet

val.ósutt meg. A tárlatot május 5..e és 30..a közcitt közet 100-an tekintették

meg.

H13 Sörpingpong Kupa. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjábó[ fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, metyek valóban népszerűek, a fĺatalok körében és emellett

közösségformátó szerepet is betöl'tenek, ezzet is elősegítve a H13 széles kcirű

ismerté tétę[ét. A beerpong gyakortómeccseken í 5 csapat vett részt, amely

30 játékost jelent.

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai

edukációjának részeként alap csokotádé kurzust tartott május 77-én H13-ban

Szántó Tibor csokotádékészitő mester

A kurzuson f2fővett részt, kĺjztük a H13 inkubáttjai és mentorai.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerÜtt garanciátis javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibatisták átkÜtdésre kerülnek.
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. Az,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca ĺ3. fetújítása és funkcióváltása''

című program hivatalos lezárásához szi.ikéges akadálymentesítési munkálatok

befejez<ídtek, a program április 23-ai dátummal lezárult.

Az InfoBox folyamatos frissítése tcirténik. Az lnfoBoxra ez idáig a ktivetkező menÜpontok
tTi kerÜttek fet: H13 Diák- és Váttatkozásfejl'esztési Központ vatamint Józsefváros honlapja,

kerüteti kereskedelmi tevékenységek, kerületi száttáshety szolgáltatók, V|||. kerületi

atbérletek, H13 inkubációs pátyázat, Vlll. Kert.ilet - Európa Betvárosa, hetyi vásárok, piacok,
. 

bevásártóközpontok nyitva tartása, kerÜ|'eti regisztrál.t váltalkozások.

2014. június

t

Szakmai háttér

A Hí 3 Diák -és Váttatkozásfejlesztési Központ működéséhez szÜkséges előkészítési,

tervezési és Ĺjzemeltetési fetadatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvatósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubációs

program pátyázatának koordinációja.

Fetadatok

o Azönkormányzattal való iapcsotattartás.

o Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de la Musica,

. Civĺlek a Patotđnegyedért EgyesĹilet,

. ELTE Karrier Ktub,

. Fiatal Váttatkozók országos Szcivetsége (F|Vosz)'

. . Étetpátya Atapítvány,

o Hallgatóionkormányzatok,

. INTALE Nonprofit Egyesület,

' . Jót.Lét Atapítvány,

. Kády Gatéria Alapítvány,

o Kontaktpont

I
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. Kôzigazgatásĺ és |gazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Ú1 Nemzedék Központ,

o Láthatatlan Egyetem,

. MagyarVáttatkozásfejlesztési Atapítvány

. Megotdás.Most tanácsadó iroda,

o Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmi Hivatat,

o Nemzetgazdasági Minisztéńum,

. Nemzeti KÜtgazdasági Hivatat (HITA),

. Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. So[ |ntézet,

. Corvinus Egyetem-Spin Off Klub,

. Magyar Üztetasszonyok EgyesÜlete, l

. Széchenyiprogramiroda,

. Új Nemzedék Ptusz

o Z-Form Szerszámgyártó és Alkalmazástechnikai Kft.,

A Hí 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordĺnációja

o Az ĺnkubált váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pá lyázat elbírátása, szerződés kötés, kapcsotattartás.

o Az. inkubátt váttalkozások, a partnerek és a mentorok számára

pa rtnertalá lkoző, works hop szervezése.

o A Hí3 épÜtetében felmerütő garanciátis és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése. 
'

. Az lnfoBox folyamatos frissítése.

I

Ii Eredmények

l.l' Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

l-_ befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

' rendezvények valósultak meg:
ĺ

ĺ

t

. Spin-off Ktub (váttalkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

Szakmai egyÜttműködés, i.izleti tervezés, tanácsadás. Az' lfjúsági

Váttatkozáséténkítő Kozhasznú EgyesÜtet szervezésében működik a Spĺn-off
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K[ub, melyben Budapest kÜtönböző egyetemeĺnek hattgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkat vató találkozásra

szotgál, ebből meríthetnek öttetet és bátorságot a fiatatok saját Üztetük

megvalósítására. Szeretnénk motivál.ni a klub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat vát|,alkozás atapítására és információkkat, váttatkozói készségek

fejlesztésével, és pénzÜgyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg álmaikat. A klub tavaszĺ szezonja lezárult, szeptemberben

indut újra.

Magyar Vátlatkozásfejtesztési Alapítvány (vállalkozás.fejtesztési partner,

mikro hitel szotgáttatás): a tanácsadás folyamatos; A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, Üzleti teruezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtésseI kapcsolatban.

A Fiatalok vátlal'kozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos Ügyféttatátkozókat tartott a Magyar

Vát tatkozásfej lesztési Atapítvány.

A H13 vál'l'alkozásfej|'esztésĺ profitjának szempontjábót kiemett jelentcíségű,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet vállaljon, hogy a

vátlatkozni vágyó fiatatok minét szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról. Résztvevők száma 150 fő.

Széchenyi Programiroda (váttatkozás-fejlesztési partner): A z014-tő.

indutó új pátyázati tehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámotásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 15 fő.

Civilek a Palotanegyedért Egyesület (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítĺk a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:5 fő.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamĺnt a Diákcentrum

programjain való részvétetük megvalósult.

Rendszerviz P|usz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 atkatommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre átt könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 8

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvatósítása Van

fo|'yamatban. Váttatkozónői és fiatat Váttatkozói stratégiai tervezés 2014-
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2020 címmel szakmai egyeztetés a vátl'atkozói mentoring témakörében.

Emeltett zajtik a ,,VóIIaIkozói tap,asztalatszerzés váIlatkozni szóndékozó

fiatatok részére,, című pitot projekt kidolgozása, amery tebonyotítója a H13

lesz, a projekt megvalósulása2014 őszére tolódott.

o Magyar Üzletasszonyok Egyesülete: A H13 támogatja a Magyar

Üztetasszonyok EgyesÜtetét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az üzleti életben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

A június 11.-ei közgyűtés atkal.mávat az egyesii|,et tagsága új

tisztségvise|'őket vátasztott a korábbĺ etnökség mandátumának tejárta miatt.

Ad Új, ötfős etnökség egyhangútag megszavazta Gordon Máriát az elnökĺ

pozícióra, Gyutainé Raffai Szitviát pedig a társelnöki tisztségre.

Az etnökégi Ütésen szó esett az Atapító okirat módosításáról, amelyre a

Civit Törvény váttozása mĺatt van szÜkség. Az űj atáírók bejelentését,

valamint a Fővárosi Bírósághoz benyújtandó dokumentumokat . Ügyvédi

közreműködésset - a régi és az új etnökség kcizösen kéśzíti ető.

Az új etnök és a társelnök röviden ismertette az egyes[ilet megújítását cétzó

koncepcióját és elhangzottak a jetentévcíknek az év ||. fétévére vonatkozó

programjavaslatai is.

Sot tntézet. A soL lntézet vátlatatok, szervezetek és közösségek fejtődését

és átatakulási fotyamatát támogatja hazai és kÜtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejtesztő fogtatkozások áttat. A SoL lntézet június f6-án

Rendszer elnevezésű programját tartotta a H13-ban, mety során a

résztvevők betekintést nyerhettek a Rendszerszintű Átalakutást

megtámogató alapkompetenciákba a szervezeti és a személyes szinteken

egyaránt. Az eseményen 25 fő vett részt.

Ú: Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H13.ban nyítt meg október végén. Az Uj Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és lgazságijgyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ifjúságpotitikai projekt, mely megval'ósításáért a Zánka - Új Nemzedék

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források

bevonásával vatósul meg. A projekt etsődlegesen a fetnőtté vátás kÜszöbén

áttó, 12-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.

Cétkitűzései közcitt szerepel a fĺatalok segítése a jcivőképÜk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pátyatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és
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munkaerő piaci készségeinek fejl'esztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terÜleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs p|'atformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szotgáttatások bővítése területén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósu[t.

Az lnkubációs Program pátyázata lezárult.

az inkubátt váttaĹkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződ éskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj li k:
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További aktualitások

Az inkubátt vátta|'kozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

o lnkubált workshop. Június í6.án a H13 Váttatkozói |nkubációs Programjának

résztvevői pénzÜgyi Workhopon Vettek részt. Bozsik lstván könyvető, a H13

mentora a könyvetést érintő változásokra hívta fel a résztvevő váttatkozók

figye|'mét. A workhopon olyan az inkubáltakat aktuálisan érdektő témákrót

esett szó, mint a törzstőke emelés, a kĹitönböző társasági formákkat járó

pénzÜgyi felelősség, az ĺsĺ mentesség, valamint az ĺĺĺ visszaigénytés. A

résztvevők választ kaphattak egyéniteg felmerÜlő aktuális kérdéseikre is. A

visszajetzések atapján az ethangzott információkbót a jetentévők sokat

tanultak, az előadás hasznosnak bizonyult. A workshopon 1f fő vett részt.

o Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fe[sőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy otyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

él.etvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz.kezelés, személyes

pénzi.igyek stb.) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségévet. A H13 az önkéntesek

találkozóinak, felkészütő atkatmainak .ad otthont. Júniusban a Láthatatlan

Egyetem 2 gyűtést tartott a H13-ban, illetve nálunk kerütt megrendezésre a

f élévzáróstábvacsoráj uk. osszesen 60-an ford ul.tak meg a programjai kon.

. . Üzteti terv írás tréning a munkanélküliek váltalkozóvá válásához. Sőregi

Viktória és Dr. Laczkó Zsuzsanna MÜE tréner június 23-án és 25.én két napos

fetkészítő trénĺnget tartott a Hí3-ban, olyan munkanélkül.iek számára, akik a

Budapest Főváros Kormányhivatala MunkaÜgyi Kłízpont áttat kiírt

áttáskeresők váttatkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A

tréning etméleti a[apokon nyugvó gyakorlatorientá[t felkészítés, ame[y
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váttatkozói ismereteket nyújt a résztvevők speciátis igényeire alapozva. A

résztvevők egyénileg, ittetve csoportokban aktív részeseivé válnak a

fogl'al.kozásoknak, séját kérdéseiket, probtémáłkat áttíthatják a

középpontba. A képzés során a résztvevők közcisen gondotják végig Üzleti

ötletüket, a vátl.alkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és kockázatait.

Atapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a

vá|'talkozásindításhoz szÜkéges gyakor|'ati teendőkről, a kisvál'|,alkozások

pénzügyeiről, az adózásról, a titĺĺiditási probtémák etkerütéséről, az

értékesítésrőt és a marketingrőt. A második nap végére a jetentkezők

etkészítik Üzteti tervÜket, mettyel a Munkaligyi Központ támogatására

pátyáznak. A júniusĺ tréningen 5 résztvevő készítette el üzleti tervét. A

kerÜteti munkanélkÜl.ieknek indított tréning ingyenes a váltalkozni vágyók

számára, a tréning teljes összegét a kerÜteti MunkaÜgyi Kirendeltség

visszatéríti

Business Espresso. A MegotdásMost csapatával egyÜttműködve a H13-ban

kerütt megrendezésre a Business Espresso üzleti reggetije. Cétja, hogy

startupokat érintő témakörökben rövid elcíadásokat tartanak az adott

témában szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező személyek, valamint

egy reggel.i keretein betüt networkig tehetőséget biztosítani fiatal

váttatkozók, vállalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a

megosztása. Az aktuális eseményen a sales volt fókuszban. Tematika és

etőadók: Mi a kütönbség B2B és 
.BZC 

között? Beck György, aki

szervezetfejlesztés és tréning terÜletén szerzett elismert helyet magának,

számos sales-es képzésében is komoly szerepet játszott az etmútt 20 évben.

Mi az a HZH? És miért hallunk ról.a olyan keveset? Bátki Tibor harcedzett

sales-es, elsősorban B2B-ben ad el. Egy olyan stratégiáról beszélt, amit sok

szakmai vita övez, mégis jót tartja magát a sales-tudomány hajnala óta.

Nagy, drága és nehezen atakítható? Add et. Mónos Batázs olyan dotgot ad el,

aminek nincs szabott ára, hatalmas a Verseny a terÜleten, és a piac is

veszettÜl huttámzik. Networkön keresztÜl a biztosítástól a tréningig. Fertői

Zsigmond közgazdász, tréner egyetemistaként kezdte a sales-t és azóta sem

hagyta abba. Trénerként ,'önmagát adja €l',, méghozzá elsősorban

kapcsolatokon keresztĹ]t. A nagysikerű Üzleti reggelin 70 fő vett részt.

EVS (Európai önkéntes Szolgálat) tájékoztató. Az. EVS (European Voluntary

Service) két héttőt ,|2 hónapig terjedő kütfötdi önkéntes munkalehetőség a

non-profit szférában, elsősorban az Európai Uniós országok valamelyikében,
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me|'yet az Európai Unió támogat. A programban való részvételért pátyázni

kett a nemzeti irodánát 1ezt áttatában a fogadó szervezet teszi meg), mely az

önkéntes szol'gálattat kapcsolatos i'igyeket kézeti. A program cétja etősegíteni

a fiatalok informális tanulását, és segíteni a hetyi közcisségeket. A résztvevő

fiatalok az életre szőlő élményen kívijt munkatapasztalatot szereznek,

fejtesztik meglévő nyetvtudásukat vagy új nyelvek ismeretére tehetnek

szert. Június hónapban Farkasinszky Katatiir önkéntes három alkalommal

(június 4., 18.,30.) tartott csoportos tájékoztatót az EVS-rőt. Az érdektődő

fiatalok ezeken az alkalmakon megismerkedhettek az Európai tnkéntes

Szotgátat működésévet, a jel'entkezés menetével, a kÜtdő és a fogadó

szervezet szerepével. A három alkalmon összesen ,|5 fő vett részt.

Green meetup. Green bikes, biofood, the fair and the sharing

Június 10-én angol nyelvű Green meetup kerÜlt megrendezésre ,,Green

bikes, biofood, the fair and the sharing'' címmel a H13.ban. A meetupon

négy izgalmas etőadót hallgathattak és kérdezhettek a résztvevők. A

budapesti MoL Bubi kcizbńnga.rendszer kerékpárjainak fejtesztője és

gyártója a CsepelBikes képviseletében Klĺmon Péter mesélt a bérbringa.

rendszer fetépítéséről, komplexitásárót. Etőadásábót megtudhattuk, hogy a

jelenleg még tesztÜzemben futó MoL Bubi Európa eddigi legmodernebb

rendszere. Berkovics Dalma ,,Sharing Economy'', azaz Kłjzösségi gazdaság

címmel tartott előadást, melyben egy új a közösségi megosztáson alapuló

gazdasági trendre hívta fel a figyelmet. olyan rendszereket villantott fel

példaként, mint az aĺrbnb, a Couchsurfing, az AutoHop, vagy akár az olyan

coworking irodák, mint amilyen a Hí3 közös használatú irodája. Berkovics

Dalma bemutatta a ouiShare közösséget is, melynek cétja a közösségi

gazdaság kutatása valamint az azzal kapcsolatos tudásmegosztás. A

harmadik előadás a Zsámboki Biokertet és annak termékeit mutatta be nem

csak szavakkal, de ízletes frissen facsart gyümötcs dzsÚsz formájában is. A

negyedik etőadó Peter če[ko, a Trashout apptikáció fejtesztője skypon

jetentkezett be, egyenesen Prágábót. A Trashout egy kĺirnyezetvédetmi

projekt, melynek cétja az ittegátis huttadékterakók fettérképezése az egész

világon. A csapat ehhez egy Trashout elnevezésű mobiI alkalmazást

fejlesztett, mellyel megadható az ittegátis szemét koordinátája, jetzést

lehet tenni a megfelelő szervek fe[é, valamint nyomon tehet követni a már

bejeientett ittegátis lerakók sorsát. A gondolatébresztő előadásokat kötetlen

beszélgetés és networking zárta. A meetupon 35 fő vett részt.
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ctimate.Kic tréning. Climate Academy: Green Buitdings / Ktíma Akadémia:

Zijtd Házak. A Ctimate-K|C az Európai Innovációs és Technológiai lntézet

áttat tétrehozott Tudás- és |nnovációs Közösség (Knowtedge and |nnovation

Community). Cétjuk, hogy sz*é'tes kcjrben etérhetővé tegyék a klímaváltozás

negatív hatásainak cscikkentéséhez szükséges szaktudást és etősegítsék

innovatív termékek, szotgáttatások piacra jutását. Fetadatuk az innovációs

fotyamatok ösztönzése és egyszerűsítése az érintett európai intézmények,

vál|'atatok és tudományágak releváns szereplőinek közösséggé szervezésén

keresztÜl. A Ctimate-KlC Közép.Magyarországi régiójának új oktatási

programja a Klíma Akadémia. Az Akadémia tematikus workshopjai nyotc, a

klímaváttozáshoz kapcsotódó témát járnak körÜt, és interaktív módon adják

át a komoly és hasznos szakmai tudást hattgatóinknak. Az Akadémia június

20.ai workshopja a zö|'d épütetekkel foglalkozott. Az egynapos kuzus a

ktímaváltozás épített környezetünkre gyakorolt hatásait vizsgálta. A

kurzuson az atábbi főbb témákat érintették: A zötd épütetek 5 alapelve, Zötd

épiitetek hatásai, Energia-, víz- és erőforrás-hatékonyság, Zötd iroda

(atapanyagok és minősítés), Be|'ső tevegőminőség, Zötd épÜtet

esettanulmányok Budapestrőt. A Ktíma Akadémia etőadásain 30 fő vett részt.

Fiedler Péter: ,,Tavasz Párizsban'' c. kiátlítása. Fiedler Péter, párizsi

street fotóĺbót nyítt kiáttítás júniusban a H13 Gatériájában. A ,,Tavasz

Párĺzsban'' címet viselő kiáttítás egyedi tátásmóddat mutatja be Párizs

nevezetességeit. A kiáttítást Uht Gabriella művészettörténész nyitotta meg.

A megnyitón tiszteletét tette lsabette Faręat francia kulturá|'is attasé

asszony. Az eseményen közet 60 fő vett részt. A kiáttítás a Civilek a

Pa|'otanegyedért EgyesÜtet közreműködésévet vatósult meg. A tárlatot június

2.-a és 30.-a között tekinthették meg a tátogatók.

H13 Sörpingpong Kupa. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy ol'yan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, metyek valóban népszerűek a fiatalok körében és emellett

közösségformátó szerepet is betöttenek, ezzer is elősegítve a H13 szél.es körű

ĺsmerté tétetét . A versenyt kclvetcíen a játékosok közösen néztek a futbatl

VB meccset a teraszon. A beerpong kupán 32 csapat versengett a

győzetemért, amely 64 játékost jelent. Érdektődőkket egyÜtt a rendezvényen

80 fő vett részt.

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztŕonómiai edukációjának

részeként hatadó csokotádé kurzust tartott június 17-én H13-ban Szántó
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TÍbor csokotádékészítő mester. A nyári szÜnet előtt ez volt az utolsó kurzus,

a folytatás szeptemberben várható. A kurzuson 22 fő vett részt, köztÜk a

H13 inkubáttjai és mentorai.

Egyéb aktuatitások

o A'fetújítás kapcsán felmerü[t garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkütdésre kerülnek.

o Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. Az lnfoBoxra ez idáig a kcivetkező
. 

meniipontok kerültek fel: H13 Diák- .és Váttatkozásfejl'esztési Központ valamint

Józsefváros hontapja, kerületi kereskedetmi tevékenységek, kerí.iteti száttáshety

szolgáttatók, V|||. kerÜleti albérletek, H13 inkubációs pályázat, Vll|. Kerület -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerÜleti

régisztrá[t válIalkozások.
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l' , Szakmai háttér
ľ| , A H13 Diák -és Váttatkozásfejtesztési Központ működéséhez szÜkéges előkészítési,

r tervezési és üzemettetési fetadatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megvatósítása.
I

| . A szakmai munka fotyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápotása, inkubációs

program pátyázatának koordinációja.

Feladatok

o Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de la Musica,

. Civilek a Palotanegyedért Egyesület,

. ELTE Karrier Ktub,

. Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (FlVosZ)'

. ÉtetpátyaAtapítvány,

o HattgatóiÖnkormányzatok,

. INTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót-Lét Alapítvány,

. Kády Gal'éria Alapítvány,

. Kontaktpont

. Közigazgatási és |gazságíJgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

o Láthatatlan Egyetem,

o Magyar Váttatkozásfejlesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadatmi Hivatal,

. NemzetgazdaságiMinisztérium,

. Nemzeti Külgazdasági Hivatat (H|TA),

. Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal, 
)

. Rendszervíz Plusz Kft., .!
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. Shamico Bt.,

. Sot lntézet,

o Corvinus Egyetem-Spin Off Ktub,

o Magyar Üzletasszonyok Egyesülete,

. Széchenyi programiroda,

. Úi Nemzedék Plusz

o Z-Form Szerszámgyártó és Atkatmazástechnikai Kft.

A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

o Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsotatvétet,

pátyázat etbírál'ása, szeaődéskötés, kapcsolattartás.

o Az inkubátt vállatkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalátkozó, workshop szervezése.

. .. A Hí3 épÜtetében felmerÜlő garanciátis és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése.
. . Az |nfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal vató kapcsolattartás folyamatosan zajtik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja fotyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendezvények vatósuttak meg:

. Spin.off Ktub (váltalkozás.fejtesztési partner, mentorálás)
. Szakmai együttműkddés, Üzleti tervezés, tanácsadás, Az, |fjúsági

Váttatkozáséténkítő Közhasznú Egyesütet szervezésében műkcidik a Spin-off

K[ub, me[yben Budapest kÜtönbcjző egyetemeinek hattgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkat való tatátkozásra

szolgál, ebbőt meríthetnek ötletet és bátorságot a fiatalok saját üztetÜk

megvalósítására. Szeretnénk motiválni a ktub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat vát|'alkozás al'apítására és információkkal,- váttatkozói készségek

fejtesztésévet, és pénzÜgyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg átmaikat. A klub tavaszi szezonja lezárult, szeptemberben

indut újra.

. Magyar Vátlatkozásfejlesztési Atapítvány (váttatkozás.fejlesztési partner,

mikro hitet szolgáltatás): a tanácsadás folyamatoś. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, Üzleti teruezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtésset kapcsotatban.
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A Fiatalok vállalkozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos i.igyféttatátkozókat tartott a Magyar

Váttatkozásfej lesztésĺ Atapítvány

A Hí3 váttalkozásfejtesztési profitjának szempontjábót kĺemett jelentőségű,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet vállaljon, hogy a

váttatkozni vágyó fiatatok minél szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást ''

a programiól. Résztvevők száma 50 fő.

Széchenyi Programiroda (vállalkozás.fejlesztési partner): A z014-től

indutó új pátyázati |'ehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok el'számolásával kapcsotatos tanácsadáś. Résztvevők száma: 10 fő.

Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civi1 kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, szemétyes konzuttáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:5 fő.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain való részvételÜk megvalósult.

Rendszervíz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre áll könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma. 8

tő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása van

folyamatban. Váttatkozónői és fiatal' váttatkozói stratégiai tervezés zs14-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vállatkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,Vállalkozói tapasztalatszerzés vóIlalkozni szándékozó

fiatalok részére,,című pitot projekt kidolgozása, amely tebonyotítója.a H13

lesz, a projekt megvalósulása7014 oszére totódott.

Magyar Üzletasszonyok Eryesülete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜtetét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az üzleti életben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti aház munkáját.

Sol lntézet. A soL |ntézet vállalatok, szervezetek és közösségek fejtődését

és átatakul'ási fotyamatát támogatja hazai és kÜtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő fogtatkozások áttat. Partnerszervezet[ink, a Sol

lntézet jútius 4-én egy módszertani bevezetőú tartott a TérTeremtő terek
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(The Wortd café, Art of Hosting, proAction café, stb.) alkalmazásába, saját

élményen és tapasztalaton keresztÜl. Tematika:

Vajon miben rejtik a humán erő forrása a mai közcisségekben,

szervezetekben?

Mi táptátja? Mi étteti? És mennyire tudjuk ezt befolyásol.ni?

SzÜkség Van-e űj erőforrások felkutatására?

Vagy már minden vátaszt tudunk? Mégis mi hiányzik még a humán erő

forrásának

Hogyan tatátunk új kérdésekre új válaszokat a kiégés, etfáradás és

örömtelen munka robototása helyett?

Elsősorban ezekre a kérdésekre keresték közösen a válaszokat a TérTeremtő

módszerek, társas diatógusok atkatmazásávat. A diatógus terek és módszerek

alkalmazása során, az atábbi szervezeti kihívásokhoz kaphattak <jtteteket és

eszközöket a résztvevők: a munkahetyi feszÜ|'tségek, konfl'iktusok és a

stressz kezelése a métyebb közös megértésen keresztĹjl szervezeti

inteltigencia fejlesztése, szabad ötletáramok és összehangolt cselekvések

támogatására, kollektív tudat, részvéte|'i vezetés erósítése, kreatív terek

biztosítása: inspiráció és közösségi innováció cétjábót. Az eseményen 75 fő

vett részt.

Úi Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H13-ban nyítt meg október végén. Az Új Nemzedék Ptusz a

Kozigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ifjúságpotitikai projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Új Nemzedék

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források

bevonásával vatósut meg. A projekt el.sődl'egesen a felnőtté vátás kiiszöbén

áttó, 1z-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.

Cétkitűzései között szerepel a fiatatok segítése a jövőképük

megfogatmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zcĺkkenőmentes

belépésre, továbbá, a pátyatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három teriJleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs ptatformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szotgáttatások bővítése területén valósít meg egybehangott intézkedéseket.

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

mdgvatósutt.

Az Inkubációs Program pátyázata [ezáru[t.

l,
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. az inkubált váttatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolatvétét,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj li k:
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További aktualitások

Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok vatósultak meg:

. Inkubált workshop. stressz.és konfliktuskezelési workshop. Jútius 2-án a

H13 Váttatkozói |nkubációs Programjának résztvevői és mentoraik stressz- és

konfliktuskezelési tréningen vettek részt. A ,,vál[a[kozó is ember'' című két

órás workshopot Ruzsa Ágota, a H13 mentora tartotta. A tréning résztvevői

izgalmas gyakorlatokon keresztül tapasztathatták meg az aktív figyelem és a

határozott kommunikáció stressz csökkentő hatásait. A váttatkozók a

hétkciznapi stressz-faktorokról történő közös eszmecsere során jobban

megismerhették egymást, tanulhattak egymás tapasztatataibót. A

visszajelzések atapján a tréning hasznosnak bizonyutt, igény mutatkozik a

folytatásra. A workhopon ,|2 fő vett részt.

. . Grillvacsora az inkubált váttalkozóknak. A jútius 17-ei grillvacsora a
' közösségépítés jegyében valósult.meg. Cétja, hogy az inkubációs programban

résztvevő váttatkozók egy jót működő, harmonikus közösséget alkossanak,

akik hozzájárutnak egymás szakmai fejtődéséhez, illetve Üzleti sikereihez. Az

este nagyon jć, hangulatban telt és táthatóan az újonnan érkezett

váttatkozóknak is sikerütt beil.teszkedniÜk a már összekovácsotódott

csapatba.

A vacsorán 22 inkubált váttalkozó vett részt.

Láthatattan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttékbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz-kezelés, .személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. Jel'enleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségévet. A H13 az önkéntesek

tatátkozóinak, felkészÜtő atkatmainak ad otthont. Júliusban a Láthatatlan

Egyetem 3 gyűtést tartott a Hí3-ban, osszesen 35-an fordul'tak meg a

programjaikon.
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Üzteti terv írás tréning a munkanétküliek vállalkozóvá válásához. Sőregi

Viktória és Dr. Laczkó Zsuzsanna MÜE tréner jútius 77-én és 24-én-én két

napos fetkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan munkanélkütiek számára,

akik a Budapest Főváros Kormányhivatala MunkaÜgyi Központ áttat kiírt

álláskeresők vát|'a|'kozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A

tréning etmél.eti alapokon nyugvó gyakortatorientátt fetkészítés, amely

váttatkozói ismereteket nyújt a résztvevők speciátis igényeire alapoaĺa. A

résztvevők egyéni|'eg, ĺ|,letve csoportokban aktív részeseivé vá|'nak a

foglatkozásoknak, saját kérdéseiket, probtémáikat áttíthatják a
középpontba. A képzés során a résztvevők kclzcisen gondotják végig Üzteti

ötletÜket, a váttatkozásal'apítás, működtetés tehetőségeit és kockázatait.

Atapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, ĺltetve a

vátlatkozásindításhoz szükéges gyakor|'ati teendőkről, a kisvátlatkozások

pénzÜgyeirő|', az adózásrót, a tikviditási probtémák etkerütésérő|, az

értékesítésrőt és a marketingről. A másodĺk nap végére a jelentkezők

etkészítik Ĺ]zleti tervÜket, meltye|' a MunkaÜgyi Központ támogatására

pátyáznak. A júniusi tréningen 4 résztvevő készítette e[ l]zleti tervét. A

kerületi munkanétkÜtieknek indított tréning ingyenes a vátlal'kozni vágyók

számára, a tréning teljes összegét a kerüteti Munkaügyi Kirendeltség

visszatéríti.

EVS (Európai önkéntes Szotgátat) felkészítő tréning.

Az EVS (European Votuntary Seruice) két héttőt í2 hónapig terjedő kÜtföldi

önkéntes munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valamelyikében, metyet az Európai Unió támogat. A

programban való részvételért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt áttatában

a fogadó szeľvezet teszi meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos

ügyeket kezeli. A program cétja etősegíteni a fiatalok informális tanulását,

és segíteni a helyi közösségeket. A résztvevő fiatalok az életre szóló

él'ményen kívÜt munkatapasztalatot szereznek, fejtesztik megtévő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek szert. Jútius 1.jén az

Európai Önkéntes Szotgá|'atra kiutazó önkéntesek fetkészítő tréningje kerütt

ąegrendezésre a H,|3.ban. M egy napos indulás etőtti képzés lehetőséget

nyújt az önkéntesek számára, hogy áttekintsék az elvárásaikat, hogy

fokozzák a motivációjukat, valamint hogy a fogadó országgal és az Erasmus+

Programmat kapcsotatban információhoz jussanak. Ezek az események

szintén alkalmat teremthetnek arra' hogy az önkéntesek korábbi EVS
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önkéntesekket tal.álkozzanak és beszéljenek. A képzésen a kiutazó

önkéntesek információkat kapnak az önkéntes szolgálatukat érintő

adminisztrációs és hivatalos Ügyekrőt (pt biztosítás, önkéntes szerződés),

gyakor|'ati tudnivalókról (szátlás,.pénzÜgyek, kommunikáció) valamint

játékos formában, szituációs játékok segítségével fetkészÜthetnek arra is, mi

is vár rájuk az EVS alatt. A tréning a Messzelátó Egyesiitet ktjzreműködésévet

valósult meg 8 kiutazás előtt áttó résztvevővel.

EVS (Európai önkéntes Szolgálat) tájékoztató.

Farkasinszky Kata|'in jútius 25.én tartott csoportos tájékoztatőt az EVS.rőt.

Az érdektődő fiatatok megismerkedhettek az Európai onkéntes Szotgátat

működésévet, a jelentkezés menetével, a ki]tdő és a fogadó szervezet

szerepével. A tájékoztatón ó fő vett részt.

FDE trénertatátkozó. A ház diákközpont profitjának szempontjábót fontos,

hogy minét több diákszervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy ezáltal

minét szélesebb hattgatói rétegekket ismertessÜk meg a H13 funkcióit és az

áttata kínátt lehetőségeket. A jútius íO-ei trénertalálkozó atkalmával a FDE

trénerei cseréltek tapasztalatot coaching témakörben.

Az eseményen 20 fó vett részt.

,,Kékségek'' c. kiá[[ítás. ,,Kékségek'' címmet nyítt kiáttítás jútiusban a H13

Gatériájában. A ,,Variációk kékre hango[va... avagy a digitátis és az archaikus

tatátkozása'' alcímet viselő kiáttításban több fotómtÍvész kÜtönböző

tátásmódja egyesi.jl't azonos megjetenési formában. A kiáttítás megnyitójára

jútius 4-én került sor, melyen Fenyves Márk táncolt Balázs Gergely

hegedűművész játékára. A tártatot dr. Patrus Sándor nyitotta meg, aki

megismertette a résztvevőkkel a kéknyomat (cianotípia) technikájávat. A

kiáttítás megnyitóján fellépett: Fenyves Márk, ő táncolt, Batázs Gergely

hegedűművész játékára. A kiáttítást Dr. Patrus Sándor nyitotta meg. A

tárl'atot összeáttító atkotók a követezók vottak: 
.Balogh 

Gábor, Baloghné dr.

Kovács Matitd, Lindmayer Ferenc, Meggyesi Mónika, Wágner Csapó József . Az

eseményen kĺizet 50 fő vett részt. A tárlatot jútius 4.-e és 31.-e között

tekinthették meg a tátogatók

Hí3 Słirpingpong Kupa. A Kcizpont szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, melyek vatóban népszerűek a fiatalok körében és emellett

közösségformátó szerepet is betöttenek, ezzel is elősegítve a H13 szétes körű
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. ismerté tétetét. Júliusban 9 alaktommat biztosítottunk lehetőséget

beerpongozásra.

Az eseményeken átlagosan 10-í5 fő vett részt.

Hétfő esti swing estek. A Központ szabadidős színterének megvatósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyet, mel'yek valóban népszerűek az egyetemista fiatatok körében és

emellett közcisségformátó szerepet is betöltenek, ezzel is etősegítve a H13

széles körű ismerté tétetét. A szabadidős programok körébe illeszkednek a

swing estek, aho|' egy ktubesemény keretein betüt tehetőségi.ik nyítik a

fiataloknak gyakorotni a swing táncokat.

Jú|,iusban 4 atkalommat kerijlt megrendezésre swing est. Alkalmanként 30-35

fő vett részt azeseményen

Coworking Championship. Fontosnak tartjuk, hogy az ' inkubációs

programban résaĺevőkket o|'yan közösségi programokoń vegyÜnk részt, mely
. ) 

mind szakmailag, mind emberileg összekovácsotja őket, hogy egyĺ összetartó

csapatot atkossanak. |dén jútiusban a ház inkubáttjaibót és dotgozóibót

verbuvált csapattal részt vettünk a budapesti coworking irodák számára

rendezett 4 fordutós focibajnokságon, ahol az etőkető második he|'yen

zártunk, ezzel is bizonyítva, hogy az irodán kívÜt is jót tudunk egyÜtt

dotgozni.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerÜtt garanciális javítási munkátatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkÜtdésre ker[jlnek.

o Az lnfoBox folyamatos fńssítése tcjrténik. Az lnfoBoxÍa ez idáig a következő

menüpontok kerÜltek fet: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros hon|'apja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerÜtetĺ száttáshety

szolgáltatók, V|||. kerÜleti atbérletek, H13 inkubációs pátyazat, vlll. Kerütet -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártókcjzpontok nyitva tartása, kerÜleti

regisztrátt váttalkozások. Felelős : Kővári Györgyĺ.
ĺ;
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f014. augusztus

l Szakmai háttér

T-] A Hí3 Diák -és Váttatkozásfejlesztésĺ Központ műkcidéséhez szÜkéges előkészítési,

l '' tervezési és Üzemeltetési fetadatok ettátása, kapcsolódó beszerzések megyatósítása.

t:; A szakmai munka fotyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubációs
I

| . program pátyázatának koordinációja.

Feladatok

Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása ,

t:--t-I Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de [a Musica,

. Civitek a Palotanegyedért Egyesíilet,

o ELTE Karrier Ktub,

. Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (FlVoSZ),

. ÉtetpátyaA|'apítvány,

o Ha|'tgatóionkormányzatok,

o INTALE Nonprofit Egyesület,

. Jót-Lét Atapítvány,

. . Kády Gatéria Alapítvány,

o Kontaktpont

l 
^ . Közigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium 1Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Úĺ Nemzedék Központ,

i. . LáthatatlanEgyetem,
i . Magyar Váttatkozásfejtesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsädó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmi Hivatal,

. NemzetgazdaságiMĺnisztérium,

. Nemzeti KÜtgazdasági Hivatat (HITA),

. Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

ĺ' . Rendszervíz Plusz Kft.,
j

i 1 . ShamicoBt.,

I

I

t.
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. sol |ntézet,

o Coruinus Egyetem-Spin Off Klub,

o MagyarÜzletasszonyokEgyesülete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék Plusz

o Z.Form Szerszámgyártó és Alkalmazástechnikai Kft.,

A Hí 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

o Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsotatvétel,

pátyázat etbírá|'ása, szerződéskötés, kapcsotattartás.

o Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertatátkozó, workshop szervezése.

. A H13 épütetében felmeri.ilő garanciátis és javítási munkátatok szeruezése,

egyeztetése.

. Az lnfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A Hí3 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zaj[ik, amely keretében az atábbi

rendezvények valósultak meg:

. Spin-off Klub (vátlatkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

. Szakmai egyÜttműkd'dés, Üzteti tervezés, tanácsadás. Ař. |fjúsági

Váttatkozáséténkítő Kcizhasznú EgyesÜlet szervezésében működik a Spin-Off

Klub, melyben Budapest kÜtönböző egyetemeinek hattgatói talátkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkal való találkozásra

szolgál, ebbőt meríthetnek öttetet és bátorságot a fiata[ok saját ÜztetÜk

megvalósítására. Szeretnénk motiválnĺ a klub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat váttatkozás alapítására és információkkal, váttatkozói készségek

fejlesztésével, és pénzÜgyi forrásokkat segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg álmaikat. A klub tavaszi szezonja lezárult, szeptemberben

indut újra.

. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (váltatkozás.fejlesztési partner,

mikrohitel szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, Üzleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.
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A Fiata|'ok vállalkozóvá vátásának támogatása a Kcizép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos ügyféttatátkozókat tartott a Magyar

Vát tatkozásfej lesztési Atapítvány

A H13 váltatkozásfejtesztési profitjának szempontjábót,kiemett jelentőségű,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet vátlaljon, hogy a

váttatkozni vágyó fiatalok minél. szé|'esebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programrót. Résztvevők száma 80 fő.

Széchenyi Programiroda (vá1lalkozás.fejlesztési partner): A z014-tő|'

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, vatamint megtévő

pátyázatok elszámol'ásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 10 fő.

Civilek a Palotanegyedért Egyeslilet (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:5 fő. Etnökségi megbeszélés. Az augusztus 23-ai

etnökségi megbeszélésen a Cape aktuátis teendői kerültek napirendre,

valamint az őszi időszakra vonatkozó feladatokat egyeztették: lakossági

fórum, Európa belvárosa || programmal kapcsolatos feladatok, tetőtér

beépítések, fotópátyázat, kiá[lítás.megnyitó.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Dĺákcentrum

programjain való részvételük megvalósult.

Rendszervíz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3.4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ,ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre áll könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 8

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvatósítása Van

folyamatban. Váttatkozőnői és fiatal váltalkozói stratégiaĺ tervezés f014-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vállatkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,VóIIaIkozói tapasztalatszerzés vóllalkozni szándékozó

fiatalok részére,'című pitot projekt kidotgozása, amely tebonyotítója a H13

lesz, a projekt megvalósulásaf014 őszére totódott.

Magyar ĺjzletasszonyok Egyesülete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzleti étetben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

l,

153



ĺ-

ĺ.

Soĺ lntézet. A soL lntézet vállalatok, szervezetek és közösségek fejtődését

és áta|'akulási folyamatát támogatja hazai és kÜtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglalkozások áttat.

Ú1 Nemzedék Ptusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H,|3-ban nyíl't meg október végén. .Az Uj Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és IgazságÜgyi Minisztérium gondozásában etőkészített kétéves

ĺfjúságpotitikai projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Úĺ Nemzedék

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források

bevonásávat vatósut meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás küszöbén

áttó; 17.20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.

Cétkitűzései között szerepel a fiatalok segítése a jövőképük

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

betépésre, továbbá, a pátyatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. ' Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terÜleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése terÜletén vatósít meg egybehangott intézkedéseket.

Elégedettségi fetmérés.2014. augusztus 25.én a NexCon Technotógiai Kft.

megbízott munkatársa 10 órátót kcirÜtbetÜt 7 őrán át az Ú1 Nemzedék Plusz

Kontaktpont |ŕodába betérő fiatalokkal folytatott beszélgetést a H,|3 színház

termében. A fókuszcsoportos beszélgetés cétja etégedettség mérés volt,

melyen előzetes regisztráció után 20 fő jetent meg. A beszél.getést vezető

fiatal'ember etsősorban arra volt.kíváncsi vo[t, hogyan tátják a helyzetÜket

ma a fiatalok, szÜkségét érzik-e egy olyan ifjúsági szolgáltató irodára, mint

azÚi Nemzedék Plusz Kontaktpont |roda és hogyan juthatna et minét több

fiatalhoz a hírük.

A H13 programjainak és befogadott rendezvényeĺnek koordinációja

megvalósult.

Az lnkubációs Program pátyázata lezárult.

. az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zajtik:
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Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az atábbi partnertatátkozók

és workshopok va|'ósultak meg:

. . Láthatatlan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétul tűzték kt, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjcin egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz-kezelés, személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségével. A H13 az önkéntesek

tatálkozóinak, fetkészĹjtő alkalmainak ab otthont. Augusztusban a

Láthatattan Egyetem 2 gyűtést tartott a H13-ban, osszesen 30-an fordultak

meg a programjaikon.

o EVS (Európai önkéntes Szolgátat) fetkészítő tréning.

Az EVs (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig'terjedő kÜtfötdi

önkéntes munkalehetőség a non.profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A

' programban vató részvételért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt áttatában

a fogadó szervezet teszi meg), mely az önkéntes szolgálattat kapcsolatos

Ügyeket kezeli. A program célja elősegíteni a fiatalok informális tanulását,

és segíteni a hetyi közösségeket. A résztvevő fiata,lok az életre szóló

étményen kívÜt munkatapasztalatot szereznek, fejtesztik megtévő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek szert.

Augusztusban Farkasinszky Katalin a Messzelátó Egyesütet önkéntese két

alkalommal (augusztus 14.,28.) tartott csoportos tájékoztatót az EVS-rő|. Az,

érdektődő fiatalok ezeken az alkalmakon megismerkedhettek az Európai

Önkéntes Szotgátat működésével, a jelentkezés menetével, a küldő és a
fogadó szervezet szerepével. A két alkalmon összesen 30 fő vett részt.

. Kökény János - Darabok ll. c. kiállítás megnyitó. A nagy sikerre való

tekintettel., Kökény János Darabok c. kiáttításának fol'ytatását tekinthették

meg augusztusban az érdektődők a Hí 3 gatériájában. Ezen kiátlítás

megnyitójára augusztus 4.én került sor.

A megnyitón beszédet mondott Zékány Zottán a H13 szakmai igazgatója,

Kádár Attita a Kády Gatéria alapítója, valamint kökény János. A megnyitó

beszédeket követően, kötetlen beszélgetést folytattak a résztvevők a

művésszel. Á łĺáttítás megnyitón 45.en vették részt.

Bolgár Emlékest Józsefvárosban. A magyarországi botgárok étetét bemutató

archív fotókiáttítás megnyitójára augusztus 28-án kerÜlt sor. a megnyitón
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beszédet mondott: 7ékány Zoltán a H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési

Központ szakmai igazgatója, Kalicov Gizetta a Bol'gár Kisebbségi

onkormányzat etntike, a Magyarországi Bolgárok Egyesiitetének tagja,

Hargitayné Szimeonova Rajna a kiáttítás összeáttítója.

A megnyitó beszédeket követően a ZORN|CA Hagyományőrző Bolgár EgyÜttes

énekét hal'lgathatták meg a résztvevők, majd egy vetítés következett,

melyen otýan régi magyar híradókból mutattak be részteteket, amelyekben

bolgárok szerepeltek. A k<ivetkezo programpont a ZORNICA Hagyományőrző

Botgár EgyÜttes táncműsora volt. Az estét pedig botgár zenei műsor zárta. A

színvonatas előadást megtekintett Parisza Popnikotova a Botgár

Nagykövetség tanácsosa, Rumjana Jordanova a Bolgár Nagykövetség

konzúlja, Dr. Muszev Dancso - a Botgár országos onkormányzat elnöke,

Andonov Atekzi _ a Botgár országos onkormányzat atetnöke, Kalicov Vladimir

a Fővárosi Botgár onkormányzat elnöke, a Magyarországi Bolgárok

Egyesiitetének Ügyvezető ętnöke és Tanev Dimitar , - a Magyarországi

Botgárok EgyesÜtetének az etnöke is. A rendezvényen í00 fó vett részt.

H13 Sörpingpong Kupa. A Ktizpont szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, melyek valóban népszerűek a fiatalok körében és emeltett

közösségformátó szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a H13 széles körű

ismerté tétetét. A Magyar Sörpingpong Egyesütet augusztus 8-án a H,|3-ban

tartotta szÜletésnapi fordutóját.

A beerpong kupán 30 csapat Versengett a győzetemért, amely 60 játékost

jelent. Érdektődőkket egyÜtt a rendezvényen 75 fő vett részt.

Hétfő esti swing estek. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjábó[ fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyet, mel.yek.vatóban népszerűek az egyetemista fiatalok körében és

emellett közösségformátó szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a Hí3

széles kcjrű ismerté tétetét. A szabadidős programok körébe illeszkednek a

swing estek, ahol egy klubesemény keretein betüt tehetőségük nyítik a

fiataloknak gyakorolni a swing táncokat.

Augusztusban 4 alkalommal kerÜlt megrendezésre swing est. Al.katmanként

20-35 fő vett részt az eseményen

Reklámfilm forgatás. A PSZ.HU Kft. a Pázmány Péter Kato[ikus Egyetem

rendezvényszervezó cége, mely egyetemi butik szervezésével fogtatkozik. A
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Boom parti sorozatukhoz készítenek jetenleg reklámfilmet, melynek egyik

jetenetéhez az erkélyes termünket vették igénybe augusztus f7-én.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felrnertjl.t garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan tcirténik, a hibalisták átkÜtdésre kerülnek.
. . Az (,j coworking terek kialakítása és a fcjtdszinti fogadótér átalakítása egész

. hónapban folyamatosan zajlott.

o Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. Az |nfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerÜltek fet: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerÜ|'eti kereskede|,mĺ tevékenységek, kerĹ]leti száttáshety

szolgáttatók, V|||. kerÜteti albérletek, H13 inkubációs pátyázat, Vl||. Kerület -

Európa Betvárosa, helyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerületi

regisztrált vállalkozások.

2014. szeptember

Szakmai háttér

A H13 Diák -és Váttatkozásfejtesztési Központ működéséhez szükséges előkészítési,

tervezési és Üzeme|'tetési fetadatok etlátása, kapcsolódó beszerzések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápotása, inkubációs

program pátyázatának koordi nációja.

Feladatok

Az önkormányzattat való kapcsolattar:tás.

Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

' . Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de la Musica,

. Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet,

. ELTE Karrier Klub,

Fiatal Vátlatkozók országos Szövetsége (F|VosZ)'

. ÉtetpátyaAtapítvány,

. HaIlgatóionkormányzatok,
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. INTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót-Lét Atapítvány,

. Kády Ga|'éria Atapítvány,

. Kontaktpont

C Közigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Ú3 Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váltatkozásfejtesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmi Hivatal,

o Nemzetgazdasági Minisztérium,

o Nemzeti Kereskedőház7rt.

o Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. So[ |ntézet,

. Corvinus Egyetem-Spin Off Ktub,

. Magyar Üzletasszonyok Egyesiilete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék Ptusz

. Vát|.atkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (VOSZ)

ĺ. A H1 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja
i.' . Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

l pátyázat e|'bírátása, szerződéskötés, kapcsolattartás.
L . AZ. inkubátt váltatkozások, a partnerek és a mentorok számára

ĺ partnertalálkozó, workshop szervezése.

i'.. . A H13 épÜtetében felmer[.itő garanciátis és javítási munkátatok szeruezése,

ľ'1.] egyeztetése.
IĽ o Az lnfoBox folyamatos frissítése.

I
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Az cjnkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendezvények valósultak meg:

Spin.off Klub (vátlatkozás.fejlesztési partner, mentorátás)

Szakmai egyÜttműködés, Üzleti tervezés, tanácsadás. M, lfjúsági

Váttatkozáséténkítő 
.Közhasznú 

EgyesÜ|'et szervezésében működik a Spin-off

K[ub, melyben Budapest kÜtönböző egyetemeinek hattgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkal való találkozásra

szolgál, ebbőt meríthetnek ötletet és bátorságot a fiatalok saját ÜztetÜk

megvalósítására. Szeretnénk motiválni a ktub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat váll.atkozás atapítására és információkkal, váttatkozóĺ készségek

fejlesztésével, és pénzügyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg á|.maikat. A ktub tavaszi szezonja lezárult, októberben indut

újra.

. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozás.fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

, szemétyes tatátkozó cégalapítással, Üz[eti tervezéssel, va[amint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.

' A Fiatalok váttalkozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos ügyféttatátkozókat tartott a Magyar

Váttatkozásfejtesztési Atapítvány . ĺz uj Széchenyi Terv keretében 201Z-ben

jel'entek meg a ľÁłtop-7.3.6. A és TÁMOP-2.3.6. B jelű, ,.Fiatatok

váltal.kozóvá vátásának támogatása'' című pátyázatok. Képzés. A programok

mikro váttatkozások indítását tervező fiatal'ok (18-35év) segítésére indultak

az ún. konvergencia régiókban (Dét.Atfötd, Dél-Dunántúl', Észak-Atföld,

Észak-Magyarország, Közép-Dunántút, Nyugat-Dunántút). A Közép-

Magyarországi Régióban vállatkozás indítását tervezcí fiatalok ezekben nem

Vehettek részt. Aű. ő . számukra dolgozta ki az oFA NKft. a Közép-
.Magyarországi Régióra vonatkozó támogatási ''Tükör-programot'', amelynek

cétja a váttatkozói aktivitás cisztönzése, új vállalkozások tétrejöttének

támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a gazdaság fejtesztésének, a

fogtalkoztatás növelésének.

A,,Fiatalok váttalkozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban'' elnevezésű programban résztvevők közÜt 50 fiatal fo14.

szeptember í. és í5. között 2 hetes képzésen vett részt a Hí3-ban. 
^7fórás képzésen 2 csoportra bontva általános váttatkożói ismereteket
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sajátíthattak e[ a résztvevők, valamint Üzleti tervÜk kidotgozásában kaptak

szakmai segítséget. A képzést sikeresen tetjesítők tanúsítványt vehettek át a

kurzus végén.

Csoportos jogi tanácsadás. A program fotytatásaként szeptember 74-én,25-

én és 30-án csoportos jogi tanácsadáson vehettek részt.a fiatal vátlalkozók a

H13-ban. A meghirdetett alkalmakon jogi kérdéseikkel Dr. Vámos Mariann

Ügyvédhez, Dr. Csiszár Attita Ĺ1gýédjetölthöz, vállalkozásalapítással

kapcsolatos egyéb kérdéseikket pedig a Magyar Váttatkozásfejlesztési

Atapítvány munkatársaihoz, Horváth Lászlóhoz és Boros Lászlóhoz

fordulhattak az érdektődők. A 3 tájékoztató alkalmon összesen több mint

100-an vettek részt.

A H13 vállalkozásfejlesztési profitjának szempontjából kĺemett jelentőségtĺ,

hogy e kormányzati přogram ismertetésében szerepet vállaljon, hogy a

váttatkozni vágyó fiatalok minét szélesebb kcire kapjon pontos tájékoztatást

a programrót.

Széchenyi Programiroda (vátlatkozás-fejlesztési partner): A fo14-tő.

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévcí

pátyázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 70 fő.

Tájékoztató a Horizon 2020 kutatási keretprogramról. A szeptember 25-

én megtartott előadáson Strommer Dávid a Széchenyi Programiroda

regionális igazgatójának köszcintőjét követően olasz Lívia mutatta be az

iroda kapcsotódó tevékenységét., az érdektődőknek nyújtott szolgáltatásait.

A brÜsszeli iroda munkájárót dr. Hottósi Krisztina tartott előadást, majd ezt

követően gyakorlati tanácsok hangzottak el a sikeres pátyázatok pénziigyi,

szervezési és tartatmi követel'ményeivel kapcsolatban.

A program további részében az önkormányzatok számára releváns

pátyázatokrót hangzott et tájékoztatás, valamint tehetőség volt a

tanácsadókkal fotytatott szemétyes konzultációra.

A rendezvényen 85 fő vett részt.

Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultácĺó egyeztetésére.

Résztvěvők száma:S fő.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain vató részvételi.jk megvalósutt. A Hí3 tatátkozási pontként is
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funkcionát a kerijteti egyetemisták számára, ezért biztosít lehetőséget

egyetemi bulik számára. Az ELTE-PPK hattgatóĺ szeptemberben az egyetemi

butijukat a H13-ban tartották. A rendezvény közösségformátó szerepet tölt

be, valamint segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét.

Szeptember 4.én z00 fő vett részt az eseményen. Ezt megelcíző nap pedig

szeptember 3-án az EL-|E-PPK Hattgatói onkormányzatának tagjai

csapatépítő Quiz Esten vettek részt a H13-ban. A rendezvény cétja az vo[t,

hogy az új tanév kezdetével a hattgatók megismerjék egymást, ezáltal

eredményesebben tudjanak csapatként do|.gozni. A közösségépítő

foglalkozáson 25 fő vett részt.

Rendszerv iz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszerv íz Plusz

Kft. a Kasuaad Kft. csapatát mentorálja, havonta 3.4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rende|'kezésre át|' könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 8

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

fo|'yamatban. Váttatkozónői és fiatal. vállalkozói stratégiai tervezés f014-

2020 címmel szakmai egyeztetés a váttatkozói mentoring témakörében.

Emetl'ett zajtik a ,,VáIIaIkozói tapasztalatszerzés vállalkozni szándékozó

fiata\ok részére,,című pitot projekt kidolgozása, amely tebonyotítója a H13

[esz, a projekt megvalósulásaf014 oszére totódott.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜletét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzteti étetben érvényesiilni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

Klubest. .Szeptemberben a család és a karrier összeegyeztetésének

kérdésérőt tartott etőadást Körmendĺ-Seidl.er 7sőfia, a GE Hungary

Fényforrás Üztetág proj ect szervezetének vezetőj e.

Zsófia elmondta, hogy 1ó éve dotgozik a GE-né[, és szakmai tevékenysége

met|'ett az elmúlt 5 évben GE Women's Network szervezetének vezetésében

is aktív szerepet váttat. Regionálĺs társelnökként a Kelet-közép európai

országokbań jetentévő GE üztetágak női tehetségeinek szakmai

érvényesÜlését támogatj a.

A szervezet célja, hogy minét több tehetséges női munkaváttató járutjon

hozzá a cég sikeréhez vezetőként is. Ehhez tréningeket, mentoringot és

fejlesztő programokat hoztak tétre ki.
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Zsófia egy 4 éves kisfiú édesanyjaként saját pétdáján mutatta be a GE áttat

bevezetett új, hatékony nőket támogató megoldásokat, ametyek azután

mintaként szotgáltak más ĺtthoni és kÜtfötdi cégek számára is. A közvetlen

hangulatú rendeałényen 14 fő vett részt.

Sol lntézet. A soL |ntézet vállalatok, szervezetek és közösségek fejtődését

és átatakutási fotyamatát támogatja hazai és kĹ]tfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglalkozások áttat.

us Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H.|3-ban nyíl't meg október végén. Az Uj Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és IgazságÜgyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ifjúságpotitikai projekt, me|'y megvatósításáért a Zánka - Úi Nemzedék

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források

bevonásával' valósul meg. A projekt etsődlegesen a felnőtté vátás kitszöbén

áttó, 1f-zo év közötti, közoktatásban tanul'ó fiatatokat szótítja meg.

Cétkitűzései között szerepel a fiata|'ok segítése a jövőképÜk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pályatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terĺileten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs ptatformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szotgáttatások bővítése terütetén vatósít meg egybehangolt intézkedéseket.

Étőkönyvtár - HR szakma bemutató. ĺz Új Nemzedék Plusz Kontaktpont

lrodában 2014. szeptember f3-án, kedden, 17:30 órai kezdettel kerÜlt

megrendezésre az Étőronyvtár elnevezésű rendezvénysorozat újabb eleme.

A téma a HR szakma bemutatása, a terület rejtelmei, illetve munkaerő piaci

helyzete vol.t. A meghívott vendég Földes Péter, a Kelly Services megbízott

HR igazgatója vott. Péter étetútja meglehetősen érdekes, belekóstolt az

informatika, a színjátszás vil'ágába is, miel.őtt a Human Relations Ügynökségi

ol'datának szentelte volna magát. Elsősorban toborzás-kiválasztássaI

fogl'atkozik, ezen betÜt is kiemelten az |T, illetve mérnöki áttásokkat.

Etőadásának jetentős része az cinéletrajzok keresĺíoptimatizátását járta

körbe, hasznos tippekket ettátva a hattgatóságot. Fethívta a figyelmet arra a

tényezőre is, miszerint a kulcsszavak elhelyezése a CV-k fellelhetőségének

atapját jelentik, il|'etve megkönnyíthetjÜk azt, hogy a cégek, Ügynökégek

könnyű szerre[ megtatátjanak bennÜnket. Az Étőkönyvtár sorozat októberben

fotytatódik, újabb érdekes szakmákkat, és még érdekesebb képvisetőikket.
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A Hĺ 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

o Az |nkubációs Program pályázata [ezáru[t.

. az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj li k:

szolgá[tatások
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További aktualitások

Az jnkubátt vál'l'a|'kozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

. Láthatattan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási

intézményben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket. 
étetvezetési ismeretekre (pt. idcígazdálkodás, stressz.kezelés, személyes

pénzÜgyek stb.) oktatja. Jelen|,eg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségévet. Szeptemberben új fétév

vette kezdetét, ezáltal a Láthatatlan Egyetem 6 kĺ]tönböző csoportja

(inkubátor, képzők képzése 1-2, előretott hetyőrség, műhelyfejlesztő

háttércsoport, szeruezetfejlesztés) 6 gyűtést tartott a H13-ban, ezen kb. 100

fiatal (a Láthatatlan Egyetem teljes budapesti önkéntes stábjának javarésze)

fordult meg.

. Best Startup Bootcamp. A BEST (Board of European Students of Technology)

Európa legerősebb műszaki egyetemeinek non.profit, potitikamentes,

önkéntes szakmai diákszervezete. A BEST 1989-ben alakult azzal a céllal,

hogy a kÜtönböző országokban tanuló egyetemistákat szakmai programok

keretében megismertesse a többi ország kuttúrájávat. Rendezvényeik és

. online szolgáltatásaik célja, hogy a ,,hallgatók - vállalatok - egyetem''

háromszög szereptőit közetebb hozzák egymáshoz. A Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetemen 25 éve működik a BEST.

A BEST Budapest szeptember első hetében 5 napos nemzetközi Startup

Bootcampet tartott a Hí3-ban. A tréningen összesen 25 fővett részt, akik 15

kÜtönböző országbót (Magyarország, Spanyolország, Franciaország,

\ olaszország, Lengyelország, Csehország, Ukrajna, Törökország, Görögország,

Finnország, Norvégia, Portugália, Svédország, Szerbia, Románia) érkeztek. A

kurzus témája a start-up váltatkozások indítása vo[t. A f5 résztvevő 4
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csapatban dolgozott 1-í vállalkozási öttet kidotgozásán. Az első nap az

ötletelés jegyében te[t, majd a résztvevők a feldobott öttetekbőt

kiválaszthatták, melyiknek a fejlesztésén szeretnének egy héten keresztÜl

dolgozni. A szervezők egy-egy napot szántak a következő témáknak: piaci

igények feltárása, értékpropoziciő, Üz[eti modelt fejlesztés, pénzÜgyi

elemzés és teruezés, valamint az Üzleti öttet bemutatása. A résztvevők

nagyon meg voltak e|'égedve a program.szakmai tartalmával, a rengeteg

gyakorlati ismerettel és az inspirátó csoportmunkával. Az egy hetes tréning

az Üzleti ötletek prezentálásával, az úgynevezett elevator pitch.ekkel

záru[t.

Úi lehetőségek és megoldások konferencia. A H,|3 dotgozói és inkubáttjaÍ a

Napi Gazdaság szervezésében megrendezett konferencián vettek részt

szeptember 23-án. A konferencián többek között előadást tartott Varga

Miháty nemzetgazdasági miniszter, elmondása szerint gazdaság

fenntartható növekedési Ütemének emelése szükséges, visszafogott és

takarékos köttségvetésre Van szüksége az országnak. Kijetentette: a 2015-ös

á|'lamháztartási hiányt a kormány a GDP 3 százaléka atatt kívánja tartani, és

azt, hogy az államháztartás kiadási oldalának csökkentése szÜkséges ahhoz,

hogy az áltamadósságot csökkenő pátyán tartsák. Wittek András, a Magyar

Nemzeti Kereskedőház Ügyfétkapcsolati igazgatója a hazai kkv-k

export<ĺsztönzéséről beszétt. A szervezet kiemel't terÜ|'eteként említette az

él.elmĺszeripart, a gépipart, a járműipart, az elektronikát és a könnyűipart.

Kiemelte: nem marketingtevékenységet végeznek, hanem konkrét üzleteket

kötnek a partnerek termékeivel, szolgáltatásaival

Üzteti terv író tréning. Sőregi Viktória és Dr. Laczkó Zsuzsänna szeptember
,|5.én és 17-én fetkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan keri.ileti

munkanélkÜtiek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala

Munkaügyi Központ áttat kiírt álláskeresők vállalkozóvá vátását etősegítő

támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning elméleti ,alapokon nyugvó

gyakorlatorientált fetkészítés, amely váttatkozói. ismereteket nyújt a
résztvevők speciál'is igényeire alapozva. A résztvevők egyéniteg, itletve

csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,

probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők

közcjsen gondotják végig Üzleti ötletÜket, a vállalkozásalapítás, működtetés

tehetőségeit és kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható

jogi formákról, iltetve a váttatkozásindításhoz szükséges gyakorlati
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teendőkről, a kisvállalkozások pénzÜgyeiről, az adózásról, a t!kviditási

probtémák elkerĹiléséről, az értékesítésrőt és a marketingrőt. A második nap

végére a jelentkezők etkészítik Üzteti tervüket, metlye|' a MunkaÜgyi Központ

támogatására pátyáznak. A szeptemberi tréningen 3 résztvevő készítette el

Üzleti tervét.

Rögtön Jövök! - |ngatlanbłjrze és konferencia.

A Napi Gazdaság a Rögtön Jövök! program keretein betÜt konferenciát

szervezett, hogy az ingatlantul'ajdonosokat és a potenciátis bértőket hozza

közetebb egymáshoz, és egyúttal a személyes találkozás tehetőségét is

biztosítsa. A szeptember 25-ei börze az ljres Üzlethetyiségek bemutatásán tút

alkalmat nyújtott arra, hogy a kiÜresedés problémáját még köze[ebb hozta

az emberekhez, valamint a kĺ]tönbciző - tétező és tervezett - bérteti és

pátyázati konstrukciókat ismertették a szakemberek. A konferenc.ia, ametyen

a H13 a Kisfalu Kft.-vel szerepelt a Józsefvárosi standon két részbőt áttt. Az

e[ső rész egy etőadás sorozat volt, melyben bemutatták a Rögtön Jövök

programot és a ,,Nyitva! Kiadó Üzletek Fesztiválja'' c. programot. llletve a

konferencián több neves etőadó is fetszótatt és boncolgatott érdekes

témákat, mint Ughy Attita városképvédelmi és városfejlesztési tanácsnok és

XV|||. kerÜleti po|'gármester beszélt az ingatlanhasznosítás fontosságárót,

Finta Sándor, Budapest főépítésze arról beszélt; hogy milyen

szemléletváttásra van szÜkség az ingattanhasznosítás terén. Marjay Gyula, a

Váttatkozók és Mun káttatók országos Szövetsége (VOSZ ) közép - magyarországi

regionátis szervezetének atelnöke etőadásában azt boncolgatta, hogy egy cég

sikerességéhez, melyik út járut hozzÁ jobban, ha egy ingatlant bérel' a cég,

vagy ha megvásárolja azt. Szatmáry-Jäht Angéta, a Budapesti Kereskedelmi

és Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának etnöke szerint megoldattan

prob|'éma a parkolás és az áruszáttítás sok bétvárosi utcában, ami Üztetek

ezreinek megnyitásánál jelent hatalmas korlátot, de úgy gondolja, hogy az

új budapesti kereskedelmi koncepció, amelyen már dolgozik a BK|K,

megol'dást nyújthat.

A konferencia második része egy Ingatlanbörzébőt á[lt, ahol a kiáltítók között

szerepeltek kerületi önkormányzatok, a BFVK Łrt., a BK|K, valamint sikeres

projektek és váttatkozások. A H13 Diák. és Váttatkozásfejtesztési Kcizpont az

inkubációs pátyázatát és az új coworking bértési lehetőséget kínátta a

nagyszámú érdektődőknek.

I

I

t

i

L67



r'
I

l

ĺ-
I

I

I

t-
t:t:

f'r
I

I

i

I

Józsefvárosi Üzleti Klub. A Józsefvárosi Üzteti Ktub fő célja, hogy

lehetőséget biztosítson a kerÜleti váttatkozóknak, hogy személyes

kapcsotatot alakítsanak ki a kerÜtet döntéshozóival, hetyi váttatkozókkal,

valamint hasznos és aktuális információkat is szerezzenek a gazdasági

változásokrót, Ĺ]zl'eti tehetőségekrőt, továbbá egy jobb Üzteti környezet

rnegteremtésére irányutó közös tcire]ĺĺés.

A Váttalkozói Ktub kiemelt cétjai: olyan rendezvények szeryezése, amelyek

egymás megismerését, egymás segítését, a közös gondotkodást és az

összefogást erősítik - gyakorlati praktikákat sajátíthatnak el a legégetőbb, a

vállalkozásokat leginkább érintő témákban. Továbbá a jogszabáty-változások

figyelemmel kísérése, pátyázati lehetőségek, váltalkozást segítő

intézkedések megismerése. A váttatkozásokat érintő könyvelői Ügyviteti

tanácsadás - szakemberek, esetleg coachok bevonásávat. Valamint direkt

kapcsolat a kertjleti vezetőkkel . kommunikációs tehetőség megteremtése. A

Váttalkozói K[ub kiemett cétja még a váltatkozások működésévet kapcsolatos

probtémák megvitatása, megoldása, vé[eménynyilvánítása. ll.tetve nem

utolsósorban entrepreneur (,,startup szellemű'') magatartás meghonosítása.

A szeptember 30-ai klubon Egry Attita alpolgármester a kerület gazdasági

aktualÍtásait, a fejlesztési terveket valamint a helyi adópotitikát ismertette,

dr. Szlovák Anita főosztályvezető, NAV Közép-magyarországi Adó

Főigazgatóságátót tartott e|'őadást a mely több témát is érintett. A
főosztátyvezető asszony fethívta a figyetmet a NAV áttal lefotytatott

ellenőrzésekkor fetmerÜtt tipikus hibákra, ittetve az ÁFA-vat kapcsolatos

szabályokról. Dr. Szlovák Anita prezentációja kitért a számták kiáttításakor

ás befogadásakor mire érdemes oda figyetni. Az előadásokat követően, a

résztvevőknek tehetőségük nyítt kérdések fettétel'ére. Az eseményt pedig

kötetlen networking zárta.

A rendezvényen 30-an vettek részt.

EVS (Európai önkéntes Szolgálat) felkészítő tréning.

Az EVs (European Votuntary Seruice) két héttőt 12 hónapig terjedő kÜtfötdi

önkéntes munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A

programban való részvételért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt áttatában

a fogadó szeruezet teszi meg), mely az önkéntes szolgál.attal kapcso[atos

Ügyeket kezeli. A program célja elősegíteni a fiatalok informális tanulását,

és segíteni a hetyi közösségeket. A résztvevŐ fiatatok az étetre szó|.ó
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élményen kívÜt munkatapasztalatot szereznek, fejtesztik meglévő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ĺsmeretére tehetnek szert. Az EVs (European

Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő kütfötdi önkéntes

munkalehetőség a non-profit szférábań, elsősorban az Európai Uniós

országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A programban

való résaĺétetért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt áttatában a fogadó

szervezet teszi meg), mely az ĺĺnkéntes szolgá|.attal kapcsol.atos Ügyeket

kezeli. A program cétja etősegíteni a fiatalok informális tanulását, és

segíteni a hetyi közösségeket. A résztvevő fiatalok az életre szóló élményen

kív[j[ munkatapasztalatot szereznek, fejlesztik megtévő nyelvtudásukat vagy

új nyetvek ismeretére tehetnek szert.

Szeptember hónapban Farkasinszky Katalin két alkalommal (szept. 5. és 1ó. )

tartott csoportos tájékoztatót az EVS-rőt. Az érdektődő fĺatatok ezeken az

alkalmakon megismerkedhettek az Európai Önkéntes Szotgátat működésével,

a jelentkezés menetével, a kütdő és a fogadó szervezet szerepévet. A két

alkalmon összesen 20 fő vett részt.

Kesztyűgyári Állásbörze és Karrierpiac. Szeptember 30-án kerÜtt

megreňdezésre a Kesztyűgyár KözösségÍ Házban az őszi Áttásbörze és

Karrierpiac, melyen 50 munkáltató kínátta áttásait. A Hí3 külcin standdal

képviseltette magát az eseményen, melyen a MunkaÜgyi Kcĺzpont áttat kiírt

,,Munkané[kÜtiek váttatkozóvá vátását etcísegítő támogatás'' elnevezésű

pátyázatot és a horzá kapcsotódó Üzteti terv író tréninget népszerűsítettük.

Ezen kívijt a vállalkozni vágyó érdektődőket tájékoztattuk a H13-ban

etérhető ingyenes vál[a[kozásfejlesztési tanácsadásró[, az Inkubációs

Programunkról, valamint az újonnan meghirdetett co-working

szotgáttatásunkról.

,,Válogatás Kőhegyi Gyula grafikusmíjvész kisgrafika gyűjteménýéből''

című kiáttítás megnyitója. Szeptember 3-án Kőhegyt Gyula grafikusművész

kisgrafika gyűjteményébőt nyítt kiáttítás a H13 Gatériájában. A vendégeket

łékány Zoltán a H13 szakmai igazgatója köszcintötte, majd Ürmös Péter

grafĺkusművész, szakíró vezetésével betekintést nyerhettek a résztvevők a

kisgrafikák történetébe és a gyűjtés rejtelmeibe. Ezt követően Ürmös Péter

Kőhegyi Gyutát interjwotta meg eddigi munkásságáról, valamint a kiáttított

kisgrafika gyűjtemény tcirténetéről, bevátogatott atkotásokrót. A kiáttítás

megnyitóján 45-en vettek részt.
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Green meetup. Szeptember 11-én magyar nyelvű Green meetup kerÜlt

megrendezésre,,Az Earthship és egy zötd hajó a Dunán'' címmel a H13-ban.

A meetupon két izgalmas etőadót hallgathattak és kérdezhettek a
résztvevők. Az Earthship egy radikátis cinfenntartó ház típus, mely teljesen

fÜggetlen a közhátózattól, erről mesélt nekünk Hruska Csaba. Egy

környezettudatos koncepció, ami egyszerre épít a technológiára és a szemét

fethasznátásl.a. A technotógiát egy Új-mexikói (USA) cég fejl.esztĺ már 40

éve. A cég a kísérletezés és fejteŠztés mellett az oktatásra is

fókuszát' Rendszeresen szerveznek több hetes építési gyakorlatot és

oktatást, ahot étőben megvizsgáthatják a házakat a kezdetéktőt a tegutóbbi

fejtesztésig, Hruska Csaba pont egy ilyenen vett részt és erről mesétt

nekÜnk.

A másik etőadás a Zötd Szigetről és a TankerPortról szótt. Az úszómű a

fővárosba érkező hajókat, szátlodahajókat szotgátja ki, egyebek mellett

ĺisszegyűjti a hajókon keletkező, a környezetre ártatmas anyagokat.

Hoffmann Pál, a Tanker Port Környezettechnológiai és |nnovációs Kft.

Ügyvezető igazgatója tartotta az etcíadást, mely nagyon színvonalas vott. Az

innovatív kiszotgátó egység fő fetadata többek között a vízi köztekedők

ivővízzel történő etlátása, valamint a mindennapi működésijk közben

keletkező szennyvíz, fáradt olaj, olajos száraz hulladék, olajos fenékvíz és a

konyhai huttadékok átvétete és a l'egszigorúbb környezetvédetmi etőírásoknak

megfelelő kezelése, ártalmatlanítása. A ,,ziĺld'' tevékenység mellett

megemtítette még a Startup szerepbőt fakadó nehézségeket, melyeket le

kettett kÜzdeniük. A gondolatébresztő előadásokat kötetlen beszélgetés és

networking zárta. A meetupon ó0 fcí vett részt.

|rodalmi szalon . Linka Ágnes riporter, előadóművész közreműködésével.

Havonta kerül megrendezésre H,|3-ban Linka Ágnes . |rodalmi szalon c.

műsora, amely a több mint 20 éves múlttal bír a Magyar Rádióban. A

szeptember'i Irodalmi szalon a szokásos egy órás ktubfogtatkozással indult.

Ezt követően az |rodatmi szalon vendége vott Borbás Gabi színművésznő,

Espérance Ngungadiafuka Nsosso az Afrikáért Atapítvány oktatási és szociátis

referense és Török Czene lstván Budaörs alpolgármestere. Műsorvezető-

szerkesztő: Linka Ágnes vott. A műsorról' fetvétett készített a Buda Környéki

Televízió. A rendezvényen 50 fő vett részt.
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Kulturá[is orökség Napjai. A Kutturátis Örcikség Napjai atkatmábót

országszerte több száz olyan épütet - múzeumok, könyvtárak, iskolák,

templomok , közigazgatási intézmények . nyitják meg kapuikat az érdektődők

előtt, amely az év folyamán nem Vagy csak részlegesen tátogathatók. AZ'

épütetbejárásokat további ku|'turális programok és városnéző séták

színesítik. A szeptember 20-ai esemény atkatmábót a H13

Váttatkozásfejlesztési Központot Zékány Zottán szakmai igazgató mutatta be

az érdektődőknek, a programon70 fő vett részt.

Turizmus Világnapja. - Séta a Mikszáth téren és környékén. |dén negyedik

alkalommal rendezte meg a Magyar Turizmus ZRT a Turizmus Vitágnapját. Az

eseményhez a Budapesti Kereskedelmi és lparkamara kereskedetmi tagozata,

idegenvezetői, tematĺkus és bevásártó utcái, itletve azok BK|K áttat

működtetett menedzsmentje (BUM) is csatlakozott. A ,,Séta a Mikszáth téren

és környékén'' program egyik áttomása volt a H13. Az épütet történetét és

jelentegi funkcióĺt Zékány Zoltán ismertette az érdeklődőkket. A sétának

tényegét az képeztd, hogy bemutassák azokat az eredményeket, amit az itt

kia|.akul.t tevékeny szellemi műhety és civil összefogás ért e[ a helyĺ

önkormányzat (EU források/pátyázatok) támogatásával. A jó hangutatú sétán

65 fő vett részt szeptember 27-én.

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómĺai edukációjának

részeként szeptember 9-én hatadó csokoládé kurzust tartott a H13-ban

Szántó Tibor csokotádékészítő mester, majd szeptember 30.án pedig atap

kurzust.

Szeptember 9.én a hatadó kurzuson 20 fő vett részt.

Szeptember 30-án az al'ap kurzuson pedig 77 fő volt.jelen.

A nagy sikerre val'ó tekintettet októberben várható a folytatás

Hétfő esti swing estek. A Központ szabadidős színterének megvatósítása

szempontjábó[ fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyet, metyek vatóban népszerűek az egyetemista fiatalok körében és

emellett közösségformátó szerepet is betcittenek, ezzel is elősegítve a H13

széles körű ismertté tételét. A szabadidős programok körébe illeszkednek a

swing estek, ahot egy klubesemény keretein betÜt tehetőségük nyítik a

fiatatoknak gyakorolni a swing táncokat.
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Szeptemberben 3 alkalommat kerĹjtt megrendezésre swing est. Alkalmanként

20-35 fő vett részt az eseményen.

I

t l Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán fetmerĹjlt garanciá[is javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan tcirténik, a hibatisták átkÜtdésre kerÜlnek.

. Az új coworking terek kiatakítása és a fötdszinti fogadótér átalakítása egész

. hónapban folyamatosan zajlott.

. Az tnfoBox folyamatos frissítése történik. Az tnfoBox ra ez idáig a következő

menÜpontok kerültek fe[: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerüteti száttáshety

szolgáttatók, V|||. kerÜteti albérletek, H13 ĺnkubációs pátyázat, Vll|. KerÜtet _

Európa Betvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerÜleti

regisztrátt vá[[aIkozások.

f014. október

Szakmai háttér
( l\ H13 Diák -és Váttatkozásfejlesztési Központ működéséhez szÜkséges előkészítési,

I

Iĺ tervezésĺ és Üzemettetési feladatok ellátása, kapcsotódó beszerzések megvalósítása.

. A szakmaĺ munka folyamatos végzése, partnerkapcsotatok kiépítése és ápolása, inkubácios

program pátyázatának koordinációja.

Feladatok

. Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de la Musica,

. Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet,

o ELTE Karrier Klub,

. Fiatat Váttatkozók országos Szövetsége (F|VosZ),

. ÉtetpátyaAlapítvány,

o Hallgatói onkormányzatok,
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. INTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót-Lét Atapítvány,

. Kády Galéria Alapítvány,

.. Kontaktpont

o Közigazgatási és |gazsági.jgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Úi Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váttatkozásfejlesztésĺ Alapítvány,

. Megotdás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmi Hĺvatal,

o Nemzetgazdasági Minisztérium,

o Nemzeti Külgazdasági Hivatat (H|TA),

r Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. Sol |ntézet,

. Corvinus Egyetem-Spin Off KLub,

' . Magyar Üzletasszonyok Egyesi'itete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék P|'usz

o Váttatkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (VoSZ)

A Hĺ 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

. Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolatvétel,

p ály ázat et bí rátás a, sze rződés kötés, kapcsolatta rtás.

... Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

pa rtne rta lá lkozó, workshop szervezése.

. A H13 épÜtetében felmerÜlő garanciális és javítási munkálatok szeruezése,

egyeztetése.

. Az lnfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények
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Az cjnkor:mányzattat va|'ó kapcsotattartás folyamatosan zajtik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlĺk, amely keretében az atábbi

rendezvények valósultak meg:

o Spin-off Ktub (vállalkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

Szakmai együttműködés, Üzteti tervezés, tanácsadás. AZ. |fjúsági

Váttatkozáséténkítő Közhasznú EgyesÜtet szervezésében működik a Spin-off

Klub, melyben Budapest kÜtönböző egyetemeinek hattgatóĺ talátkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkal való talátkozásra

szolgál, ebbőt meríthetnek tjttetet és bátorságot a fiatatok saját ÜztetÜk

megvalósítására. Szeretnénk motiválni a ktub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat vállalkozás alapítására és információkkal, váttatkozói készségek

fejlesztésével, és pénzügyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

valósítsák meg álmaikat. A ktub tavaszi szezonja lezárult, októberben ĺndul

ujra.

' . Magyar Vátlalkozásfejlesztési Alapítvány (váttatkozás.fejlesztési partner,

mikrohitel szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítással, ljzleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtésset kapcsolatban.

ĺzÚj Széchenyi Terv keretében 20íZ-ben jetentek meg a ĺÁmop-z.3.6. A és

TÁMOP.2.3.6. B jelű, ''Fiatal'ok vállatkozóvá vátásának támogatása'' című

pátyázatok. A programok mikrovállalkozások indítását tervező fiatatok (18-

35év) segítésére induttak az ún. konvergencia régiókban (Dét-Atfötd, Dét-

Dunántúl, Észak-Al.fĺild, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-

Dunántút). A Közép.Magyarországi Régióban vállatkozás indítását tervező

fiatalok ezekben nem vehettek részt. Az' ő számukra dolgozta ki az oFA

NKft. a Közép-Magyarországi Régióra vonatkozó támogatási '.TÜkcir-

programot.', amelynek cétja a váttatkozói aktivitás ösztönzése, új

váttalkozások tétrejöttének támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a

gazdaság fejtesztésének, a fogtatkoztatás ncivetésének.

A,,Fiatalok váttatkozóvá vátásának támogatása a Kcizép-Magyarországi

Régióban'' elnevezésű programban résztvevők október f-án és 7-én

csoportos jogi tanácsadáson vehettek részt a fiatal váltatkozók a Hí3-ban. A

meghĺrdetett alkatmakon jogi kérdéseikket Dr. Vámos Mariann ügyvédhez,

Dr. Csiszár Attita Ügyvédjetölthöz, vállalkozásalapítással kapcsolatos egyéb

kérdéseikket pedig a Magyar. Váttatkozásfejtesztési Atapítvány
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munkatársaihoz, Horváth Lászlóhoz és Boros Lászlőhoz fordulhattak az

érdektődők. A 2 tájékoztató alkalmon összesen 80-an vettek részt.

A H13 váttatkozásfejlesztési profitjának szempontjábót kiemett jetentőségű,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet vállaljon, hogy a

vátlalkozni vágyó fiatalok minét szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programrót.

Széchenyi Programiroda (vátlalkozás.fejlesztési partner): A z014.tő|,

indutó új pátyázati tehetőségek, forrásteremtés, valamint meglévő

pátyázatok elszámo|'ásával' kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 50 fő.

Civilek a Palotanegyedért Egyesület (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szeruezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:S fő. október 2.-án a Patotanegyedi Esték keretében

megrendezésre kerÜtt a XlX. Lakossági Fórum ismét izgalmas kérdések

megvitatását cétozta. Az Európa Belvárosa Program újabb szakaszában a

palotanegyedi társasházak pátyázhattak a hoń[okzatuk fetújítására. A

Fórumon az aktuál.is társasházi teendcíket, tehetőségeket és probtémákat

vitatták meg a résztvevők a Palotanegyed önkormányzati képvisetői, a Vl||.

kerÜleti önkormányzat és a RÉvg feletős vezetőĺvel. A rendezvényen részt

vett ár. Kocsis Máté V|ĺ|. keri.il'eti potgármester, Egry Attita alpolgármester,

szitágyĺ Demeter képvisető. A Fórumon 80 patotanegyedĺ lakos vett részt.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás; programjaink

hirdqtése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain vató részvétetÜk megvalósutt. A H,|3 tatátkozási pontként ĺs

funkcionát a kerüteti egyetemisták számára, ezért bĺztosít l.ehetőséget

egyetemi butik számára. A Karrier Ktub október 13-án vezetői megbeszélést

tartott, az ELTE-PPK hattgatói pedig az októberi egyetemi butijukat

rendezték a H13-ban. A rendezlény kĺizösségformátó szerepet tölt be,

valamint segít a hattgatók kcirében népszerűsíteni a H13 intézményét. A H13

tatátkozási pontként is funkcionál a kerületi egyetemisták számára, ezért

biztosít tehetőséget egyetemi bulik számára. Az ELTE hattgatói októberben

az egyetemÍ butĺjukat a H13.ban tartották. A rendezvény kĺlzösségformátó

szerepet tölt be, valamĺnt segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13

intézményét. Október ff-én í80 fő vett részt az eseményen.

Rendszerviz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorátja, havonta 3-4 alkalommal személyes
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tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre átt könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 8

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvarósítása Van

folyamatban. Váttatkozőnői és fiatat váttatkozói stratégiai tervezés zO14-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vállatkozói mentoring témakcirében.

Emettett zajtik a,,VóIIaIkozói tapasztalatszerzés váIlalkozni szándékozó

fiatalok részére,,címrĺ pitot projekt kido|'gozása, amely tebonyotítója a H13

lesz, a projekt megvalósulása2014 őszére totódott.

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜletét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az [Jzleti étetben érvényesÜlni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját. október

13-án ,,A Márka Én vagyok! Hogyan építsĺik a saját magunk márkáját -

ahogyan én csinálom!'' címmel Csíkné Dr. Kovács Ktára közgazdász, a

Magyar Sörgyártók Szövetsége Elnöke, fetső- és középvezetői tréner tartott

előadást. Ktára a közgazdasági egyetem etvégzése után kÜtönbciző

váttatatoknát tanulta ki az i]zleti étet titkait. A mútt év őszéig egy

multinacionátis cég kereskedelmi igazgatójaként dolgozott, ám amikor úgy

érezte, hogy ez a munka már nem tartogat számára új kihívásokat, váltott.

Jetenleg egy brit-magyar tanácsadó cég társtulajdonosa. Vérbeti

Üzletasszony kreatív, magabiztos és lehengerlő.

Etőadása is ezekre a tulajdonságokra helyezte a hangsúlyt, hiszen az üzleti

étetben rendkívÜl fontos, hogy megfelelően tudjuk magunkat képviselni,

magabiztosan viselkedjünk a váratlan hel'yzetekben is, könnyen építsÜnk

kapcsolatokat - egyszóval hozzuk ki magunkbót a maximumot! Ehhez kaptak

a résztvevők humorrat álaposan megfűszerezett, jól hasznosítható ötleteket!

A rendeaĺényen 25 fő vett részt.

Sot |ntézet. A soL |ntézet váttal'atok, szervezetek és közösségek fejtődését

és átalakul.ási fo|'yamatát támogatja hazai és kÜtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejtesztő foglalkozások áttat.

Úi Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A Hí3 szakmai partnere,

irodájuk a H13-ban nyílt meg október végén. 
^z 

Új Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondozásában etőkészített kétéves

ifjúságpotitikai projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Ú: Nemzedék
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