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||. btokk 16 és í8 óra között

1. Aszfaltrajz verseny

Egyik tegnépszerűbb szabadtéri foglatkozás a kĺsebbek körében. A témát a program

céljaíhoz mérten alakítottuk ki, de bárki rajzol'hatott a Versenyen kívüt ĺs. Az első helyezet

nyereménye egy doboz 3D-s aszfattkréta vol.t. A rajzokat a járóketők is megnézhették,

ezáttal is kívántuk fel.hívni a figyel'mÜket a környezetünkkel kapcsolatos probtémákra.

f. Kĺirnyezetbarát kézműves fogtalkozás

A fogtalkozás cétja az volt, hogy olyan anyagokat használjunk fet az a|'kotás során, melyet

másodlagos terrnékként, újra feldotgozva tudunk hasznosítani. íey PET palackokat

festhettek temperával az érdektődők, mely kÜtönböző arcok bemutatására próbálkoztunk

(vidám, szomorú, boldog, izgatott, stb.), valamínt wc papír guđgákbót modern autókat

készítettünk, melyek szintén azt. mutatták, hogy mennyivel kŕjrnyezetbarátabb az

elektromos/ hi brid autó.

osszességében a rendeaĺény etérte a célját, a fiatalok és a látogatók számára sikerüti

bemutatnunk, hogy a közösségi kĺĺztekedés használata, kisebb útvonalakon a kerékpározás

és a gyaloglás alkalmas arra' hogy helyettesítse az autós köztekedést. A rendezvény

sikeressége az egyĺittműködő iskoták számával igazolható, i|'letve a programban részt vett

gyermekek, tátogatók személyes jetenlétével, és aktivitásával.

Projekt neve: ,,Én kis kertet kerte1tem...'

Budapest Főváros Vtll. kerí.jtet Józsefvárosi onkormányzathoz ,,Budapest.Józsefváros,

Magdolna Negyed Program ll|.'' című projekt keretében meghirdetett ,,Közösségi Akciók''

témájú és MNP-Ill-P 
^l01ĺo3 

kodszámú program megva|.ósítására ,,Én kis keľtet kertettem...''

címmel pályázatot nyújtott be, mely esetében f52 819 Ft támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt konkrét cétjai (közösségépítés, a Dankó utcai sportpátya funkđójának bővítése,

egészséges élelmiszerek termelése, mélyszegénységben élő embeľek ettátása értékes

zötdségfélékkel, környezettudatos magatartás kialakítása - a kertet a lehető |'egkisebb

környezeti terhetéssel atakítjuk ki és ĺnűkodtetjük) tetjes mértékben megvalósu[tak.

A közösségi kert kia|.akítása a Női csoport sokoldatúságának egy újabb momentuma' Az

asszonyok csoportja, akik ĺmmár egy jót működő ktizösséget hoztak létre a Keszýűgyár
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K<izösségi Házban, újabb tevékenységként egy közösségi kertet alakítottak ki a Dankó u.í8

alatt tatálható sportudvarban.

Az etőkeszítés során sikeriitt a Kesztyűgyár Közĺisségi Ház Női csoportját olyan telkessé

tenni, hogy már a megvalósítás etőtt szívesen jártak a helyszínre, a Dankó utcába -

tervezgettek, belekezdtek a tataj előkésátésébe, gyornláltak, stb. Mire valóban

elkezdődhetett a megvatósítás, már készen átttak a munkára.

A etső l'épésekben a Kesztyűgyár Közösségĺ Hźa nyán táborának résztvevői is részt vettek.

Nagy étmény vo[t, ahogy a gyerekek, akiket amúgy nem ktinnyű lektĺtni, boldogan

gyomtáttak az ĺdősebb hötgyek irányítása meltett.

A kert szakmai tervezése a Női csoport részvételével, egy kertész szakember irányítása

mellett már augusztusban megtörtént. Egy te$es kertfetépítési sémát mutatott be a

szakember a sajátos ĺgényekhez itleszkedő nĺivényfajtákrót. Az ő javaslata volt, hogy

málna, esetleg egyéb bokrok, gyĹJmötcsfák kerĹiljenek elüttetésre. A csoport igényeĺhez

alkalmazkodik a fűszernövények termesztése: ők a közös főzések alkatmával tudják

használni majd a fűszereket.

A következő tépés a tataj etőkészítése vo[t, ebben vettek kozösen részt a gyerekek és a

hötgyek. Ezután következett a komposzt szétterítése. MÍután megérkeztek a kis

fűszernövény patánták (hagyma, rozmańng, kakukkfű, oregánó, stb. ), elültetésre kerültek.

A pátyázati köttségvetésben igényelt kerti szerszámok, eszközök mindegyike megvásárlásra

kerii|'t. Néhány kerti eszköz a jövőben fog további segítséget nyújtani a gondozásban és a

betakańtásban (fólia, hordó, rekeszek, magvető, tömlő, stb.). A Nőĺ csoport nagy örö,mmel

ĺ.iltette a frissen érkezett kincseket a vadonatúj ásók, kapák segítségével és jó votgálatot

tettek a locsolókannák is.

Elültetésre kerültek virághagymák is - tavasszal tehet majd élvezni a munka eredményét, a

házat és az asszonyok takását is díszítenĺ lehet majd, de maga a kert környezete is sokat

szépĺit a virágokkal. A gyerekek is visszatérő vendégeÍ lehetnek a sportpályának és a

kertnek. A ztitdség magvak tavasszal kerĹilnek kÍültetésre.

Az asszonyok minden alka[ommal kimennek megnézni, hogyan fejtődnek a már elültetett

gyógynövényeik, szÍikség esetén meg is locsolják őket.

Sok új ismeretet szereztek az elmúlt időszak alatt. Vott, akinek fogalma sem vott, hogyan

kerül egy növény a földbe, nem tudták mÍlyen öröm a szabadban tartózkďni' mÍtyen jót

esik az étel néhány óra kertÍ munka után. Másokban régi emlékek ébredtek fel, milyen
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:..-i ézés is volt az, amikor még saját kertjÜkvolt. Nagy élvezettel fogyasztják a saját maguk

i..i által ültetett gyógynövényekbőt főzött teákat.

.....l A sportudVar és a kert tavasztót őszig a dél.utánÍ időszakban a l,akosság rendel'kezésére á[[,
Ĺ.-i ők is részesei lehetnek a kertművelési folyamatoknak.

cTl

'iÍ.l A közĺisséget erősíti, az asszonyokat ktize|.ebb hona egymáshoz a sok megosztott emlék,
li:J

vagy újonnan szerzett étmény. A szabadban eltĺiltött idő, a jó [evegő, a napon való
T-.1

l l tartózkodás honájárul az asszonyok egészségének és mentális áttapotának javulásához.
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ll. Hí3 DlÁK. És vÁllALKozAsFEJLEszTÉsl xÓzponr

2014. január

Szakmaí háttér

A H13 Diák -és Vátlatkozásfejtevtésĺ l(özpont mĹiködéséhez sziikséges etőkészítési,

tervezésí és üzemeltetésÍ feladatok ellátása, kapcsolódó beszezések megvatósítása.

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

program pátyázatának koordĺnáđója.

Feladatok

o Ą7 önkormányzattal va|'ó kapcsolattartás.

o Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és lpar Karnara,

. Casa de [a Musica,

. Civilek a Patotanegyedért EgyesĹi|'et,

o ELTE Karrier Klub,

o Fiatat Váttatkozók országos Sz<ivetsége (F|Vosz), Étetpátya Atapítvány,

. Hallgatóionkormányzatot

o |NTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jól-Lét Alapítvány,
. . Kády Gatéńa Alapítvány,

. Kontaktpont

. Rłóngazgatási és lgazságÜgyi łv\inisztérĺum (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzeaék Központ,

r LáthatatlanEgyetern,

. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft, Magyar Szabadalmi Hivatal,

o Nemzetgazdasági Minisztérium,

o Nemzeti Ktitgazdasági Hivatat (HITA)'

. Nemzeti Munka[igý Hivatal,

. óbudai Egyetem, Rendszeruíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,
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So[ lntézet,

Spin off Klub, Magyar Üzletasszonyok Egyesülete,

Széchený programiroda'

Úi Hemzedék Ptusz

Z-Form Szerszámgyártó és Alkalmazástechníkai Kft.,

A Hí 3 programjainak és befogadott rendenĺényeinek koordinációja

o Az inkubált vál'tatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolatvétel,

pátyázat elbírá|.ása, szeződéskötés, kapcsolattartás.

l Aa inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertatálkozó workhop szervezése.

. Kerül,eti váttatkozásoknak szó|.ó Józsefvárosi Üzteti klub megszervezése és

lebonyolítása.

r A H13 épÜ|'etében fetmerÜl'ő garanciátis és javítási munkátatok szervezése,

egyeztetése.

l Az lnfoBox folyamatos fđssítése.

Eredmények

Az önkormányzattat vató kapcsolattartás fotyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordináđója folyamatosan zaj[ĺk, amely keretében az alábbi

rendezvények valósultak meg:

o Spin.off Klub (vállalkozás.fejtesztésĺ paľtner, mentorálás) K|'ubesemény

január hónapban nem vott.

. Magyar Vállatkozásfejlesztési Atapítvány (vállalkozás-fejlesztési partner,

mikrohitel szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes talátkozó cégalapítássa|., üzleti tervezéssel, valamint váttalkozói

forrásteremtésset kapcsotatban. - résztvevők száma 20 fő.

o Széchenyi Programiroda (vátlatkozas-fejlesztési partner}: A 2014-tőt

ĺndutó új pátyázati tehetősegek, forrásteremtés, valamint meglévő

pátyázatok elszámotásával kapcso|'atos tanácsadás. . részWevők száma: 15 fő

. Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civi[ kontrot):

mentorálás zajtik. Az ĺnkubációs programban lehetőség nyítik a szeruezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

résztvevők számal 4 fő,
ü
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ELTE Karńer K[ub (inkubációs partner): Kapcsotattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikáđós csatornáikon'

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

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3.4 alkatommat személyes

tatá|'kozó formájában, emellett a hźy többi vátlalkozója számára is

rendetkezésre ál[ könyvelésÍ és adózási kérdésekben. . Résztvevők száma - 8

fő

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

folyamatban. Vá|.talkozónőĺ és fiatal vátla|.kozói stratégĺai tervezés 20ĺ4.

2020 címmel szakmai egyeztetés a vátla|.kozói mentoring térnakörében.

Emellett zajlik a,,Vátlatkozői tapaszta|atszerzés vállalkozni szándékozó

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

lesz, a projekt megvalósulása f01 4. re tol,ódott.

ÄAagyar Üzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az üzteti étetben érvényesĺi|.ni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati elbírátóként és rnentorátássat segíti a ház munkáját. A

Magyar |.jztetasszonyok EgyesĹitete 2014-es elstĺ k|'ubtalátkozóján dr. Laczkó

Zsuzsa etnokségi tag Tények és tervek címmel tartott workshopot a közös

értéketés és a tervezés jegyében. A résztvevők értékették a 2013-as évet

aszerint, hogy tavatyi tistájukrót mi valósult meg, majd megosztották

egymással személyes terveiket az ()j évre vonatkozóan. A workhopot

követően ez a[kalommal is tehetőség nyílt a kötetlen bevétgetésre és az

iizleti kapcsolatfelvételre. (2014. január 6.)

Sot |ntézet: SoL célja, hogy otyan elméteteket és gyakortatokat fedezzen fel

és atkalmazzon, amelyek az emberek és szervezeteik kötcsöntis fejtődését

szo|'gátják, hogy olyan szeryezeti-közösségi kultúra kiatakításában

segédkezzen, amel'yek .. kiérdemlĺk dolgozóik, tagjaik bĺzalmát és

munkáját.'' Rendezvény január hónapban nem volt.

Úi Nemzedék Plusz budapesti KontaKpont: Á H13 tegújabb szakmaí

partnere, irodájuk a HÍ3-ban nyítt meg október végén. rE Új Nemzedék

Plusz a Közigazgatási és lgazságügyi Minĺsztérium gondozásában etőkészített

kétéves ifjúságpotÍtikaí projekt, mely megval.ósításáért a Zánka - Ú:

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

források bevonásával valósul meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás

ki'lszöbén állrő, 1z-fa év közötti, közoktatásban tanuló fiatatokat szótítja
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meg. Cétkitűzéseĺ között szerepel a fÍatalok segítése a jövőképük

megfogalmazásában, felkészítése a munkaerőpiacra vató zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pá|.yatudatosságuk fej[esztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piađ készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terüteten, itjúságsegítő ĺntézményrendszer fejlesztése,

a korosztátyos kommunikáđós ptatformok egységesítése, vatamint az iĺjúsági

szotgáltatások bővítése terü[etén valósít meg egybehangott intézkedéseket.

A H13 programjainak és befogadott rendenĺényeinek koordinációja

rnegva[ósult.

Az |nkubációs Program pátyazata [ezáru[t, az új péilyázat március í.től indut.

AE' inkubátt váltal.kozókkat és magánszemélyekket való kapcsolatvétel,

szerződés kötés, kapcso lattartás fo lyamatosa n zaj ti k:
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Baráth Boglárka lnsprratpn4you KlE., 'servlce oestgn

thinkin$ szotgáltatások kkv.k számiĺra

graľ|Kal teÍvezes A

.Bafáth'.Réką:.' j :."' j'

I 1,.... ;]i.,.,.::;:.:'l'.. i-j
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Békéssy László AEF |nÍomatiĺ(a . egyedi szoftvereK EU.i

nagyvállalatoknak

informatikai segĺtség

B.:.::.1 .1.....
_:.,..... : r: :.1

:'. :.:'.1 
'

. ,..... .1. '

De Villa Celestin Koo' nang' Íeny proJeK[, mulumeolas

instal.lácił1fej tevtés

grafiĺ(ai teN€zés A

forditás
' .-i

B

Fazekas Andrea Kasuaao K|[.' lnternetes maÍKe[tng'

HIRDESSNETEN.HU

onune marKetrng Kampanytervezes es

menedzsment

.4.

Geocrebra Non-profit Kft., matematikai

oktatóýzoftver MT.ba vató bevezetése

fordítás

': ,1

:A
...,.-:: i.,.,i .r. .1a!:
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További aktualitások . -j]-.

Az inkubált váttatkozásot, a pmĺrárek és a męntorok számára az atábbi partnertatátkozók

és worlshopok vatosutÍak nieg:;:'

közösségéBÍtés jđgyéuen vatósutt meg. Cétja, hogy az inkubácios programban

résztvevő vát{atkozó!ł:egy jót működő, haľmonikus közösséget alkossanak,
T
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akik hozájárulnak egymás ĺjzteti Śikerethez. A ,,forrószékre'' egy inkubátt

válla|.kozó Ü[, akihez kérdéseket intéznek a program további résztvevőĺ. Az

etső vál|.a|'kozó a forró széken Békéssy Lásztó vo[t, az ABF informatika

atapítója, ügyvezetője. Az eseményen 10 inkubátt váttalkozó vett részt.

(január 23.)

. Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fe|'nőttekből' átl'ó társaság, akik cétul tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

ĺntézményben tétĘöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többíeket

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

pénzügyek stb.) oktatja. Az évrendező munkafÜzet kapcsán megrendezés

kerÜl't az Évrendezés 2013ĺ?014 c. esemény, me|'ynek cél.ja az vott, hogy a

résztvevők tezárják, végiggondotják az előző évünket és megtervezzék az

újat. Az eseményen lehetőség nyítt egy csendes szobát választani, ahol az

évrendező munkafÜzetet lehetett átgondolni, kitölteni valamint egy

beszélgetős szobát, ahol az évrendezést lehetett megbeszélni. A programon

48.an vettek részt. (Január 9.)

. Business Espresso. Á MegoldásMost csapatával egyiittműkiidve a Hí3.ban

került megrendezésre a Business Espresso ijzleti ľeggeli. Cél'ja, hogy start.

upokat éńntő témak<irtikben rtMd etőadásokat tartannak az adott témában

szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező személyek, valamint egy reggeli

keretein betÜt networkig tehetőséget biztosítani fiatat vállalkozók'

vállalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a rnegosztása.

Az aKuátis eseményen az humánerőforrások kezelése került középpontba:

HR-stratégiák . tervezési szintek és cétok kapcsolódása az Ĺlzletĺ teruezéshez

Kiválasztás és toborzás - szempontok és lehetőségek mérőeszközök,

tobolzási lehetőségek megválasztására; mire figyelj, amikor téged

interjúznak egy startuphoz, Munkaerő fejlesztés - mikor, mit és hogyan

képezzünk a csapatban?

Stressz, kiégés, munkaheýi fluktuáđó . hogyan ismerjĹik fel és kerütjük et

ezeket atkalmazottként és vezetőként?

Stressztelen kommunĺ káció

+ĺ: Setf seMce dlagnosztĺka

Az üzl'eti reggelin 25.en vettek részt. (január 30.)

r Dobbantó . vállalkozónőĺ tréningsorozat klubtalálkozója. A H13 kiemelt

figyelmet fordít a nőĺ váltal'kozások támogatására. A Budapest Bänk ,,Dobbantó -

pénzÜgyekről nőknek'' című programja a vállatkozónők mÍnét szélesebb körének
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szeretne segíteni abban, hogy fejleszthessék cégtiket. Ennek érdekében indu|'tak

el a 12 napos kompetenđafejt.esztő tréninget ahol többek között marketingget

kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők.

Mivel egy kisvállalkozásnak általában nincs forrása arra' hogy ki.jtönféle

tanácsadókat _ pétdául reklám-, jogi vagy pénzügyi szakembert _ fizessen,

ezért a tréningeken mindezeknek a kompetenciáknak a fejl.esztésére hangsú|,yt

helyeznek. A tréningen résztvevők számára a tartott talátkozón a váttatkozónők

segítséget kaptak korábbÍ oktatóiktól - dr. Laczkó Zsuzsátó|' és Sőregi Viktóriátót

- a vátlalkozásukkal kapcsolatos kérdésekben, il[etve megosztották egymássat

tapasztalataĺkat. Az eseményt a 2011 végén,2012 végén és a 2013 el'ején

tartott tréningek hattgatói számára hirdették meg. A rendezvényen saját
termékeiket is bemutatták a résztvevők - kÜlönösen nagy sikere volt a ház vott

i nkubátt vá|.ta tkozásaként meghívott,'Asztatka'' cu krászda fi nom süte ményei n ek.

A programon 18 fő Vett részt. (január 23.)

o Józsefvárosi Üzleti Klub. 2014-ben első al.kal'ommal került megrendezésre a

Jóxefvárosi Üzteti K[ub, ametyet a Hí3 a Józsefvárosi tnkormányzat
partnerségével valósított meg. A tavaly etindult klub feladata, hogy lehetőséget

bíztosítson a kerüteti vál'talkozóknak, hogy személyes kapcso|'atot a|'aHtsanak ki

a kerület döntéshozóiva[, helyi vátl,atkozókkal, valamint hasznos és aktuál.is

információkat is szerezzenek a gazdasági változásokról', i.izleti lehetőségekrő|',

továbbá egy jobb i.jzleti kĺ5rnyezet megteremtésére ĺrányutó közös törekvés.

A Váttatkozói Ktub kiemelt céljai:

1. rendeałények, amelyek egymás megismerését, egymás segítését, a közĺĺs
gondol.kodást és az összefogást erősítik - gyakorlati praktikákat sajátíthatnak e|'

a legégetőbb, a vátlalkozásokat teginkább éńntő témákban.

f . jogszabály-változások figyelemmel' kísérése, pátyázati tehetőségek,

vállatkozást segítő intézkedések megismerése

3. vállatkozásokat éńntő könyĺelői ügyviteti tanácsadás - szakemberek, esetleg

coachok bevonásával

4. direkt kapcsolat a kerületi vezetőkkel - kommunikációs lehetőség

5. vállatkozások működésévet kapcsolatos probtémák megvitatása, megoldása,

véleménynýtvánítás

6. entrepreneur (,,startup szellemű'' ) magatartás meghonosítása.

Aě. évnyitó eseményen Egry Attila, alpotgármester, a helyi adópotitika

aKualitásait, az ĺdei évi kö|'tségvetés lényegĺ elemeit és a kerĺjteti
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fejlesztéseket ismertette, Kiśs Sándor a Rubik Exhibition Kft. Ügyvezetője

igazgatója pedig a Rubik-kocka marketingjérőt és a 2014.es vĺtágkáttításrót

tartott e|'őadást. Az előadasokat követően, a résztvevőknek tehetőségük nyílt

kérdéseket feltételére. Aa' eseményt pedig kö'tetlen networking zárta, A

rendeaĺényen 30-an vcttek rószt, valamcnnyicn rcndkívĹil pozitívan nýlatkoztak

az eseményrőt és a továbbiakban is aktívan részt kívánnak venni a klubban.

(január 28.)

Te ls! Atapítvány: Részecskegyorsító. A TE |s Al.apítvány f014 januárjában

indította e[ komplex önkéntes képzési programját a H13-ban. A fél. éves

képzéssel olyan Íiatalokat kívánunk megszólítani, akik szeretnek kipróbátni új

dolgokat, nýtottak arra, hogy megvatósítsák az elképzetéseiket, esetteg Van egy

meg|'évő projektötletük, de még nem volt lehetőségük ataposabban kĺdolgozni

vagy csak hasznosan szeretnék eltcilteni szabadidejüket. Amit a képzés ad:-

szakmai támogatás (képzési modulok projektmenedzsment, önkéntes

menedzsment, személyes fejtődés, motiváció és stressz kezelés);. közösség,.

csapatépítő tréning a csoport tagjainak;- támogatás a képzés során kidolgozott

projektřitteted megvalósításában;- lehetőség tovább tépésre - pál'yázaton

indulásra;. a sikeres résztvevők lehetőséget kapnak nemzetktizi képzési

pĘekten val'ó részvételre kĹilfötdön. A fiatalok a program hat hónapja alatt

kéthetente egyszer fognak tal.átkozni. A képzésĺ alkalmak során tehetősége

nyílik a résztvevőknek egy saját önkéntes projekt kĺdolgozására és

megvalósítására. Az' első Részecskegyorsítónak az volt a cétja, hogy az

atapítvány munkatársai megÍsmerkedjenek a résztvevőkkel és a résnvevők

egymással, ĺ1 fő vott jeten. Bemutatták a TE |S Atapíwányt és etmesélték a

projekt szütetésének történetét. 
^z 

önkéntes képzés első fetét a
csapatépítésnek szentelték, amihez kütönféte játékos feladatokat és projekcÍós

eszközö,ket használtak. Fontos tényező vott, hogy fetderítsék a résztvevők

motivációját, ezáltal biztosítva, hogy a későbbi módszerek és tematikák minél,

jobban ilteszkedjenek a csoport igényeihez. Fel'térképezték a résztvevők

személyes projekt érdeklődését, és elkezdtek körvonalazódni a jcivőbeti

projektĺittetek, valamint az esetleges egyĹittműködési |'ehetőségek a résztvevők

között. Átbeszétték a gyakortati kérdéseket, egyéni ĺdőbeosztást, tal'átkozók

gyakońságát' csoporton betülĺ információáramlás szabályait. (január í ó. )

Digitális ktimyezetszennyezés MeetoFF. A H13 egyik fő feladata a hazai

startup ökosásztéma megteremtésében való aktív kozreműködés. Ebbőt

kifotyótag olyan rendezvényeknek is |'ehetőséget biztosítunk, metyek segítenek
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ennek a feladatnak a megvatósításában. A MeetoFF digitátis

ktirnyezetszennyezésset fogtatkozó előadásán a meghívott startupper előadók

azt vizsgátták, hogy mit tehet annak érdekében a felhasználó, hogy ne pazarolja

fölöslegesen az küld'nböző erőforrásokat és mindezeket hogyan segíthetik a
fejlesztők. Etőadók és témáik:

Berkovics Dalma: SharÍng economy 101: houátérés, közcísség, bizalom

Ferenczi Attila: tkuka zötd startupvátlal'kozás egyik öttetgazdája. Téma:

elektronikai eszközök története

Vö'röss Levente: Megosztások számadatokkal.

otáh ottó (skype-os bejetentkezés): Fe[esleges bitek vs. sugárnyaláb.formiázó

okos antenna rendszer

A remek hangulatú, értékes gondolatokkat gazdagító rendeaľényen 20-an

vettek részt. (január ĺ6.)

Pinceáron OPEN borkóstoló, A háp váttatt fetadata a diákok gasztronómiai

edukációja is, ezért valosult meg a borkóstotó, a kulturál't borfogyasztás

etőnyeinek 
i.9-i'p..'''l..95r'1 

hatásainak bemutatására. Á, rendezvényen résztvevők 8

kézműves borász 
.boŕait 

tudták kóstolni és tehetőségük nyítt tatálkozni,

beszélgetni a borászokkal. Borászok: Dániet Zsolt, Szekzárd, Finy Péter

(Pontica pince), Mór, Homoky Dorottya, Tállya, Légti Géza (Kistaki

Bormanufaktúra), Szőlőskistak, Losonci Bátint, Gyöngyöspata, Nyolcas Ádám,

Eger, Ráspĺ, Fertőrákos, Tóth Barnabás (Barnabás pince), Somló. A

rendezvényen közel 200 kerĹiteti lakos és diák vettek részt. A Piceáron OPEN

cé$a etsősorban a fiatal generáció gasztronómĺaĺ edukációja és a kézműves

borok népszerűsítése vo[t, amely célt maximálisan etérte. fianuár 24. )

Dohárszky Béla: ,,Átmenetek .Transitions'' c. kiállításiĺnak megnyitója. A

Józsefvárosi Galéria hazaktjl'tłjzése utána H13 fetadata a ház gatériájának

színvonalas produkcĺókkal' történő töttése. A H13 Galéria célja, hogy tehetőséget

teremtsen fettörekvő kortárs rnĹivészek bemutatkozásához időszak kĺáttítások

megvalósításával. Januárban Dohárszky Béta szobrászbót festővé avanzsált fÍatal

képzőművész alkotásainak adott teret a galéria. A kiáttítás megnýtóján a

vendégeket a Hĺ3 részérőt äékány Zoltán köszöntötte. A kĺáttítast KÜrtösi

Brigitta festő-restaurátor nyĺtotta meg, a képekre va[ó ráhangotódást pedig

Kecskés Laura gyönyöríi zongorajátéka segítette. A tártat a művész 17

jellegzetes olajfestményét mutatja be, melyeket mozgo járműbőt késťtett,

elmosódott fotók ihtettek. A Íestmények a benniinket körül'vevő hétköznapi

csodákat ragadják meg, egy hangulat, egy benyomas megjelenítésévet. A
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' kiáltítás a Kády Gatéria Atapítvány támogatásával vatósutt meg. A tárlat január

6.tót január 30-ĺg volt ingyenesen látogatható a H13.ban.

lroda|mi szalon Linka Ágnes riporter, előadóművész ktizremÍíködésével.

Fotytatódott Hí3-ban Linka Ágnes - lrodalmi szalon c. miÍsora, amely a több

mint 20 éves múlttal bír a Magyar Rádióban. A szalon vendége volt Sütő Enikő

mode[[, ĺizletasszony, Jánosi Dávid sánművész, valamint Micht József Tata
polgármestere. A nagysikerű műsorrót fetvételt készített a Buda KĺirnyékÍ

Tetevízió. A rendezvényen 50 kerĹileti ĺrodalombarát vett részt.

Szántó Tibor kézmíives csoki-kurzus. A diákok gasztronómiai edukációjának

részeként január 21-án csokotádé kuzust tartott a H13.ban Szántó Tibor

csokoládékészítő rnester. A nagysikerĺi kezdőkurzuson 20 fő vett részt, a
résztvevők nagyon várják a Íotytatást

Esyéb aktualitások

r A fetújítás kapcsán felmerült garanciálÍs javíüási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosa n tö rténi k, a hi balisták átkütdésre ke rĹj tnek.

o Az,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca í3. felújítása és funkđóváltása'' című

program hĺvatalos lezárásához szĹikséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek.

o Ą7 tnfoBox folyamatos frissítése történik. Az lnfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerÜ[tek fet: H13 Diák. és Vátlatkozásfejlesztési Kĺizpont valamint

Józsefváros honlapja, keri.iteti kereskedelmi tevékenységek, kerĹileti szál'l.áshely

szolgáttatók, V|||' kerületi a|'bértetet HÍ3 Ínkubációs pátyázat, V||l. Keriitet -

Európa Belvárosa, helý vásárot pÍacok, bevásártóközpontok nyĺtva tartása, kerületĺ

regisztrá[t vállalkozások.

2014. február

Szakmai háttér

A Hí3 Diák -és Váltatkozásfejtesztési Kcizpont működéséhez szükséges e|'őkésátési,

tervezési és Ĺjzemeltetési feladatok etl'átása, kapcsolódó beszerzések megvatósítása.

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

program pátyázatának koordÍnácÍója.

Feladatok
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Az tinkormánrzattal való kapcsolattartás.

Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

r Budapesti Kereskedetmi és lpar Kamara,

o Casa de [a Musica,

o Civĺl.ek a Palotanegyedért Egyesület,

o ELTE Karńer Klub,

. Fĺatal Váttatkozók Országos Szövetsége (F|Vosz),

. ÉtetpátyaAl,apítvány,

o Ha|.|'gatói onkormányzatok,

o INTALE Nonprofit EgyesÜlet,

. Jót.Lét Alapíwány,

Kády Galéria Alapíwány,

. Kontaktpont

. Röagazgatásĺ és |gazságÜgyi Minisztérĺum (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

r Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váttatkozásfejtesztésĺ Alapítvány,
.. Megotdás.Most tanácsadó iroda,

' . Mérhető marketing Kft,

o Magyar Szabadalmi Hivata[,

o NemzetgazdaságiMinĺsztéńum,

. Nemzeti Külgazdasági Hĺvatat (HITA)'

r Nemzeti Munkaügyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

Shamico Bt.,

5o[ lntézet'

. Corvinus Egyetem-Spin Off Klub,

. Magyaľ Üzletasszonyok Egyesülete,

o Széchenyiprogramíroda,

. Úi Nemzedék Plusz

. Z.Form Szerszámgyáľtó és Alkatmazástechnikai Kft.,

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendeaĺényeinek koordinációja
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pE. inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsotatvétel,

pályazat elbírálása, szerződéskötés, kapcsolattartás.

Az, inkubált vállalkozások, a partnerek és a mentorok szárnára

partnertalálkozó, workhop szeľvezése.

A H.|3 épütetében felmerül.ő garanđális és javítási munká|.atok szervezése,

egyeztetése.

Az lnfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A Hí3 programjaĺnak és

befogadott rendezvényeinek koordináđója folyamatosan zajlik, ameI'y keretében az al'ábbi

rendezvények valósultak meg:

o Spĺn-off Klub (vá1|a1kozás.feJlesztési partner, mentorálás) A Spin.0ff Klub

tavaszi fétévének nyitórendezvényén négy fiatal és sikeres üzletember

osztotta meg tapasztalatait a közönséggel egy panetbeszétgetés során. A

K[ub vendége volt: Szesztay Péter, a MiniBreak társatapítója, aki a cég

innovatív megoldását már a new york.i tőzsdén is bemutatta. Máslányi Zsott,

a SpreadSong és a FunSpotter egyik atapítója. Rajnai Rĺchárd, akĺ 20í2.ben

elnyerte a FIVOSZ ..Év Fiatal Vátlatkozója'' díját és cégét a Köté|.technika

Kft-t néhány év atatt piacvezetővé tette Magyarországon. Szórádi Bence, aki

pedig 2013-ban vehetet't át.a Ftvosz ..Év Fiatal Váttatkozója'' díját és már

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

fényforrásokat. A fiatalok érdekfesátően mesé[tek váll.atkozóvá vál'ásuk

útjárót, eddigÍ sikereĺkről és nehézségeikről, valamĺnt jövőbeti térveikrőt. Az

eseményen 35 fő vett részt. (Íebruár 24.)

. Magyar Váltalkozásfejlesztési Alapítvány (váltalkozás.fejlesztési partner,

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

személyes tatálkozó cégalapítással, ilzleti tervezéssel, valamint vátlatkozói

forrásteremtésse[ kapcsolatban. - résztvevők száma 15 fő.

. Széchenyi Programiroda (vállalkozás.fejlesztési partner): A zo14.tő.

induló új pátyazati tehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. - résztvevők száma: 15 fő

. Civilek a Patotanegyedért Egyesü|et (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyílik a szervezet

szakértőĺnek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

résztvevők száma: 4 fő. 
^ 

CaPE szervezésében február í2-én egy kerekasztal
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beszétgetésre került sor a H13-ban, melyen a Palotanegyed kulturálĺs

étetének meghatározó szereplőĺ . Magyar Nemzeti Múzeum, a Vasas

Művészegyüttes, az lmaging Budapest, a Zichy Palace Hotel, az

önkormányzat építési Írodája, a negyed tuńsztikai koncepđóját kidolgozó

cégek, az Andrássy Egyetem. kaptak bemutatkozási tehetőséget a jövőbeni

egyĹittműkodés 
. 
reményében' Kádár Bálĺnt bemutatta a Palotanegyed

turisztikai fejtesztési tervét' A détután folyamán bemutatásra került a CaPE

2014-es programterve is. A beszélgetésen ĺ7.en vettek részt. (február í2.}

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunĺkációs csatornáikon valamÍnt a Diákcentrum

programjain való részvételük megvalósult. Februárban egy saját ktizösségi

programjuk valósult meg 180 fő részvétetévet. (február 13. )

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

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 alkal'ommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a hiŁ ti'bbi váttaĺ,kozója számára is

rendelkezésre á[[ könylvetésĺ és adózási kérdésekben. . Résztvevőkszáma - 7

fő

Nemzetgazdasági Mĺnisztérium: Két projekt megvalósítása Van

fotyamatban. Vátl.atkozónői és fiatat vál'l.atkozói stratégiai tewezés 2014.

2020 címmel szakmai egyeztetés a vátl.atkozói mentorĺng témakörében.

Emellett zajtĺk a,,Vótlalkozói tapasztalatszerzés vóIlalkozni szándékozó

fíatalok részére,' című pil.ot projekt kĺdotgozása, amely tebonyotítója a H13

lesz, a projekt megvalósulása 20í4-re totódott.

Magyar Üzletasszonyok EgyesĹilete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórurnot biztosítson az Üzleti életben érvényesülni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati elbírálóként és mentorátássat segíti a haz munkáját. A

februári k|.ubtatátkozón Kissné Révai Teréáa könyvető, adótanácsadó . aki

korábban a Dobbantó tréningek előadója is volt ., a vátlalkozókat közelrőt

érintő témáró[, a f014. évi adóváltozásokról adott tájékoztatást. Az este

második részében egy forradatmĺ újdonság kerĹitt bemutatásra a divat

vitágábót. Manunta Melinda, az e.Couture Center Kft. Ügyvezető igazgatója

bemutatta a VirTail'ort, amelynek segítségévet a XX!. század digitátis

technikaĺ lehetőségeit kihasználva bármely kottekció elkésńthető 3

dímenáós formában. A megrendelő méreteit testscanner segítségévet veszik

fe[, majd a ruhamodettt a vtrtuá|.is próbák során al.akítják végleges formára.
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A kép forgatható, így bármityen sztigből' eltenőrizhető, hogyan fog áttni az

e|'készí.ltt darab a valóságban - a képen tátható p[., hogy hol feszes a szabás,

megfelelő-e a nyakkivágás. Amikor már minden részlet a helyére keriil,

akkor szabják ki és varrják meg a megrendelő áttat megátmodott mode[[t. A

jó hangutatú rendezvényenf4 fő vett részt. (február 3.)

Sol lntézet: SoL cé[ja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokat fedezzen fel

és alkalmazzon, amelyek az emberek és szervezeteik kötcsiinös fejtődését

szolgálják, hogy otyan szervezeti-közösségi kultúra kialakításában

segédkezzen, amelyek .. kiérdemlik dolgozóÍk, tagjaik bĺzalmát és

munkáját.'' Az egyik projektjtik az Öko Sziget egy szociátis szovetkezeti

formában megvalósuló civit kezdeményezés, melyet 21 fő hozott létre.

Céljuk, hogy a Szentendrei szĺgeten vásárolt 2,5 hektáron bÍo zötdségeket és

gytimötcstiket termeljenek. A projektgazdák a tavaszi etőkésítő

megbeszélésüket tartották a H13.ban. A találkozón 71-en vettek

részt.(február 27.| A sol |ntézet februári műhetyfogtalkozása a tanulásĺ

alapkompetenđák fejtesztését célozta meg. A résztvevők a kreativitás és

aspiráció, a konvezáció és együttműködés, a komplexitás, a csoportban való

tanulás, a rendszergondolkodás, a mentális minták, a szemé|'yes mesterré

válás, valamint a közös jövőkép témáit dotgozták fel a míĺhely keretein

betiit. Az eseményen 15 fő vett részt. (február 28.)

Úi Nemzedék Ptusz budapesti KontaKpont: A Hĺ3 tegújabb szakmai

partnere, irodájuk a Hĺ3.ban nyítt meg október végén. AE Űj Nemzedék

Plusz a Kcĺzigazgatásĺ és lgazságügyi Minisztéńum gondozásában előkészített

kétéves ifjúságpotĺtikaĺ projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Ú:

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

források bevonásávat valósul meg. A projeK elsődlegesen a felnőtté vátás

kĹiszĺibén álLő, 12.za év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szólítja

meg. CétkÍtűzései köziitt szerepel a fiatalok segítése a jövőképtik

megfogalmazásában, fetkésátése a munkaerőpiacra va|'ó zökkenőmentes

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

munkaeľő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek etérése érdekében a

keretprogram három területen, iĺjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikáđós platformok egységesítése, valamint az itjúsági

szolgáltatások bővítése teriiletén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.
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A H,ĺ3 programjainak és beíogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósu[t.

Az |nkubációs Program pátyázata lezárult, az új pályázat március 3.től indul.

az inkubál.t vá|'tatkozókkat és magánszemélyekkel való kapcsotatvétel,

szerződéskötés, ka pcsolatta rtás folyamatosan zaj l,i k:

l'ł€djoivor|$- J Kf ti L: 
j..;:i wŚbesi"'' es ] gsyędi Meslerli. :'i.::.tji^ilúhélý<h. i::t'.:. :..'ii11|{éhfeś; :B ;::, '.'...-
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Baráth Boglárka |nsplraÜon4you KÍt.' -s€ruce đeslgn

thinkinď szolgáltatások kkv.k számára

grafikai tervefés
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Békéssy László ABF |nformatika . egyedi szoítverek EU-

i nagyválla[atoknak

infoÍmatikai segitség A
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i'.i r. .i,,. 'r'.',j,;ir:-:'.;,;1 

. 
;.;

r-i:-:1 :: i-. .l

De ViUa Celestin Koo, nďlg, Íeny proJeKt, mult|meű|as

instatlációfejtesztés

grafikai teľvezés A
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Fazekas Andrea Kasuaad KÍt.' internetes marl(eting'

HlRDES5NEÍEN.HU -ontin@menedzsment

A

A

Frehr Agnes beogeDra Non.proT|l KrL' mat€mal|Kar

oktatóęofwer NAT.ba val.ó bevezetése

íorditás

A

ľ|orváth Katalln Kasuaad Kft.' internetes marketíng'

HIRDESSNETEN.HU

online marketing kampánytervezés és

menedzsment

Art. Ją<leĺ . MotiQ4. ; (fĘ; kreativ.. 'p
;,1:. ' j..r. :,. j:.: . :r:.''

nr..oĺulĺ5ii| 'łsnQkśéc. :.-l:;... :;..: ...' 
.l.':...

Kiss Pál zoltán Ä{edioworks Kft. - webes és egyedi

fejtesztéset informatikai

szolgáttatások

-Mestei MűhM --Tmďntes' 
1

rendszergazdaĺ tolékenység l
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További aKualitások

Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az atábbĺ partnertalálkozók

és workhopok valósultak meg:

. lnkubált workshop: Kĺna. A Váttatkozói lnkubációs Program részeként

mÍnden hónap első szerdáján egy networking Programon vehetnek részt a

H13 inkubált vállalkozói és mentoraik. Februárban a networking program

meghívott vendége Pósa Katalin kínai ĺjzleti protokoll szakértő vo[t, aki a
kínai Üzleti etikett rejtelmeibe vezette be inkubált váttalkozóinkat. Kata

izgalmas élménybeszámotójábót kĺderĹilt mÍtyen kulturátis kĹitönbségekre és

írattan szabátyokra érdemes odafigyetniük a magyar váltatkozóknak, ha kínai

Ĺizteti partnerrel tárgya[nak, valamint hogyan építhetnek ki hosszú távon ĺs

sikeres ĺizleti kapcsolatokat. Mindezek mellett a résztvevők autentikus kínai

46
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Koren Balázs Geocebra Non-profit Kft ., matematikai

oktatószoítver NAT.ba való bevezetése

gíafikai tervezés

'- ,...1

Kovács Nóra Árt Vader Motion Kft., kreatív és

produkc|os ügyniikség

Íotozas' titÍnezes {mentorolgot' Hl3.

rót)

A
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Mező |ldĺkó FoglatJorvost.hu' online orvos fogtatás

és időpont.egyeztetés

marketingkommunikácios tevékenysąl'

kockŁati tőkebeféktetőkket

kapcsolatos tanácsadás/workshop a

program résztvevőinek

A

'.ľjiłł'.':iffii ffi
,.,,.",irr;:,.1:r,.:r. rr.:i,j i:l,., 1,,.r, t,11.-l:;'il.t'll'1

:'. 
.ul.i.;:.'..''. .;1.1ii|'ĺii |..;':.., iJ.rii' ;.

.A:::']'.J1i :.:'l. ł
'" 1, .: 1",: :: r' ..,.

i'':''.';j '':.Ąi.:':
.::;r,ir';'.i.r.::i1

'j]..li..''.ťt' 
.ťj'i.:' j:.

P. Tóth Andr.ás meetupeora.com, tntemetes practer,

közössegeket/meetupokat syűjtő

szoftver

lnÍormatlKal se8|tseg' loogazoa(Kodasi

trénĺng

A

: Ta1[<etincjl4:m.ÍnuÍlil(?cio: 
:.';i: 

' . l|. ; :r.:j ] '.4
Straub Fanni FogtatJorvost.hu' ont|ne orvos Íoglatás

és idő.pontegyeztetés

marxelrngKommuntKacr$ teveKenyseg,

kockázati tőkebefektetőkket

kapcsolatos tanácsadás/workhop a

program résztvevőinek

A
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teákat, ételeket és édességeket kóstot.hattak meg. Az étménybeszámolóbót

izgalmas beszélgetés atakult, mely során a vátlalkozók és mentoraik is

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

s.)

o Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbő|' áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrejöjjĺin egy olyan kís, kortárs csoport, aki a többieket

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdá|'kodás, stressz.kezelés, személyes

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

tréninget többi vállalkozó társának, tudásmegosztás és közösségépítés

jegyében. A tréning a következő témákat érintette: cé[ok, ,,[egyen rend'',

tennivalók kezelése, eszkcizök, prioritás, ,,[ássunk neki'', hatogatás

legyőzése, jó szokások, 
'ffié9 

időt", delegálás, hogyan mondjunk nemet. Az

időgazdátkodás tréningen ó-an vettek részt. (február 19.)

Business Espresso. A Megotdáslńost csapatával egyĹittműködve a Hĺ3-ban

fotytatódott a Business Espresso i]zteti reggeti. Célja, hogy start-upokat

érintő témaktirökben rövid etőadásokat tartannak az adott témában

szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező személyet valamint egy reggeti

kereteĺn belül networkig lehetőséget biztosítanĺ fiatal vállalkozók,

vá|.lalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a megosztása. A

februári esemény témája: Mi legyen az ötleteimmel, hogyan kelt ötletet,
projektkezdeményt értékelni, szelektálnĺ, hogy aza|, Vagy abban a

sorrendben foglalkozz ve[ük, ahogyan logikus, ahogyan rnegéri. Az Ĺizteti

reggelin 43.an vettek révt. (február 26.}

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

nemzetkcizileg elísmert webergonómia szakértő, alapozó és tudás-

rendszerező használhatósági szemináńumot tartott a H13.ban. Eńc ReÍss

kétszer töltötte be az lnformation Architecture lnstitute elnöki posztját;

valamint a madridi lE Business School professzora vo[t. Jetenleg a pĺacvezető

koppenhágai FatDUX Group vezérigazgatója. A szeminárium a használhatóság

témakĺĺrének három atappĺl'|'érét járta körül, melyek a szakértő szeńnt az

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

szemináriumra weblapok, szofWeret mobĺt atkalmazások tervezésévet és

kivitel'ezésévet foglatkozók érkeztek, akik etső kézbőt kaphattak
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munkájukhoz értékes tanácsokat a téma mesterétől. A szemináriumon 50 fő

vett részt.

University of South Denmark szeminárĺum. A szemináńum cé|.ja az Vo[t,

hogy a dániai továbbtanulás ĺránt érdektődő diákok minét több hasznos

információt kapjanak a Universíty of South Denmark áltat indított angol

nyelvű képzésekről. A szeminárium első felében Korchmáros Sára az USD

hallgatója tartott izgalmas prezentációt az egyetemről, az egyes szakokról,

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

praktikus dotgokrót. Az etőadás után a résztvevőket foglatkoztató kérdések is

megválaĺzotásra ker[i[tek, a jetentévők sok praktikus információval

gazdagodtak a fetvéte|.i jelentkezés menetétől kezdve, a szálláskeresésen át,

a képzések utánĺ szakmai iisztöndíj lehetőségekg. A szemináriumon 35 fő

vett részt. (február 3.)

citletpĺknĺk - He|yben vagyunk Roadshow. Áz Öttetpiknik a Nemzeti |ľjúsági

Tanács szervezésében valosult meg. Cétja az ország ĺfjúsági szervezetinek

összefogása, melynek kapcsán egy strukturált párbeszéd atapján szerveződő

országos öt|'et fórumot szervez a Vevprémĺ Ha|.|'gatói Atapíwány

közreműködésévet. A rendeaľény cétja az vo[t, hogy az Ítjúság (í6.35 év

közöttiek) probtémáit, esetleg annak rnegotdási iitteteit az érintettektő! .
összegyűjtse, azokat összefoglalja. A dĺákcentrum szempontjábol kÍemelt

jetentőségű volt, hogy egy ilyen kezdeményezésnek helyt adjunk. Aa'

iittetpiknĺk a következő tematika atapján valósult meg: 1. N|T 
^z

,,Öt|.etpiknik.hetyben vagyunk,' projekt rövid bemutatása, 2. Nemzeti |tjúsági

Tanács rövid bemutatkozása (Kaszás András, Gutyás Tibor a NIT atelncikei),

feladati, tehetőségei' szerepe a fiatalok és az iĺjúsági szervezetek életében,

3. No Hate Speech kampány bemutatása, 4. Kíscsoportos beszélgetések a

heýi viszonylatokban: mÍt gondolsz a felsorott témákról, a korosztályod

számára véteményed szerint mĺ a nehézség ezekben, meglátásod szerĺnt

mivel, mil'yen eszközökkel lehetne ezen javítani, változtatni? A kiemelten

érdekes témákat boncoló ttletpikniken 2ó-an vettek részt. (február 18. )

ldegenvezetői Világnap: Jövőépítő iskolák a Józsefvárosban c. séta,

Jelky.Kövessi |sko]ák Kiállítása, kézmíives foglalkozás gyermekeknek.

z014. február ?0.z3 között került megrendezésre fővárosunkban az

ldegenvezetői VÍlágnap, melyhez a Hĺ3 is csatlakozott. AE, esemény

keretében, a Budapesti Kereskedelmi és lparkamara támogatásával, a BK|K

|degenvezetői Továbbképző Központja szeruezésében, budapesti
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idegenvezetők mutatták be a főváros nevezetességeĺt és történe|'mi értékeít
az érdektődők számára. A Jĺivőépítő iskoták a Józsefvárosban elnevezésiĺ

séta Józsefváros kialakulásáról, utca neveiről, az1867. évi kÍegyezést követő

városfejlesztési időszalaól e városrészbe telepített számos oktatási- és

egészségĹigý középütet tétesítesónck történelmi kiirü|'ményeÍről, szótt. A

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

de hel.ytłirténeti, műemléki szempontból fontos épüteteire és szobraira is íet
Hvánták hívni a figyelrnet. A sétát Csenkey Éva mĹivészettörténész, Zsolnay.

kutató vezette. A több mint 2 órás séta során a Hí3 is bemutatásra került.

Az intézményben Zékány Zoltán ka[auzo[ta e|' a látogatókat. (február z1.') 
^Jövőépítő iskoták Józsefvárosban sétához kapcsolódóan, a Jetky András

|parművéveti Szakközépĺskola és a Kövessi Erzsébet Baptista

Szakközépiskola Szakisko|'a és Gimnázĺum növendékeinek munkáibót 2 napos

kiátlítást rendezett a H13.ban. A diákok egy détután alatt teljesen
' áwarázsották a H13 sánháztermét valamĺnt gatériáját. A tátogatók szebbnét

szebb nemez ékzerekben, szőnyegekben, ruha- valamint

virágkĺitteményekben, faragott és fonott bútorokban, horgolt és fonott

kosarakban gyönyörködhettek. (február z0.?1) A Kö'vessi Ezsébet Baptista

Szakktizépiskola Szakiskola és Gĺmnázĺum virágkötő növendékei

szakoktatójuk, Szakál Magdolna vezetésévet 20.-án egy órás kézműves

foglatkozást tartottak a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyetvű

Áltatános lskota 1/c.s diákjaĺnak. A gyermekek megismerkedhettek a

kopogtató készítés Ętetmeivel, vesszőbőt karikát hajtogattak, amit

szalagokkal, zöldekkel és szárított vĺrágokkal díszítettek. A fogtatkozáson .|9

gyermek valamint 2 kíséľő tanár vett részt. A foglatkozás a Kesztyűgyárrat

kdzĺĺs egyĺ.ittműkodésben valósult meg.

a ,,A łńagyar Ex Libris í00 Éve,' gyűjtemények kiátlítása. A januárban

bemutatott Dohárszky festmények után februárban a kisgrafikáké, azaz ex
libriseké volt a főszerep a Hĺ3 Galériájában. A vendégeket Palásthy Lajos a

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyrijtő és MĹivelődési EgyesÜlet titkára

köszöntötte. A kíáttítást Vasné Tóth Kornélia, a Kisgrafĺka Barátok Köre

tagja, az országos Széchéný Könyvtár tudományos kutatója nyitotta meg. A
kiáltításon szereplő gyűjtők név szeńnt: Antalné Tari Zsuzsa (1958.), Árató

Antal (ĺ942.), Harmath Gábor (1938.), Kiráty Zo|.tán (1933-zoíĺ), Krajcsi

Tiborné (1941-), Patásthy Lajos (í931.), Pesti Lásztó (1939.2013), Skornyák

Ferencné (1941-), Soós lmre (19u-2afi)' Stockinger József (1946-|, Szanka

il

Ľ

il

t]



,j

Rózsa (ĺ938-), Szász Sándorné Gasztonyi Mária (ĺ93f-fo1z), Vasné Tóth

KoľnélÍa (1971.,, és a KBK archívuma. Művészgyűjtők Kerékgyártő Liĺsztó

(1950.), Kőhegyi Gyula (1933-), Ürrnö,s Péter (í956-).

KözÜtük többen etsőként debĹitáttak ex libris tabloval kiáttításon. A nevijkre

késátett ex |.ĺbrisek mellett gyűjteményÜk más darabjaiba Ís betekintést
) f- .. ..'..|ł'L. .

nyújtanak, széles kĺirképet adva az utóbbí száz év ex libris anyagáról, neves

grafikusainkól, a magyar meltett nemzetkłjzĺ kitekintésset. A kiáltításhoz

kapcsolodó színes katalógus Vasné Tóth Kornélia szerkesztésében, a KBK

egyesület kiadásában jetent meg, és a tártaton kerii|.t kiosztásra. A kiáltítás

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

trodalmi szalon Linka Ágnes rĺporter, etőadómíĺvész kłjzreműködésével.

Fotytatódott Hĺ3-ban Linka Ágnes - |rodalmi szalon c. műsora, amely a több

mint 20 éves múlttat bír a Magyar Rádĺóban. A februári rendezvény a

szokásos egy órás ktubfogtalkozással indult, majd a ,,Fi[mszakadás'' című

e|.őadás következett, melyben Básti Andrea és Barna László adott e[ő

jel'eneteket Ruttkai Éva és LatÍnovits Zottán étetébcít. Ezt köVetően az

|rodalmi szalon vendége volt Bencze Erika sánmiÍvésznő, Richter Ftóńán

cirkuszművész, valamint Varga |stván Páty atpolgármestere. A jót sĺkerütt

műsorról, amelyen 55 kerĹileti irodatomkedvelő vett részt, felvételt készített

a Buda Környéki Televízió. A rendezvényen 55 fővett részt.

Nem Pńvát Színház: Fórum szinház. A Nem Privát Sanház (NPsz) csoport

2012 ć5szén alakult. A sánhaz tagjai között tatálható gyógypedagógus,

psáchopedagógus, pedagógus, mrjvész és zenész is. A csoport cétja a
szociális éĺzékenyítés, módszerĹjk a fórum szinház. A módszer segítségével a

szereplők olyan párbeszédhelyzetet teremtenek, ahol improvĺzációvat,

változtatások véghezvitelével történik a tanulási folyamat. Ez a színhiízi

forma a sánész és a néző ktizti kütönbség felszámolására tcirekedve a nézők

aktív bevonására épül,, ezért teszi atka[massá pedagógiaÍ célokra is.
Gyakorlatuk szeńnt egy rĺivid, szođátĺs problémárót szótó darabot dolgoznak

kĺ és jelenítenek meg aKuális közĺinségÜknek. Ezt megvitatás után,

újrajátváskor a kcĺzcinség tagjai megváltoztathatják, úgy hogy egy-egy

karakter helyére beállva az áttaluk választott stratégia szeńnt

improvizálnak. Minden változtatást és az egész folyamatot értelmezés és

értéketés követ a játékvezető moderátásával. Az NPsz csoporttal köttitt

egyĹlttműkĺidésnek köszönhetően február 21-én fetnőtt fórumszínházas

csoport indulhatott a H13-ban. A csoport heti rendszerességget pentek



'i: i

!--l
iŁ.I

'Ęľ!il
l.:!f,

-.:íl
Í|
!,:l

.l
;l
l..i

esténként találkozik, előreláthatótag 18 alkalommal. A hosszas miĺhetymunka

gyĹjmĺitcseként l,étrejĺivő darab várhatóan 2014 júniusában kerĺit bemutatásra

a Hí3 színpadán.

HÍ3 Beerpong Kupa. A KĆizpont szabadidős színterének megvatósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknat tevékenységeknek adjunk

helyt, melyek valóban népszerűek a fiatalok körében és emellett
köztisségformáló szerepet is betö[tenek, ezzet is e|'ősegíWe a Hí 3 széles ktĺrű

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

amely 96 embert jetęnt. Az érdektődőkkel együtt a rendezvényen ĺ20 fő vett
részt. (február 2ó.)

Szántó Tibor kézműves csoki.kurzus. A dĺákok gasztronómiai

ďukációjának részeként február í8.án és 25-én kezdő., í8.án pedĺg hatadó

csokoládé kurzust tartott a Hí3.ban Szántó Tibor csokotádékésátő mester. A

nagysikeríĺ kurzuson z4-25 tő vett révt, a résztvevők nagyon várják a

folytatást.

Egyéb aktualítások

o Ą fetújítás kapcsán fe|'merütt garanciális javítási munkátatok szelvezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hĺbatisták átkütdésre kerütnek.

e Ą7,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca í3. fetújítása és funkcĺóváltása'' című
pľogram hĺvatalos lezárásához szülséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek.

. Az lnfoBox folyamatos frissítése ttirténĺk. Az lnfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerÜttek fel: Hĺ3 Diák- és Váltatkozásfejtesztési Kö'zpont valamint

Józsefoáros hontapja, kerületi kereskedetmi tevékenységek, kerÜl.etĺ száttáshety

szotgáttatók, V|l|' kerÜleti albérletek, H13 inkubácĺós pátyázat, v|l|. Keriilet -

Európa Belvárosa, hetyĺ vásárot piacok, bevásártóktizpontok nýtva tartása, keriil'etÍ

regisztrá|'t váll,alkozások.

20í4. március

Szakmai háttér

A H13 Diák -és Váttatkozásfej|'esztésÍ Központ működéséhez szükéges etőkészítési,

tervezési és üzemeltetési feladatok eltátása, kapcso|'ódó beszerzések megvatósítása.
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. łi program pátyiłzatának koordĺnációja.

ł Äz ö'nkormányzattal való kapcsolattartiás.

. Szakrnai koncepciómegvalósítása

i-

..] Szakmai partnereink

o Budapesti Kereskedetmi és |par Kamara,
:-:

i i . Casa de ta Musica,

. Civilek a Palotanegyedért EgyesĹilet,

i l . ELTE Karrieľ K[ub,
i_ĺ o Fiatal Váttalkozók országos Szövetsége (Flvosz)'

ĺli . Életpálya Atapítvány,
Ĺ:i . Hallgatóionkormányzatok,

i:i o INTALE Nonprofit Egyesület,
:l
r.. i . Jót.Lét A[apítvány,

tj : [:L:il:riaAlapítvány,
ĺ..-! . Rł)agazgatási és lgazságügý Minisztéńum (Új Nemzedék J<ĺvőjéért Program),:!
L_l Új Nemzedék Központ,

ĺ.| . LáthatatlanEgyetem,
l{-l|j:J . Magyar Vállatkozásfejlesztési Alapítvány,

!.l . Megoldás.Most tanácsadó iroda,
l::.1Ll . Mérhető marketing Kft,

ľ: . Magyaľ Szabadalmi Hĺvatal,
Li o NemzetgazdaságiMinisztérium,

i.| o Nemzeti Külgazdasági Hivatat (HITA),

U o Nernzeti Munkaügyĺ Hivatal,

ĺ1l . Rendszervíz Plusz Kft.,

EJ o Shamĺco Bt.,

|'Jl . Solĺntézet,

ĹJ . Coľvinus Egyetem-Spin off K[ub,

i:.:| . Magyaľ Üzletasszonyok Egyesütete,
i-lLj . Széchenyi programÍroda,
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. Új Nemzedék Plusz

.' Z-Form Szerszámgyártó és Alkalmazástechnikai Kft.

A H13 programjainak és befogadott rendeaŕényeinek koordinációja

.. -Äz inkubált vát|'atkozókkal és magánszemétyekket való kapcsolatvétet,

' pátyiízat elbírálása, szerződéskötés, kapcsolattartás.

ł . Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertal'álkozó, workshop szervezése.

r A H13 épütetében felmeriitő garanciális és javításÍ munkátatok szervezése,

. . 
_ 

:f9yeztetése.
-.' :. . l'-u,AZ lnfoBox folyamatos frissítése.

.*..'--''.

Eredmények

ł= tilľg''ľ'.n1ąattal való kapcsotattartás fotyamatosan zaj|'ik. A Hĺ3 programjaĺnak és

befogadott.rendezvényeinek koordináđója folyamatosan zajlĺk, amely keretében az atábbí

rendeanények valósultak meg:

.i..1: 
.,-_ ;

-o'_--Spin.off Klub (válla|kozás.fejtesztési partner, mentorálás) Március 3. A
. . :-..=..-.*nemzétközĺ piacok meghódítása A Spin-off Ktub márđus 3-ai alkalmán a

. dlső szakértői vendég Błĺdőcs Róbert a Nemzeti Kiitgazdasági Hivatat (H|TA)

-'..tiztetfejtesztési és befeKetés-ösztö,nzési elnokhelyettese volt. A résztvevők

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

gyakorlatban egy magyar cég betépése a kü|'fcitdi pÍacokra, iltetve milyen

észközökkel segítheti az á|'l'am a hazai kis. és középváttatkozások

kÜtgazdasági tevékenységét. Mindemellett szó vott arrót is, mi várható az

.]l:''..'. . '.ą!ig két hónapja futó 20í4-2020.as Unĺós költségvetésĺ időszakban. Az
'.'.. .É *-'*eseÍnényen20fő vett részt.

-..- łtár.cius í0. Mi fán terem a szellemi tulajdon védelem? A márđus ĺO.ei
. ..Spĺn'off Ktubban Beretz László vezette be a hatlgatóságot a szeltemĺ

tu|ajdon és az iparjogváJelem hazai és nemzetközĺ Ętelmeibe. Bretz Lasztó

. , ...' ' --::ä -Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivata|'ának etődjénét, az Ellenőrzési és a
:. . szäbadalmi osztály vezetőjeként tevékenykedett, emetlett képvisette

....=;.:;!1,5,5nkat a Szeltemi Tul,ajdon Vi|'ágszervezeténé|' (WlPo) is. Részt vett

'-' '-' 
.' ..:.,.. 

:1. loväbbá Magyarország csatlakozásának etőkésátésében az Európai
..---.5r'ąbada[mi Egyezményhez. A nemzetkö,á szabadalmi rendszerek áltandó

':'-.
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oktatója a Fetsőfokú lparjogvédetmi Tanfolyamon, és tagja a Magyar Védjegy

Egyestiletnek, valamint a Magyar |parjogvédetmi és Szerzői Jogĺ

Egyesületnek is. Az eseményen 23 fő vett részt.

Márđus 17. A kłjvetkező előadó Vári Gergő a Profession.hu és a Repĺise

aĺapítója. A március í7.ei Spin-off Ktub vendége Vári Gergő a Professíon.hu

egykori, valamint a Replĺse (Brandmonitor) jetentegi atapítója és

tulajdonosa, azaz egy ĺgazi sorozatvál[alkozó vo[t, aki első cégét atig 25

évesen alapította, mely egyből be is csődölt. Ez persze nem szegte kedvét és

a következő vá|,lalkozásáért már a Sanoma tett visszautasíthatatlan

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

sem tudott otthon iilni, jelenlegi váttatkozása márkamonitoringban utazĺk, a

benne rejlő tehetőségekrőt pedig talán legyen elég annyi, hogy a Portfotion

f012 oktőberében í,5 millió eurót befektetése nýtott új távtatokat a cég

etőtt. Az eseményen 2ó fő vett részt.

Márđus 24. Hódítsuk meg a viĺágot! De hol is kezdjiĺk? Gyurácz Németh

lván előadása. A nemzetktizi piacok felé kacsintgató vátlalkozások tĺibbsége

sokzor találomra vagy mĺndössze Íelületes kutatások atapján választja ki,

metyik ország vagy régĺó legyen a. terjeszkedés első áltomása. Fs' a

megköze|.ítés rögtcin az elején kudarcra ítéthetĺ még a tegjobb termékek

vagy szotgáttatások etső kÜlfötdi megmérettetését is. A márcĺus 24.ei Spin.--.
off Klubban az érdektődők Gyurácz Németh |ván révén egy átfogó

áttekintést kaphattak a külpĺacok fókuszátásának gyakorlatáró|', melynek

során konkrét pétoáron keresztül kerül,tek bemutatásra ezen összetett

folyamat buktatói. lván stratégĺaĺ marketing szakértő, tő terütete a

vállalatok nemzetközivé vá[ása, kĹilpiacra tépési stratégiák kĺdol'gozása és

végrehajtása. Korábban kütpotítikaí szakértőként dolgozott, Európai Uniós

kérdésekkel és bilaterális kapcsolatokkal egyaránt fogta|'kozott. Több mint

100 beruházásĺ projekt, üzleti terv, pénzi.igyÍ, közgazdasági elemzés és

megvatósíthatósági tanutmány etkészítését koordinálta. 20ĺ0 őta az tłif7

ABsoLvo kütpiacra tépési üzletágának vezetője, társatapítoja a magyar

vátla[kozások nemzetkŕizi terjeszkedését elősegítő szakmai társulásnak, az

Export KoopeÉciólrat valarnint a Magyar Külgazdaságĺ Szövetség etnökségi

tagja. Gyakorlott tréner és előadó, rendszeresen tart előadásokat

nemzetközi konferenciákon nemzetkĺizí kapcsolatqk, kÜł'gazdaság és KlÜ-k

nemzetkijávé vátas témában magyar és angol nyelven is. Az eseményen 25

fő vett részt.
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Március 3í. Kell egy csapat...kiitfti1dłĺn is...Bedő Beatrĺx előadása. A

március 3,1.ei Spin-off Klub során a nemzetkĺiä csapatépítés rejtetmeibe

nyerhettek betekintést az érdektődők. A külfŕ'tdi koltégák motĺvátásának és

koordĺnálásának nehézségei mettett éńntették az interjúztatás során

jelentkező problémákat, vatamint fény derÜlt arra is, mikor érdemes

fe[venni az e[ső idegen nyelviÍ alkalmazottat. Mindebben Bedő Beatđx, a
Rocketside inkubátor társatapítója, az MTM.sBs zrt. korábbí

szervezetfejtesztési ígazgatója volt a hatlgatóság segítségére. Az eseményen

30 fő vett részt.

|ľtagyar Vállalkozásfejlesztési AtapíWány (váltalkozás.fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáltatás): a tanácsadás fol'yamatos. A tanácsadás jettege

személyes talátkozó cégatapítással, üzleti tervezéssel, valamint vállalkozói

forrásteremtésset kapcsolatban.

Sajtótájékoztató a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Kłĺzép.

Magyarországi Régioban c. programról

2014. március 6. AE',Új Széchenyi Terv keretében 2012.ben jelentek meg a

TÁ^^oP-2.3.ó. A és rłĺ,top-z.g.6. B jelű, ,,Fiatalok váltalkozóvá vátásának

támogatása'' đmű pátyázatok. A pályazatok célja a váttatkozói aktivitás

ösztönzése, új váltalkozások tétĘöttének támogatása, mety

elengedhetetlen része a gazdaság fejtesztésének, a foglalkoztatás

n<ĺvelésének. A megvalósító Konzorđum a Magyar Váttatkozásfejlesztési

A|'apítvány és a Közép.Európai Váttatkozók Együttműkcidéséért A|'apítvány.

A programindító sajtótájékoztatón beszédet mondott Dr. Kocsis Máté

keríiletünk polgármestere, Dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági

Minisztérium Foglatkoztatáspotitikáért fel,elős Áttamtitkára, Pákozdi Szabolcs

az oFA NKft. ügyvezetője és Horváth Lásztó a Magyar Vá|'ta|'kozásfejtesztési

Atapíwány. |'igyvezető igazgató.helyettese. A sajtótájékoztatón 80 fő vett

részt.

,YtVA. Ügyfekatĺtkozó. zaÉ. március ĺ7.
A Fiatalok vállalkozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán tartott Ĺigyféltalátkozót a Magyar

Válla|'kozásfejlesztési Alapítvány. A H13 váll,atkozásfejlesztési profitjának

szempontjából fontos, hogy ezen kormányzati program ismertetésében

szerepet vál[aljon, hogy a vá[[a|.kozni vágyó íiatalok minél szétesebb köre

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

Vállatkozásfejl'esztési Atapítvány Ĺigyĺvezető igazgató-helyettese, valamint

Kun Ktára az országos Fog|.at.koztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

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

második Ĺigyféltatálkozón beszédet mondott Horváth Lásztó a Magyar

Vát|'atkozásfejtesztési Alapítvány ügyvezető igazgató.helyettese, Kun Klára

az országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. programvezetője'

va|'amint Sza|'ai Piroska a munkaerő-piaci he|'yzetének javításáért felelős

miniszteri biztos

Az eseményen 84-an vettek részt.

Széchenyi Programiroda (vállalkozás.fejlesztési partner): A 2014.tőt

índutó új pátyiázati tehetőségek, forrásteremtés, valamint meg|'évő

pátyázatok elszámotásával kapcsolatos tanácsadás. - résztvevők száma: 18

fő.

Civilek a Palotanegyedért Egyesiilet (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szeryezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

résztvevők száma: 5 fő.

ELTE Karrier K[ub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, progľamjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamÍnt a Diákcentrum

programjain való résaĺétel[ik megvalósu|.t.

Rendszervíz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajlik. A Rendszelvíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3.4 alkalommal személyes

tal.átkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rende|'kezésre át[ könyvetési és adózási kérdésekben. . Résztvevők száma - 8

Íő.

Nemzetgazdasági MÍnísztérĺum: Két projekt megvalósítása van

fo|.yamatban. Vállatkozónői és fiata|' váttatkozói stratégiai tervezés 20í4-

2020 címmel' szakmai egyeztetés a vá[[a[kozóĺ mentońng témakörében.

Emellett zajtik a,,VáIIaIkozói tapasztalatszeęés vátlalkozni szándékozó

fÍatalok részére,, című pitot projekt kidolgozása, amely tebonyotítója a Hí3

[esz, a projekt megvatósulása 2014-re totódott.

Magyar lizletasszonyok Egyesi'itete: A Hí3 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesĹitetét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot bĺztosítson az izteti életben érvényesütni akaró nők számára, a MÜr

pedig pátyázati etbírá|.óként és mentorálással segíti a ház munkáját. március
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3. A MÜE márciusi vendége dr. Zemptényi Adrienne' az A(apvető Jogok

Biztosa Hivatalának (kĺizketetű nevén az ombudsmani hivatat.)

főosztátyvezetője vott. Az etőadó az elmúlt években számos nagyon izgalmas

és fontos projekt vezetője volt. A beszélgetés során beszélt arról, hogy mit

is csinál az ombudsman ós a hivatala, bcavatta a hallgatóságot néhány

emlékezetes, közérdekű projekt részleteibe, bemutatta csatádi

vállalkozásukat, a Soma Sajtot. A jó hangulatú rendezvényen 18 fő vett

részt.

. Sol |ntézet: SoL célja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokatfedezen fel
és alkalmazzon, amelyek az emberek és szervezeteĺk kölcsönłjs fejlődését

votgátják, hogy olyan szervezeti.közösségĺ kultúra kialakításában

segédkezzen, amelyek .. kiérdemlik dolgozóik, tagjaik bizalmát és

munkáját.''

Úĺ Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont A Hĺ3 tegújabb szakmai

partnere, ĺrodájuk a Hí3.ban nýtt meg október végén. AE Új Nemzedék

Plusz a Közigazgatási és |gazságÜgyĺ Minisztérium gondozásában etőkészített

kétéves ifjúságpotitikai projekt, mely megvalósításáért a Zánka - Úi

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

források bevonásával valósut meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás

küszöbén á.|ő, 1f.20 év kcizötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótĺtja

meg. CétkÍtűzései között szerepel a Íiatalok segítése a jövőképük

megfogalmazásában, felkészítése a munkaerőpiacra vató zökkenőmentes

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

munkaerő pĺaci készségeĺnek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a
keretprogram három terÜleten, ĺtjriságsegítő íntézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az itjúsági

szotgáltatások bővítése területén valósít meg egybehängolt intézkedéseket.

Á H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

Az lnkubációs Program pályłĺzata márđus 3.tőt indutt et.

az inkubá|'t váttalkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolawétet,

sze rződéskĺités, kapcso latta rtás folyamatosan zaj li k:
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További aktualitások

Az inkubátt vát|'alkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertalátkozók

és workshopok valósultak meg:

o lnkubált workshop: Vállalkozói forrószék. Márcĺus 5. A Váttatkozói

|nkubációs Program rési-zeként minden hónap első szerdáján egy networking

programon vehetnek részt a Hí3 ĺnkubátt váttatkozói és mentoraik. A

Váttatkozói forrószék a tapaszta[atcsere és a közösségépítés jegyében

vatósult meg. Cétja, hogy az inkubációs programban résztvevő váttatkozók

egy iót míÍktidő' harmonikus ktiziisséget alkossanak, akik hozájárulnak

egymás üzleti sĺkereihez. Márciusban Straub Fannit Foglaljorvost.hu

ügyvezetőjét kérdezhették az érdeklődők. Részwevők száma 12fő.

. BK|K - Vállalkozói fórum. MárcÍus í2. A Budapesti Kereskedelmi és

lparkamara szeľvezésében valósult meg a V||l. és |X. kerületi váttalkozók

részére a vá|'tatkozóĺ fórum. Ezen rendezvény fontos szerepet tölt be a

váttatkozói szektort érintő tehetőségek megismertetésében és etősegíti az

érdemi párbevédet az lparkamara és a válta|'kozók között. A fórumon

beszédet mondott Dr. Kocsis lńáté potgármester is. Az eseményen 40 fő vett

részt.

f og-iäuarvosĺn-ĺ;-ontineorvm
f ogtatás és időpont.ęyeztetés kockázati tőkebďektetđ*et kapcsotatos

tanácsadás/workhop a program

résztvevőĺnek

A

P. Tóth Anďiás meetupedia.com, intemetes

piađér, kiizösségeket/meetupokat

gyrijtő szoftver

infoĺmatikai segĺtség' idógazdátkodási

trénlng

,Roboz:Róľj.ert i..;.
'łl j'. ...'... 

:r''..'i::''.'].
.F.1yc..!tai]. |{ąĺkf!ing' Ügynökség. .: ] .:.i ,.4..:r

Straub Fannl Fogtatjorvost.hu, online orvos

fogtatás és időpont-egyeztetes

marKetrngKommunrKacros teveRenyseg,

kockázati tőkebefeKetőkkel kapcsolatos

tanácsadás/workhop a pŕogÍam

résztvevőlnek

A

ľÍł'#.ľ.'ľ$. .qo'.ry.ďp' |-u;:.' ...1]' !ľę.ątíý i i.::.l.ir'srąfj.lý{ ľ
.i.i.1:..;i;;11..;.j.i;1.;:ri.;i',:j;.i..:'..1:i..:,:,.1'.,t:;:::.:|.-,

.u9Yn9ĺT'8.i.l'':.:i..; ...''i' :.'' lll'':j::i''T .i. :.r 
:''.:: : 

1

9l.iu.l".......ffi ;|n1i. 1ĺłi 
.in 

* 'ĺi,:;L1ii',-':,i

; .':.i-..: :s:. r:.. :.

59



--'l.l:]

f.l
'.,1

.ĺ

i'rlril: IiJ

íĺi
i-i
t. -l

LáthatatÍan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbő|. áttó társaság, akik célul' tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézményben tétrej<ijjön egy olyan kis, kortárs csoport, akÍ a többĺeket

életvezetési ísmeretekre (pĺ'. időgazdátkodás, stressz-kezelés, személyes

pénziigyek stb.) oktatja. P. Tóth András időgazdátkodás témakörben tartott
tréningeket többi váttatkozó társának és az inkubáttaknak tudásmegosztás és

kĺizösségépítés jegyében . Aaidőgazdátkodás tréningeken 80-an vettek részt.

Business Espresso. /tÁárcius 27. A MegoldásMost csapatával egyĺittmriködve a

H13-ban fotytatódott a Business Espresso Üzleti reggeti. Célja, hogy start-

upokat éđntő témaktirökben rövid el'őadásokat tartannak az adott témában

szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező személyet valamint egy regge|.i

keretein belĹit networkig |'ehetőséget biztosítani fiatat váttalkozók,

vállalkozni vágyók számára és egymas tapasztalatainak a megosztása. Az

aktuális eseményen a PTK cégatapításra vonatkozó váttozásaĺ voltak

fókuszban. Dr. Kecskés Patńcia jogász és Zádorĺ Jáđnt könywiteli tanácsadó

tartott etőadást a témával kapcsolatban. Az üzleti reggelin 35.en vettek

részt.

AlEsEc - kiízgyűlés. łrĄárcius 10.

Az AlESEc a világ tegnagyobb diákzervezete, több mĺnt 120 országban van
jelen és több mint 86000 taggal büszkélkedik. Működését non.profit alapon

végá tagjai és vezetői pedíg mind diákok. Fó cétja a fiatalok fejtesztése

személyes és szakmai oldatrót. A ház dĺákközpont profi$ának szempontjából.

fontos, hogy minét több diákszervezet tevékenységét tudia támogatni, hogy

ezáltal minél szélesebb hatlgatóĺ rétegekkel ismertessiik meg a H13 funkđóit
és az á[ta[a kínátt tehetőségeket. A kĺizgyiílésen a 2o14.zo15.tjs évi AlEsEc

etnökég a|'elnökeit vá[asztották meg. Az eseményen í00.120 fő vett részt.

Józsefvárosi Üzĺeti Ktub. Március ĺ8. A Józseívárosí Üzteti Ktub fő célja,
hogy lehetőséget bĺztosítson a kerijleti vállalkozóknak, hogy szemétyes

kapcsolatot alakítsanak ki a keríilet döntéshozóival, hetyi váttalkozókka|.,

valamint hasznos és aktuá|'is információkat is szerezzenek a gazdasági

változásokról, í'jztetĺ lehetőségekről, továbbá egy jobb üztetí környezet

megteremtésére irányutó kĺizös törelorés. Egry Attita al'potgármester a

kerület gazdasági aktualitásait ismertette, Sze[ei Szabotcs a Googl.e

Magyarorvág marketĺng igazgatója pedig Józsefváros ?OfO: Józsefuáros

j<ivője címmel tartott etőadást. Az előadásokat ktívetően' a résztvevőknek

lehetőségük nyítt kérdéseket feltételére. A kiemetkedően jól sĺkerütt
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eseményt pedig hosszú, kötetten networking zárta. A rendezvényen 34-an

Vettek részt.

r Első ktĺzép.kelet európai női startup Yerseny. Felkészítő tréning (2014.

március 18.z3.,t és Demo Day (2o|4. márđus 24.) Egyedütáttó régiós

Versenyt indítottunk útjára azoknak az öttetgazdáknak, startup vezetőknek

és startup csapatoknat ahot a tulajdonosok Vagy az alapítók minimum fele

nő. A veísenyt hagyományteremtő céll'at indítottuk, egyrészt azért, hogy a

nők - a gazdasági versenyképesség megteremtésének kulcsszereptőiként -

tehetségĹiknek . és váltatkozói kompetenciájuknak köszönhetően fÍgyetmet

kapjanak, ezzel is biztatva társaikat a gtobális piacok meghódításában.

Másrészt, hogy igazi kuriózummat szotgátjunk a régió startup

ökosásztémájának szereplőĺ számára.

Az öttetek tekintetében nem Volt tematikai megkötés. A jelentkezéseket

2013. december 20.a és 2014. március 5-e között lehetett leadni a verseny

online fetĺiĺ.etén. A 12 résztvevő csapat. A résavevő csapatok tcibb mĺnt 70

hazaĺ, régiós és tengerentú|'i jelentkezőbőt három körben kerĹiltek előzetes

kiválasztásra. Az első körös 20 projektet a régió tegnépszerűbb startup
..arcai'' választották ki és értékettek szavazataikkal. A VlP zsűri az igy

kialakult úgynevezett shortlist-en szereplő projekteket értékelte, és a
résztvevők ezeknek a pontszámok az atapján nyertek meghívást az egy hetes

felkésátő tréningre. A tréningre bekerĹilt 12 csapat a 6 napos fetkészítő

időszak alatt előadási technikáikon és prezentáđós készségeken kívĹil az

Üz[etĺ modeltjüket és elképzeléseiket is csivothatták a hazai és kÜtfötdi

mentorok segítségéVel. A verseny díjazottjaĺt a március 24-ei Demo Day-en a

zsíiri tagjai választották meg.

A felkészítő tréning programja:

2014. március í8. (kedd)

A tréning résztvevői kedd dételőtt érkeztek a Hí 3.ba, megismerkedtek a

fiázĺl|, a szervezőkkel, betekintés nyertek a ház étetébe (nagy érdektĺídéssel

ha|'tgatták az Üzleti ktub etőadásait, vagy éppen a gatéńa kiátlítását

csodá|'ták). Az ebéd után Bojár Gábor ,,Miért sikeresebbek a női vezetők?''

című lehengerlő előadása adta meg a kezdő lendĹiletet a ľészLvevćík etőtt

áttó intenzív munkához. Ezż követően Kormos Bea köszöntötte a

résztvevőket, valamint bemutatta a szeryező csapatot. Mindezek után Siidi

|stván ismertette a tréning hét részletes programtervét. Végüt az első napot

a csapatok rövÍd bemutatkozása zárta.

6r.
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?aM. március ĺ9. (szerda)

A második nap détetőttjén David Trayford (a thehub.hu alapítója, valamint a

Verseny zsűrijének egy|k tagia) ĺzgalmas pitch workshopot tartott a

résztvevőknek. A détetőtt során a csapatok részletesebben

megismerkedhettek egymás projektjeivel, izgalmas gyakorlati

tapasztalatokat szerezhettek. Az etÉd után a David áttat megtanított

módszer alkalmazásával a csapatok immár kütön-kĹitön mentorok

segítségévet táttak neki a pÍtch-ük fel.építéséhez, finomításához. A

résiztvevők nagyon lelkesek voltak és hasznosnak találták a tréning el.ső igazi

munkáva|' teti napját.

2014. március 20. (csĹitörtök)

Csütörtökön a leglelkesebb részWevők már 8-kor megérkeztek és nekitáttak

a munkának. 9 órakor kezdődött a pitch-ek gyakorlása Siidi lstvánnal. ĺ0
órátót Farkas Zsanett a Funzine atapítója tartott előadást ,,Entrepreneurship

in Media and Entertainment'' círnmel. Majd őt követően í1.tőt Guýás

l5ltząą, a Crane Kft. Ĺigyfétkapcsotati menedzsere osztotta meg

tapasztalatait a nemzetkö'zi PR.rót. A détután folyamán folytatódott az

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

követően a csapatok ,,gyárl.átogátáson', vettek részt a USTREAlłt.nét.

fo14. március 2ĺ. (péntek)

A péntek détetcĺtt cinátló szabad munkáva[ kezdődött, majd egy

,,gyárlátogatássat'' foI'ytatódott a Prezĺ-nét. Az ebédet ktivetően Kiráty

András tartott etőadást a termékfejlesztésről, ezt követően pedig Declan

Hannigan a Jam Fil'm al,apítója vezette be a csapatokat a Startup video

készítés rejtelmeibe. Szabó Zsuzsi, az Antavo társatapítója, ,,HoW to get

more leads, buzz, and users with smart sođal contests?'' címmel tartott

hasznos előadást a felhasználókat vonzó online versenyek műhelytitkairól.

2014. máľcius 22. (szombat)

A szombati nap fókuszában a pitch-ek színpadon vató gyakortasa áttt. A

csapatok értékes visszajelzéseket kaptak egymástól és a mentoroktól,

aminek segítségével folytatodhatott az önálló gyakorlás. A résztvevők a

kemény felkésátő hét fáradatmait a szombat esti bulin heverhették ki.

zo14. márcÍus 23. (vasárnap}

A vasárnapi munka a résztvevőkre volt bízva, akĺknek szĹikégük volt még

fÍnomításra, gyakorlásra azok ĺgénybe vehették a mentorok szakértelrnét.
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Détután pedig egy palotanegyedĺ sétán vehettek részt. az érdektődők a

Civi tek a Palotanegyed ért EgyesÜlet köz rem űkłidésével.

DEMO DAY 2014. márđus 24. (hétÍő|

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

mozgalmas és izgalmas nap volt, a versenyzők szorgalmasan gyakorották a

pitch.eket az utolsó pillanatig. A Demo Day, melyet a UsTREAfi{ élőben

közvetített, détután 4 órakor vette kezdetét. A versenyt Kormos Bea

inspiratív etőadása nyitotta meg. Ezt követően a versen1zőknek 4 percük vott

[ehengerelni a prominens tagokbót áttó zsűrit, a befeKetőket, a jetentévő

érdektődőket valamint az online nézőket. Két perces pitch.ek és két perces

kérdezz.felelekek következtek. A 6 fős zsűriben helyet kapott Kamilla

Szandrocha (az Aquincum Technológiai lnkubátor Coo-ja), David Trayford (a

thehub.hu a|.apítója), Károýi Antal (a Traction.Tribe társalapítója), Drew

Gerber (a Wasabi Pubtiđty tulajdonosa és CEo.ja), valamint Kormos Bea, a

Yerseny megátmodója. A zsűń nem kímélte a résztvevőket, záporoztak a

kérdések. Miután az összes versenyző bemutatta vállalkozását, a zsűri

visszavonult és meghozta döntését.

A versenyen részWevő 12 női startup közijt a nemzetközi zsűri közet egy órás

mértegelés után a Teddy The Guardian, Samebug és SizemApp startupokat

ítétte a tegjobbaknak. A legjobbnak ítétt Teddy The Guardian egy p|'Üss mađ

beépített orvosi és figyető szenzorokkal, amelyek folyamatosan mérĺk a

gyermek szívdobogását, testhőmérsék|'etét, oxigén ettátottságát és stressz

szintjét. A rögzített értékeket wireless techno|,ógiával folyamatosan nyomon

követhető tábla vagy mobil készütéken. A Samebug olyan közcisségi hiba. és

megoldás gyűjtemény.építő rendszer, amivel a fejtesztők egymást segíthetik

az etőfordutó programozási hibák javításában. A Sĺzemapp a nőknek segít a

helyes méretekket rendelkező melltartó vásártásban, mert jelenleg a nők

9a%-a helytelen kosárméretet hasznát.

Dĺjazás:

Az első három helyezett csapattal befektetési |'ehetőségekről a Tracktĺon

Tribe képvisetetében Károýi Antal kezdett tárgya[ásokat. Az ,,Aquincum

Technoĺ'ógíai |nkubátoľ'' részéről Kamilla Szandrocha folytat továbbÍ munkát

a Samebug és Fogla|.jorvost.hu tulajdonosokkat. Drew Gerber (Wasabi

Pubtiđty), David Trayford a Content2Connect részére további támogatást,

illeWe TacKĺon Tribe.at közĺjsen a Homplex részére továbbÍ tanácsadási,

mentońng és piacra lépési segítséget kínát. A H13 Dĺák - és
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Váttatkozásfejlesztésĺ Központ díját, az í éves Váltatkozói lnkubációs

Program csomagot a VirTai[or nyerte, akik akár egy szalvétára skiccelt

ruhaformábót is készterméket tudnak gyártani a megrendetőnek, az online

rendszerük segítségévet. A Hĺ3 féléves váttatkozói inkubációs csomagját

józsefvárosi Ĺiztethetyiség bérteti lehetőségget pedig a KicsiCake nyerte a

márkázható, kézműves süteményeikkel. De a Versenyen senki sem távozott

Ĺires kézzet. Kiosztásra kerültek t<ibbek közt Funzine, Haszon Nők és The

Pitch magazine megjelenési lehetőségek, Pioneers startup ferztĺvát jegyek,

Antavo előfizetési csomagok, Dr. Linkedin képzések.

A verseny további résztvevőĺ voltak:

Content2Connect: e.book kiadványok forgalmazásával és terjesztésével

fog|'alkozó startup. Homplex: 3D lakberendező alkalmazásukkal és ehhez

gyártott bútorai kkal az t kea atternatíváj aként tétrej titt kezdeményezés.

Foglaljorvost. hu: a pácĺensek a|'apján véleményezett magánorvosokhoz kínál

időpontfogtaló rendszert.

PlKKPAcK-shoes By YoU!: desĺgn ..csiná[d magad'' đpőt gyártó és forgalmazó

startup.

Paperspokes: fantasztikus egyedi tervezésű, fethasználókra szabott kerékpár

kiegészítők és ketlékek gyártásávat foglalkozó startup.

MakeMeals: személyre szabott étkezési tanácsadó rendszer, mellyel nemcsak

a súlyfelesleg szüntethető meg, de segítséget adhat a cukor-, tiszt és egyéb

érzékenységgel rendelkezők számára is.

ProgramDate: a virtuális ismerkedés hetyett a kellemest a kellemessel

összekötve szervez vacsora.' színház- és mozirandikat.

A verseny nagyon sÍkeres vo[t, rengeteg pozitív visszajelzést kapott,

mindenképpen folytatását tervezĹik.

FDE Akadémia. Március 17.. Aa. FDE Akadémia márciusi alkalmán azt

vizsgátták meg a résztvevők, hogy a coachÍng, mint szemlélet, és a coaching

technikák hogyan segíthetik őket a mĺndennapokban. Az alkalom célja az

volt, hogy etsajátítsák a résztvevők, hogyan alkalmazhatják a coachingot

saját életÜkben, és hogyan segíthetnek vele a köri.ittittük étőkön is. A hłíz

dĺákktiz1.lclĺlt pľoÍiljárlak szempontjából fontos, hogy minél több

diákszeruezet tevékenységét tudja támogatni, hogy ezáltal' rnínét szélesebb

hatlgatói rétegekkel ismertessük meg a H13 funkcióĺt és az á|'tata kínátt

lehetőségeket. A tréningen í6.an vettek részt.
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önkormányzati fórum társasházi kiiziĺs képviselőknek. Máľcius 26. A H13.

ban megrendezésre ker[il'ő fórumon a társasházi közös képvisetőkket

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

lstvánné képvisető asszony. A társasházakat érintő kérdéseket megvitató

rendezvényen körütbetüt 100 fő vett részt.

|nkubátt pályázati felkészítő. Március 2ó. A Hĺ3 Vátl'atkozói |nkubációs

Programba pátyazók március 3.a és ápńtis 't.e között adhatták te pátyiízati

anyagukat. A jelentkezőket márđus 26.án dr. Sol'tész AnÍkó vezette be a

sikeres üzleti terv megírásának Ętelmeĺbe. Az előadás utáni mentorálás

során az érdeklődők személyesen is feltehették kérdéseiket saját üzleti

teruükkel kapcsolatban, havnos szakmai támogatást kaptak a szakértőtőt,

valamĺnt személyesen ís megismerkedhettek a házzat és annak szakmai

stábjávat. A fetkészítőn 8.an vettek részt.

lrodalmi szaton Lĺnka Ágnes rĺporter, előadómÍivész kłĺzreműködéséveĺ.

Havonta kerüt megrendezésre Hí3.ban Linka Ágnes - trodalmi szalon c.

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

márciusĺ lrodalmĺ szalon a szokásos egy órás ktubfogtatkozással indult. Ezt

kĺivetően az lrodalmi szalon vendége vo|'t Marton Róbert vínművész,

Somogý Ferenc képzőművész, valamint Pátrovics Benedek Pusztazámor

polgármestere. A miisorról felvétett készített a Buda Környékĺ Tetevízĺó. A

nagysikerű rendezvényen 50 fő vett részt'

. Szemők Zsuzsanna: oMauritius.Kecskemét" kiállítás megnyitó és

diplomáđaĺ fogadás. Márđus 12. Szemők Zsuxanna szobrászművész

Mauńtiuson és Magyarországon késziitt atkotásaibot nyítt kĺáttítás március

közepén a Hĺ3 Gatériájában. A kiáttítás fotóanyag és szobormodellek

segítségével mutatja be Szemők Zsuzsanna atkotásaÍt. A tárlatot Mauńtius

Köztársaság ftiggettenné vátásának Ĺinnepén, máľcius 12.én nýtotta meg

Sántha Péterné alpolgármester, Mészáros József tiszteletbeli konzul és

Melocco ltĄiklós, Kossuth.díjas szobrászrnťivész. Szemők Zsľzsanna 18 évet

étt és atkotott MaurÍtiuson. Hazánkban olyan szobrok köthetőek a művész

nevéhez, mint például á Psalmus Hungaricus emlékmű Kecskeméten. A
. csaknem kétszáz prominens vendég kö,zött Abdutta Hussain A[ Jaber katari és

Abderraouf Betbaieb tunéziaĺ nagykövet, továbbá Bereményi Géza, Kossuth.

és Balázs Béta.díjas író, Józsefuáros díszpolgára és Kerényi József, Kossuth.

díjas építész ĺs tiszteletét tette. A tárlat ápritis 1ĺ-ig tekinthető meg.
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Nem Privát Színház: Fórum színház. A Nem Privát Sánház (NPsz) csoport

?:o1f őszén alakult. A színhaz tagjaĺ között talátható gyógypedagógus,

pszichopedagógus, pedagógus, művész és zenész is. A csoport cél.ja a

szođá|'is érzékenyítés, módszerÜk a fórum színhaz. A módszer segítségéVel a

szereplők olyan párbeszá1helyzetet teremtenet ahol improvĺzáđóval,

változtatások véghezvitelével történik a tanulási folyamat. Ez a színháá

forma a sánész és a néző közti kÜ|'tjnbség felvámotására törekedve a nézők

aktív bevonására épül, ezért teszi alkalmassá pedagógiai célokra is.
Gyakorlatuk szerint egy rĺjvid, szođális problémáról szótó darabot dolgoznak

ki és jelenítenek meg aktuális közönségüknek. Ezt megvĺtatás után,

újrajátszáskor a közönség tagjai megvá|'toztathatják, úgy hogy egy.egy

karakter helyére beáttva az áttaluk választott stratégia szeńnt

improvizálnak. Minden változtatást és az egész folyamatot értelmezés és

értéketés követ a játékvezető moderálásával. Az NPSZ csoporttal kötött

együttműködésnek köszönhetően február 21-én felnőtt fórumszínházas

csoport indulhatott a H13-ban. A csoport heti rendszerességgel péntek

esténként találkozik, e|'őrelátható|'ag 18 a[ka[omma[. A hosszas műhelymunka

gyĹlmotcseként tétrejövő darab várhatóan 2014 júniusában kerijl bemutatásra

a Hí3 sźnpadán. lYlárđus 7. A harmadik fórumsánházas talátkozó még

nyitott csoportként műktidött, vott tehát lehetőség arra, hogy új tagok

csatlakozzanak, ezért folytatodott az ismerkedés. A csoporttagok elkezdtek

foglal.kozni az éĺzé}szerveken keresztiili tapasztalással, építettek gépeket,

játszottat énekettek és.beszéttek az etnyomói helyzetekről, melyet
jnstatlá|'tak is. A programon 12 fő vett részt.

lńárđus í 4. A negyedik fogtatkozás során a csoport zárt csoporttá alakult a

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

csoportépítésset fotytatodott. A foglalkozáson ,l0 fó vett részt.

Március 21. Az t'tddík alkalommal mindenki megmutathatta egy. egy

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

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

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

szemkontaktust próbálgatták, illetve egymás mozdutatait másolták a tí'ikrös

játék során. Majd párokat atkotva beszétgettek, történetet írtak egymásról,

időben és térben messzire repítették a karaktereket, s ebbő|' egy hosszú

csoportos beszélgetés kerekedett. A fog|'alkozáson 10 fő vett részt'
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Apokrif |rodalmi Folyóirat. Nagymosás című felolvasóest. Márcĺus 19. 
^z

Apokrif egy 2Ň7 óta működő és szervezaő (áttandóan új szerzőket is

kereső), elsősoľban egyetemĺ (ELTE.Pázmány) irodalmi folyóirat. Az Apokrif

lrodalmi Folyóirat szervezésében a Feketemosó b|'og szeĺzői tartottak

felolvasóestet a Hí3-ban. Az estén Evetlei Kata, Fehér Renátó,5ós Dóra,

$zendi Nóra és Tinkó Máté olvasta fel műveit, valamint Patágyi Lászlő zenélt

gitáron. A rendezvényen 40 Íő vett részt.

Szántó Tiboľ kézműves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiaÍ

edukációjának részeként márđus ĺ9.én és 25.én kezdőkurzust tartott a Hĺ3-

ban Szántó Tíbor csokotádékészítő mester. Á nagysikerű kurzusokon 25 fő

vett részt, a résztvevők nagyon várják a folytatást.

Egyéb aktuaĺitiások

A fetújítás kapcsán fe|'merült garanciális javítási munkálatok szelvezése,

egyeztetése fo[yamatosan történik, a hibatisták átkütdésre kerülnek.

Az ,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca í3. fetújítása és funkđóváttása'' đmű

program hivatalos lezárásához szülséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek.

Az lnfoBox fo|'yamatos fđssítése történik. Az lnfoBoxra ez idáig a következő

menĹipontok kerĹiltek fe[: H13 Diák. és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros hontapja, kerületi kereskedelmi tevékenységek, kerÜleti száttáshety

szotgáI'tatók, V|l|. kerületi albérletek, Hí3 ĺnkubációs pályázat, V||l. Kerület -

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

regisztrált vállalkozások.

20ĺa. ápritis

Szakmai háttér

A H13 Diák -és Vá|'latkozásíejtesztési Kiizpont műktidéséhez sziikéges előkészítési,

tervezési és Íizeme|'tetési fetadatok ellátása, kapcsolódó beszeęések megvalósítása.

A szakmai.munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kĺépítése és ápolása, inkubáđós

program pátyázatának koordinációja.

Feladatok

Az önkormányzattal való käpcso[attartás.

Szakmai koncepció megvalósítása

a
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Szakmaĺ partnereink

o Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

o Casa de [a Musica,

. Ciülęk a Palotanegyedért EgyesÜlet,

. ELTE Karrĺer Klub,

o Fiatal Vátt.atkozók országos Szö'vetsége (F|Vosz)'

. ÉtetpátyaAlapítvány,

. Hatlgatóionkormán1zatok,

. INTALE Npnprofit Egyes[ilet,

. Jót-Lét Alapíwány,

o Kády Gatéria A[apítvány,

. Kontaktpont

. Közigazgatási és |gazságügyi Minisztéńum (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váttatkozásfejlesztési Alapítvány,

. Megotdás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketĺng Kft,

o Magyar Szabadalmi Hivatal,

o Nemzetgazdasági Minĺsztérium,

o Nemzeti Kütgazdaságĺ Hivatat (H|TA),

r Nemzeti Munkaügyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamĺco Bt.,

. Sol lntézet,

o CorvÍnus Egyetem.Spin off K[ub,

r Magyar Üzletasszonyok Egyesülete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék Plusz

o Z-Form Szerszámgyártó és Alkalmazástechnikai Kft.

A Hí3 programjainak és befogadott rendeaĺényeinek koordináđója

o Äz inkubál,t vá|'tatkozókkal és magánszemélyekket való kapcsolawétel,

pátyázat etbírálása, szerződéskötés, kapcsolattartás.
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Az' inkubá|.t vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkozó, workshop szervezése.

A H13 épĹitetében fetmerĹjtő garanđális és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése.

Az lnfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordináđója fotyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendezvények vatósultak meg:

. Spin.off Klub (vállalkozás.feJtesztési partner' ĺnentorálás) Ápritis 7.

,,lsmét fiatal vállalkozók a Spin.off Klubban''Az etső ápritisi Spin.off K[ub a

februári évadnýtó ktubhoz hasonlóan ismét otyan szerepmodel.teket

mutatott be, akÍknek a pétdája ĺnspiráló lehet a vállalkozást teruezgető

fiatalok számára. Ápritis 7-én a Klub vendége volt HarangvłiÍgyĺ Anna, aH a

hazai kozmetikai ipar egyik legÍnnovatívabb képviselője, nap mint nap

nagyanyja, valamint édesanyja örökégét ápolva a szépségápotás

mesterségét a bőrfiatatítás tegkorszerűbb megoldásaĺ felé tereli, gondosan

ügyelve a természetes atapanyagok és étetmód generációról-generációra

tĺrtjktődő igényére. A Ktub másik vendége Papp Zoltán vo[t, aki igazi

váttalkozó csatádba szÜtetett, íev testvérei és szülei után sánte
predesztinálva volt arra, hogy ő is saját vátlalkozást alapítson. Papp Zol,tán a

partyfĹil.dugók első és vezető hazai forgalmazója, de emellett a média

vitágában is jártas, tegutóbb épp Pindľoch Csabával forgatott. Legtöbb

idejét mégsem ez, hanem tegújabb londoni pľojektje köti [e, metynek

részteteibe is beavatta a közel' 20 fős hattgatóságot. Április í4. ,,Hogyan

kezeljiik a kulturálĺs kütłinbségeket az Üzleti tárgyalás során?'' Az ápńtĺs

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

Elnöki Titkárságának munkatársa' az iiztetĺ protokoll alapjaiba vezette be az

érdektődőket. Freész Katalin több éves tapasztalattal rendelkezik kütönböző

rendezvények és protokoll események szervezése terén, közreműködött az

EU-etnökég magyarországi programjaĺnak etőkészítésesében és

lebonyolításában, valamint főszeĺĺezője volt az MTA Természettudományi

Kutatóközpont új, 21. századi technológiával felľzerelt épütete

közetmúltbeli átadásának, amelyet a hazai prominens személýségek meltett

számos ország nagykövete ĺs megtĺvtett jel'entétével. A jetentévők ízelítőt
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kaptak arró[, hogy vajon mĺért álthatunk fel sokszor ťossz szájízz:el a

tárgyatóasztal mellől, milyen hibák eredményezhetik, hogy az adott üzlet

végüt nern jön össze, valamint mikre kel.|' odafigye|'ni ki]lföldi

tárgyatópartnerek esetén. Az e|'őadáson 25 fő vett részt. Április 28.

7áró előadás. A Spin.off Ktub szezonzárő uto[só vendége Dr. Béza Dániel

i'izleti angyalként betekintést engedett a startupok finanszírozásának kezdeti

fiázisába. A Ktub ápritis f$-ai zárő e|.őadása ezt a vonalat elevenítette fel. A

Klub vendége Bősze Botond az iEurope Capital LLC partnere volt, akivel az

iparág jetenlegi hazai helpetérőt bevélgethettek a résztvevők. Az Ízgalmas

eszmecsere során szó esett az eddigi tapasztal'atokrót, jövőbeni tervekről,

iltetve a JEREMIE atapokrót és a nemrégiben atakult akkreditá|'t techno|'ógiai

inkubátorokról is. Bősze Botond saját startupjábot való sikeres exit után áttt

át a ,,stitét o[dalra''. Több váttalkozás forráskeresésében működött közre

tanácsadóként, tevékenységének is ktjszĺinhetően több millió euró került

kihelyezésre. Jelenteg az iEurope Capitat partnereként hazai és regionális

befektetések koordiná|'ásában műktidik ktjzre. Az iEurope Capĺtat immár

második atapját indítja a közép.ketet európai régióban, mĺután az első alap

több mint 34%.os megtérĺilési rátát tudott elérni, és olyan sikertörténetek

részese vo[t, mint a Vatera vagy az ATech. Á[ta|'ában 0,5 és 4 mittió euró

közöttĺ összegeket helyeznek ki, de a projektektőt fĹiggően ennél komolyabb

tőkét is képesek mozgósítani kiterjedt partnerhátózatuknak köszönhetően.

Az előadáson 30 fő vett részt.

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (váltalkozás.fejĺesztési partneľ,

mikro hitel szolgáttatás}: a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jellege

személyes tatátkozó cégatapítássa[, üzleti tervezéssel, valamint vállatkozói

forrasteremtéssel kapcsolatban' - résztvevők száma: 40 fő.

llgyféttalátkozók április 1. és ío. A Fiatalok váttalkozóvá vátásának

támogatása a Közép.Magyarországi Régióban c. program kapcsán tartott

t] gyfé ttatátkozót a Magyar Vállalkozásfej lesztési Alapíwány.

A H13 vát[alkozásfejlesztésĺ profitjának szempontjábót fontos, hogy ezen

kormányzati program ismertetésében szerepet vállaljon, hogy a vállalkoznÍ

vágyő fiatatok minét szélesebb köre kapjon pontos tájékoaatást a

programról.

Aű. Ĺigyféttalátkozókon Horváth Liĺszló a Magyar Váttatkozásfejlesztési

Atapíwány ügyvezető igazgató-helyettese mutatta be a programot, majd ezt

követően a résztvevők fel'tették kérdéseiket.
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Ápritis 1-én í00, ĺ0.én pedĺg 80 váttalkozni vágyó fiatat vett részt.

Széchenyi Programiroda (váltatkozás-fejlesztési partner): A f014.tő1

indutó új pátyázatĺ tehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pályázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Résiztvevők száma ?0 fő.

Civĺlek a Palotanegyedért Egyesület (mentorálás, civíl kontrol):

mentorálás zajtĺk. Az inkubáđós programban lehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzuttácĺó egyeztetésére.

Résztvevők száma:S fő. caPEsok a vítágban programsorozat. l. előadás:

Siposhegyi Zoltán ,,A paradicsomtól távo[, keletre. A Civĺtek a
Patotanegyedért EgyesÜtet 2014 áprilisában útjára indította a ,,CaPEsok a

vi[ágban'' elnevezésű programsorozatát, melyben az egyesÜlet tagjai

tartanak izgalmas úti beszámolókat a nagyközönség számára. A

programsorozat első élménybeszámotóját Siposhegyi Zoltán, az ELTE

politotógia szakos hattgatója tartotta ápńtĺs 9.én a H13 színhaztermében.

Siposhegyi Zo|'tán képekkel, hasznos információkkal, tanulságos

történetekkel fűszerezve mesélte e[ hogyan jutott et az indonéz szigetekre,

Malajziába, Thaifti|.dre, Kambodzsába, Laoszba, Vietnamba, Sángapúrba és

Ausztrátiába. Az úti beszámo|.ó az etőadó humorának és közvetlen stítusának

köszĺinhetően nagy sikert aratott a közel 70 fős nézőköztinség körében.

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

bicikliseket? A Civitek a Palotanegyedért EgyesÍ.il'et ápritis í6-án Lakossági

Fórumot tartott ,,Szeretjük-e a turistákat és a bicĺkliseket?'' đmmel.

Kiindutásként a jetentévők Kádár Bálint építész, a BME Urbanisztikai

Tanszékének oktatója e|'őadásában a Palotanegyed turisztikai Íej|'esztési

koncepciójának vitaanyagát ismerhették meg, amelyet Egry Attita

alpolgármester ajánlott a figyelmükbe. Az önkormányzat számáľa készített

koncepđó három kérdéskiirben fogalmaz meg javaslatokat: mit, kinek és hol

fej|'esszíink turisztikailag a negyedben? Az éthető város része a kerékpározás

is. Liptai orsolya, a Magyar Kerékpáros Ktub belvárosi szervezetének

képvisetetében fethívta a figyelmet a tĺibb éve mĺiktidő ,,Bebĺcik[izés''

programjukra, amelynek maga ĺs instruktoĺa, Az est rnásodik fetében a

résztvevők kifejthették átláspontjukat arzat kapcsolatban, hogy szerĺntük a

turizmus fejtesztése kedvez-e az itt élőknek, itletve mik a fej|'esztendő

területek pétdáut a közlekedésre nézve. A 2,5 órás fórumon 50 fő vett részt.

ELTE Karrier K[ub (inkubáđós partner): Kapcsolattartás, programjaĺnk

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum
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programjain va|'ó régvételük megvatósutt. Ápńtis 3.án és 30-án ELTE PPK

kari buti került megrendezésre a HÍ3-ban körÍitbetüt 100-100 diák

részvéte[éVel.

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

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 a|'ka|'omma[ személyes

ta|'á|.kozó formájában, emellett a ház többi váttalkozoja számára is

rendelkezésre ált könyvetési és adózásĺ kérdésekben. . Résztvevők száma - 5

fő.

Nemzetgazdasá$ Minĺsztérium: Két projekt megvalósítása Van

folyamatban. Vátlal.kozónői és fiatal vállalkozói stratégiai tervezés 20.|4.

2020 címmet ľzakmai egyeztetés a vállalkozói mentońng témakörében.

Emeltett zajtik a,,VóIlaIkozóí tapasztatatszerzés vállalkozní szándékozó

fÍatalok részére'' című pĺlot projekt kidol.gozása, amety tebonyotítója a Hí3

[esz, a projekt megvalósulása?014 őszére tolódott.

Magyaľ Üzletasszonyok EgyesÜlete: A Hĺ3 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesütetét, hogy kapcsolatteremtésĺ tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az ĺizleti étetben éruényestil.ni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati elbírátóként és mentorátással segíti a ház munkáját.

A MÜE ápritis 7-ei taggyűlésére két előadó kapott meghívást. Etsőként

Zemniczky Nándor, a Nemzeti Kütgazdasági Hivatat (H|TA) Üzletfejtesztési

Főosztá|'y főtanácsosa adott tájékoztatást a H|TA szervezésében 2014 évben

sorra kerütő nemzetkłizi kiáttításokrót és rendeaĺényekől kötetlen

beszélgetés formájában. Ezt követően Thalmeiner TÜnde kertészmérnök, a

Szamóca Kiskertész Tanoda tulajdonosa mutatta be vá|'l'atkozását, amelynek

mottója: ,,Hiszek abbon, hogy a világ zöIdebb lesz, ha a gyerekeket

megtanítjuk arra, hogyan neveljenek egy picinyke magból égbe nyúló

napraforgót.,, ła, etőadás során elhangzott, hogyan csökkenthetjÜk

,,ökotógiai lábnyomunkat'' és mĺt tehetünk azért, hogy a fogyasztói

szokásai nk változtatásával klímabarát, energia hatékony módon megtermelt

élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra. A jó hangutatú rendezvényen ,t6 fő

vett részt'

So[ |ntézet: SoL célja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokat fedezzen fel

és alkalmazzon, amelyek az emberek és szervezeteík kölcsöntis fejlődését

szotgálják' hogy. olyan szervezeti-közösségi kultúra kial'akításában

segédkezen, amelyek " kiérdemtik dol'gozóik, tagjaik bizal,mát és

munkáját.''
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Úĺ Nemzedék Plusz budapesti KontaktponĘ A Hí3 tegújabb szakmai

partnere, irodájuk a H13.ban nyítt meg október végén. M Uj Nemzedék

Plusz a KözigazgatásÍ és |gazságÍ.igyi Minisztérium gondozásában előkészített

kétéves ifjúságpotitĺkai projekt, mety megvatósításáért a Zánka - Ú;

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

források bevonásával valósul meg. A projeK elsődlegesen a fetnőtté vátás

kĹjszöbén äĹrő, 1f-fo év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja

meg. Cétkitiĺzései között szerepel a fiatalok segítése a jövőképĹik

megfogalmazásában, fe|'késátése a munkaerőpiacra vató zö'kkenőmentes

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

munkaerő piaci készségeinek fejtesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három területen, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az itjúsági

szotgáttatások bővítése terĹiletén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

Úĺ Nemzedék Kontaktpont: ,,Tiéd a színpadt,'. Ápńtis 30-án az Úi

Nemzedék KontaKpont közreműködésével került sor a ,,Tiéd a vínpad''
játékos détutánra. A rendezvény cé[ja, az volt, hogy a hetý kĺizépiskoták

amatőr színjátszó körei játékokon keresztĹil mutathassák meg magukat

egymásnak és ez.által etinduthasson a színjátszó körök között egy párbeszéd,

ami a későbbĺ együttmiík<ĺdések alapja lehet. A programon 15 fő vett részt.

A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordÍnációja

megvalósult.

Az lnkubációs Program pál'yázata március 3-tőt indutt el.

az inkubátt vál,lal.kozókkal és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsotattartás fo lyamatosan zaj lik:
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Fazekas Andrea Kasuaad Ktt., Intemetes marKeung,

HIRDESSNETEN.HU

online marketing kampánytervezés é5

mened6ment
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Frehr Ąnes GeoGebra Non.profĺt KÍt-'

matematĺkaí oktatoszoítver l.|AT-ba

való bevezetése

forditás B
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ľ|orváth Katalĺn Kasuaad Kft., internetes marketing,

HIRDESSNETEN.HU

ontine marĺ(eting Kampänytervezés es

menďzsment
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Kiss Pál zoltiin Medioworks Kft. - webes es egyedi

fejtesztések, informatikaĺ

ýzotgáttatások

Älł€ster MÜhetyen .inkéntes'

rendvergazdaĺ tevékenyseg
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Koren Balázs beoGebra Non.PÍorlt Klt.'

matematlkaĺ oKatószoftver NAT.ba

való bevezetése

grafil(ai teľveués B

Kovács Nóra Art Vader Motĺon Kft.' kreativ es

produkciós ĺigyniikség

Íotozas' tlunezes (mentoÍoKrot' ľ|lJ.

Íóu
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lńezö ]ldiko Fog[a|'jorvost.hu' 0nline orvos Íogtatas

es időpont.egyeztetes

marKenngKommunrKaoos teveKenyseg,

kockáuati tőkebefektetőkket

kapcsotatos tanácsadiás/workshop a

program résztvevőĺnek

A

P. |otn Anoró meetup€dia.com, intemetes p|acter,

ktizösségeket/meetupokąt cy'jjtő

szoftver

rntormatrKar segrtseg, roogazcatKooasr

tréning
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kockázati tőkebefektetőkket

kapcsolatos tanácsadás/workshop a

program részwevőinek

További aKualitások

Az Ínkubátt vátl'alkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertalálkozók

és workshopok valósultak rneg:

tnkubátt workshop: Válĺalkozói forrószék. A Váttatkozóĺ forroszék a

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

inkubációs programban résztvevő vál.ta|'kozök egy iót míÍkddő, harmonikus

közösséget alkossanak, akik hozzájárulnak egymás Ĺizteti sĺkereĺhez. A

,,forrószékre', egy inkubátt vállalkozó Ĺi[, akihez kérdéseket intéznek a

program további résztvevői. A harmadik váltalkozói ,,Íorrőszék,' keretein

belÜl ápritis 16.án Horváth Ádám, a Five Star! Creative Consutting

ügyvezetője osztotta meg tapasztalatait vállatkozótársaival. Az eseményen

8.an vettek részt.

Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

fetntĺttekből át|'ó társaság, akĺk cél'ul tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási

intézményben létrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, akí a többÍeket

é|'etvezetési ismeretekre (pt. időgazdá|'kodás, stressz.kezelés, személyes

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

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

találkozóinak, felkésziilő atkalmainak ad otthont.

Áprilisban a Láthatatlan Egyetem 5 kĹittinbciző csoportja (ĺnkubátor, képzők

képzése, krónĺkás csoport, kommunĺkációs csoport, előretott hetyőrség) 12

gyritést tartott a H13.ban, ezen kb. 90 ember fordult meg.

Közép.európai Startup Verseny. N|H. A Nemzeti lnnováđós Hivatal (N|H), a

Nemzetgazdasági Minĺsztéńum (NGM), a BudapestHub munkacsoport,

valamint számos hazaĺ szakmaĺ szervezet és nemzetköz| partner

tisszefogásávat zo14 tavaszán útjára indu|.t a Startup Tavasz fo14

rendeaĺénysorozat, melynek cétja hozzájárulni ahhoz a folyamathoz,

melynek eredményeképpen Budapest fetkerüt a világ startup térképére, mÍnt

a közép.európaĺ réeió startup központja, valamit a hazai startup
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ökosásztémában tevékenykedők együttműködésének és régióbeti

kapcsotatrendszerének erősítése.

^ 
2014. ápńtĺs 2.án megrendezésre került versenyre 6 országbot több mint

60 csapat jelentkezett, melyek közüt az előaíÍrizés után a Verseny

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

Magyarországon kívÜt Lengyelországból, Románĺábót, Csehországból és

Butgáriábót. A versenyre a Traction Tńbe csapata két atkatommal biztosított

fetkészítést a startupok számára a Hivatalban. A versenyre a H13 a saját nőí

startup versenyérőt több csapatot ĺs detegált' kcizülĹik a contect2connect

díjazott lett.

A Startup Verseny dĹintőjében az ötfős nemzetktizi zsűń szakmai értéketése

atapján az a|'ább felsorott tíz csapat nyert részvételi tehetőséget egy

tiibbnapos budapestĺ Bootcamp-re. A csapatok emellett kvalĺfikálták

magukat a central European Startup Awards (cEsA) 20ĺ4. május 30-án

megrendezésre kerülő versenyére, melyen ismét iisszemérhetik tudásukat és

megmutathatják a két esemény közti időszakban elért eredményeiket. A

tegnagyobb fejtődést mutató csapatot a Nemzetí |nnováđós Hivatal

kütöndíjjat j utalmazza.

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

Lab4motion, my3dreams, RatemySpeech, talk the watt testjockey, That's

My Tour, Modular tndoor Lighting. A N|H kütöndíját a Modular tndoor

Lightning kapta. A rendeaĺényen ĺ50 fő vett részt.

Üzteti terv írás trénÍng. Sőregi Viktória tréner két napos felkészítő

tréninget tartott a Hĺ3.ban, olyan munkanétkÜtiek számára, aktk a Budapest

Főváros Kormányhivatala MunkaÜgyi Központ áttat kiírt áttáskeresők

váttatkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyáznÍ. A tréning

elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vátlalkozói

ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire atapozva. A résztvevők

egyénileg, illetve csoportokban aKív részeseivé válnak a foglalkozásoknak,

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

résztvevők közösen gondotják végig üzteti titletĹlket, a vállalkozásalapítás,

müködtetés |.ehetőségeit és kockazataĺt. Alapvető ismereteket szereznek a

választható jogl formákról, illetve a váltatkozásindításhoz szülséges

gyakorlatĺ teendőkről, a kisváltalkozások pénzĹigyeiről, az adózásról, a

tikviditasi probtémák elkerÜléséről, az értékesítésről és a marketingrőt. A

második nap végére a jelentkezők etkészítĺk Ĺizleti tervüket, mellyet a
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Munkatigyi Központ támogatására pátyáznak. A,z ápńtisi képzésen 3
jetentkező készítette el. Sőregi Viktória segíségével az Üzleti teryét. A

kerü|.eti munkanélkütieknek indított tréning ingyenes a vállalkozní vágyók

számára, a tréning tetjes összegét a kerÜleti MunkaĹlgyi Kirendettség

visszatéńti.

FDE . Tagszervezeti nap. A ház diákközpont profil'jának szempontjábót

fontos, hogy minét több diákzervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy

minét szél,esebb hatlgatói rétegekket ismertessük meg a Hĺ3 funkcióit és az

áttal.a kínátt l'ehetőségeket. A tagszervezeti nap folyamán a hallgatóknak

tehetőségük vol.t tréningeken részt venni, megismerkedhettek a többi

tagszervezettel, vetélkedőkön próbáthatták kí magukat, valamint az FDE

Talks keretén betüt rdvid inspirátó etőadásokat hallgathattak meg tapasztalt

diákzervezetezőktől, neves vátlatatok vezetőitől.. A következő másfél órás

tréning kerĹitt megrendezésre: Üzleti etikett, BETELT! Time management,

Frissdĺplomás.hu: A tudatos karńerépítés 10 [épése, 12:15-13:45 BCA:

csapatmunka E kommunikáció.

Dĺákszervezetĺ standolás: a tagszervezetek 10 és 2 óra között mutatkoztak

be standjaikná[.

FDE Tatk: ''Sikeresen a diákszervezetben, sikeresen a munkában!''

Détután 14 órátót 20 perces inspirátó etőadásokat hallgathattak a témában

mind váttatati oĺ,dalról (PwC, Bńdge Budapest, Frissdiplomas.hu), mind
,'startuperektőľ' (UniBreeze), tapasztalt diákzervezetesektől. A

rendezvényen70 fő vett részt.

AEGEE Trainĺng for Trainers (T4T)' a Az AEGEE (az Assođation des Etats

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

jelentése: EurópaÍ Hattgatók Hálózatának Egyesütete) egy potitikaitag

fiiggetlen, non-profĺt, európai diákzervezet, mely nyitva átt Európa minden

országának egyetemistáĺ és főiskotásai etőtt. Ma Európa 40 országának több

mint 200 városában 13 ezer taggat rendelkezik, megataku|.ása óta több mint

í00.000 tagja volt. Magyarországon iit hetyi egység, úgynevezett antenna

míjködĺk (Budapest, Debrecen, Pécs, Piliscsaba).

Az AEGEE 4 napos nemzetközi tréninget tartott a Hí3-ban ,,Training for

Trainers'' címmel 2014. március 31 és ápritis 3 ktjziitt. A tréningen 20 fő vett

részt, ktiztük vol.tak libanoni, német, olasz, román, görög, holland,

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

csapatmunkában tapasztalt, oKatás iránt érdeklődő 22 és 34 év közötti
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fiatatok vettek részt, akik nonprofit szervezeteknél tevékenykednek. A

fiatalokat képz(5 tréner csapatot nemzetközi (német, román, sztovén, cseh

és magyar) irjúsági trénerek alkották, akÍk non formális oktatási

módszerekkel dolgoztak a 4 nap során. A képzés célja a non formálĺs oktatás

gondotkodásmódjának és módszertanának átadasa vo[t. A résztvevők

interaktív módon, - tapasztalati tanulási módszereken keresztÜl tanulhatták

meg, hogyan kell egy non formális tanulási környezetet fetépíteni, hogyan

|'ehet egy tanutási folyamatot megalkotni és aztán facilitálni a csoportos

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

következő témák kerültek megvitatásra: én, mint tréner (ĺiníejtesztés és

reflexió), tréningtenĺezés és kivitelezés, facititálás, játéktervezés,

Ímprovĺzácĺó, vĺsszajelzés.

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

European Students of Technology) egy nemzetkłjzĺ ntivekvő nonprofit

szervezet, mety 1989 óta biztosít kommunĺkációs, kooperációs és csere

tehetőségeket Európa mérnökhatlgatói számára. A BEST 33 országban 95

Helyi tagozatával egy növekvő, jót szervezett, fiatal és innovatív

diákhátózatot atkot. Tobb mint 4000 aktív tagot számlálnak, akik éves

szinten több mint ĺ00 programot szerueznek, mellyel majdnem egy mittió

hattgatót érnek et. A BEST Budapest ápritis 16-én tartott |nfoestet a Hĺ3-

ban, mely során az érdektődők a nemzetközÍ KlC lnnoEnergy 7 kütönböző

témájú mester programjával ĺsmerkedhettek meg. A KlC lnnoEnergy Mester

Program a tegjobb 2 éves műszaki képzést biztosítja az, energiával,

fenntarthatósággal, energetikával fogtalkozni vágyók számára. A tegjobb

műszaki egyetemek, iizletÍ iskolák és az energetikával foglalkozó cégek,

vállalatok segítették a képzés szakmailag releváns fetépütését. A mai napig

aktívan részt vesznek az oktatásban, virtuális tanulmányi utakkal, online

szemináriumokka|. és videó konferenđákkal. Az infóesten 48 hallgató vett

részt (gépész., vegyész., bio., és villamosmérnök, valamint informatikus

hattgatók), akik első kézbőt, a K|C lnnoEnergy képvĺsetőitőt kaptak hasznos

informáđókat a mester programról, valamint a jelentkezés menetérőt.

A Fiild Napja. VirágĹiltetés, gritlezés, Green meetup. Ápritis 24.én a Föld

Napja atkatmábót köziisségépítő szabadidős programmal készĹiltünk a Hí3

lnkubáđós Programjában részwevőknek és mentoraiknak. A dé|.után

virágĹittetéssel kezdődött, aminek eredményeként gyönyörű pátmákkat és

sánes egynyáń ncivényekket népesült be a H13. A Fötd napi rendeaĺény
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cé[ja, a közösségépítés mettett az is vott, hogy inspirátjuk a résztvevőket a

környezettudatos gondolkodásra. Ennek jegyében zárásként Green meetupot

tartottunk ,,ZöIdséges Biciklizés, egy izaýornyi |v1oL-BuBi és a ztild

magánbefektetések', címmel, Gellai Richárd szervezésében. A meetupon

három inspirátó pĄeKrőt esett szó: a résztvevők kérdéseket fogalmaztak

meg Budapest új bérbringa programjáról, bemutatkozott a Szatyorbolt

vásártói közösség, valamĺnt megismerkedhettünk egy egyedütáttó ziitd

magán-befeKetési lehetőséggel, a Bayern 4-2 projekttel. A meetup után a

résztvevőket gńllvacsoráva[ egybekötiitt beszélgetésre invitáltuk, metyen

megvitathatták a hallottakat. A Fötd napi rendenrényen 40 fő vett részt.

A Biilcsődék Napja. A legelső magyar bölcsőde 1852. évi megnyitására

emlékeaľe immár ötödik éve ünnepetjük a Břitcsődék Napját kerĹjletlinkben.

Józsefváros vezetése ápritis f4-én a H13 központban fejezte ki köszönetét és

elismerését a legkisebb gyermekek gondozóÍnak. A jó hangulatú eseményre a

Józsefvárosi Egyesített Bötcsődék minden munkatársa meghívást kapott, és

szinte valamennýen jelen is voltak. Kocsis Máté polgármester megnýtó

beszédében köszönetet mondott mindegyiküknek, hiszen ók azok, akik

munkájukkal megalapozzáR a 3 éves kor alatti gyermekek jłivőbeni tudását,

képességeik kibontakozását. Kocsis Máté kösztintője után következett a

kĺtĹjntetések átadása, majd a dolgozók tiszteletére rendezett áttófogadás. Áz

áttófogadást megnýtó pohárkoszöntőjében Zentai oszkár önkormányzati

képvisető kösztjnte meg a kitüntettek odaadó munkáját, kÜltin azokét, akik

több évtizedet a józsefuárosi gyermekek, családok szotgátatában töltöttek

e[. A kellemes délutánt Dombóvári |stván humoństa miĺsora tette teljessé,

felhőtl'en szórakozást nyújtva a megjelent bcilcsődei dotgozóknak. A

rendeaĺényen közel ĺ50 fő vett részt.

Hangverseny a Hang Világnapja atkatmából. Április í6.án a Hang Vitágnapja

atkalmábót hangversenyt tartottunk a Hĺ3-ban. A Hang Vitágnapját már

hosszú évek óta megĹinnepli a vitág Kanadátót kezdve egészen Mataysiáig

idestova 48 országban, minden évben ápńtis 16-än. E vitágnap val'ójában egy

Ĺizenet az emberek felé, ametyben fethívják a fĺgyelmet az emberĺ hang

sokzínűségére' a tudományban és a míivészetekben egyaránt. llyenkor [ehet

rámutatnĺ arra az egyébként hétköznapi tényre, hogy az emberi hang milyen

nagy jetentőséggel bír mindennapjainkban, életminőségünk jobbá tételében.

Az embeń hang segítségévet létrehozott művészeti alkotások is fontos részei

étetÜnknek, kuttúránknak. A remekül sikerült hangversenyen fel'tépett
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többek közt Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere, Nagy Enikő

színművész, Pĺntér Dömötör és Sipos Mariann operaénekesek, Papp Gyula

zongoraművész, valamint a Kodáty Zottán Férfikar Pátinkás Péter

vezényletével. Az eseményen közel 70 fő vett részt.

lrodalmĺ szalon Linka Ágnes ńporter, előadóművész kijzreműkiĺdésével.

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

míÍsora, amely a több mint 20 éves múlttal bír a Magyar Rádíóban. Az ápritisi

lrodalmi szalon a megszokott egy órás klubfogtatkozással indult. Ezt.

követően az lrodatmí szalon vendége volt Kolti Helga színművésznő, Dr. Kis

Boaz l'etkész, jogász, a Népfőiskolai Cottegium ügyvezető elnöke, valamint

Pátrovĺcs Benedek Pusztazámor polgármestere. A műsorról fetvételt

készített a Buda Környéki Tetevízió. A nagysikenÍ rendezvényen körütbetÜt 50

fő vett részt.

Kávé, kugtóf, szereleml Színházi premiernek adott otthont ápńl'is 28-án a

Hí3, Jantyik Csaba rendező darabját először ítt táthatta a köz<ĺnség és a

szakmabeliek. A Szép Ernő novellákbót írt zenés etőadás próbái is a

kozpontban zajlottak. AZ, operett betétekben és kuplékban gazdag

szórakoztató szerelmĺ történetben Gergely Róbert, Nagy Enikő, Peller

Károly, és Katz Zsófia színművészek játszottak'

A kerĹileti lakosoknak és diákoknak ingyenes, de regisztrációhoz kotott

előadást körütbetĹit 80 irodalom és zenebarát tekintette meg' a darab nagy

közönségsi kert aratott.

Nem Prĺvát Színház: Fórum színhiáz. A Nem Privát Színház (NPsz) csoport

f01f őszén alakult. A sánház tagjai kĺizött tatálható gyógypedagógus,

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

szereptők olyan párbeszédhelyzetet teremtenek, ahol improvizációval,

váttoztatások végheaľitelével történik a tanulási folyamat. Ez a színházi

forma a sánész és a néző közti kĹl|.tinbség fetvámolására törekedve a nézők

aktív bevonására éptj|', ezért tesá alkalmassá pedagógĺai célokra is.
Gyakorlatuk szerint egy rtivid, szođális probtémárót szótó darabot dolgoznak

kĺ és jelenítenek meg aktuá|'is ktizönségĹiknek. Ett megvitatás után,

újrajátszáskor a közönség tagjai megv.{ltoztathatják, úgy hogy egy.egy

karakter hel'yére beál|.va az áltatuk vál'asztott stratégia szerint

improvizálnak. Minden változtatást és az egész folyarnatot értelmezés és

értéketés követ a játéloĺezető moderálásávat. Az NPsz csoporttat kötött
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egyi.ittműködésnek kĺhzönhetően február f1-én felnőtt fórumszínházas

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

esténként tal,álkoák, el'őretáthatótag í8 alkatommal. A hosszas műhelymunka

gyümölcseként létrejtivő darab várhatóan 2014 júniusában kerljt bemutatásra

a H,t3 sánpadán. Ápritis fotyamán a Nem Privát Szinház fórumszínházas

csoportja három alkalommal (ápritis 11, 18,25.) tatátkozott a H13.ban. A

pľóbák fókuszában a résztvevők kompetenciáinak fejlevtése áttt. A

tatátkozók a|'kalmávat a csoport egyre jobban összehangolódott, valamint a

leendő darab témája is elkezdett körvonalazódni.

A Talamba Ĺitő egyĺjttes jótékonysá$ koncertje. Az Adventĺsta Egyház

józsefvárosi gyiilekezetének szervezésében valósult meg a Talamba Ĺitő

egyÜttes jótékonyságí koncertje ápńtis ff-én.A koncerttel az Adra

Atapítvány ,,Gyere ahogy vagy, és segíts, hogy segíthessĺ.ink!'' projektjén

kereszttjt a Vl|l. kerü|.eti gyerekek iskolai étkeztetéséhez járultak hozzá.

A rendeaĺényen ó0 Íő vett részt.

Hí3 Słirpingpong Kupa. A Kiĺzpont szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

hetyt, melyek vatóban népszerűek a fiatalok körében és emellett

kdzösségformáló szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a Hí3 széles ktjrű

ismerté tétetét. Az ápritis Z-ai scirpĺngpong kupán 50 csapat versengett a

győze|'emért, arnety 1o0 játékost jelent. Érdektődőkket együtt a

rendeaĺényen 130 fő vett részt.

Szántó Tibor kézműves csoki-kurzus. A diákok gasztronómiai

edukációjának részeként ápritis 15-én haladó csokotádé kuzust tartott a

Hí3-ban Szántó Tibor csokotádékészítő mester, majd ápritis 29.én pedig atap

kurzust.

A hatadó kurzuson 20 fő vett részt., az alap kurzuson pedig 2ó fő vott jeten. A

résztvevők kcizü|' a Hí3 inkubáltjai és mentorai várják a folytatást.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerü[t garanciális javítási rnunkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkütdésre kerÜlnek.

. Äz,,Európa Belvárosa Program Horánszky utca 13. fetújítása és funkcióváltása',

című program hivatatos lezárásához szĺ.ikséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek, a program április 23.aÍ dátummal lezárult.

81-
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l Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. Az lnfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerüttek fet: H13 Diák. és Váttatkozásfejtesztési Központ valamĺnt

Józsefváros honlapja, kerületi kereskedelmi tevékenységek, kerületi szá|'|'áshety

szol'gáltatók, V||l. kerületi albérletek, H13 inkubációs pátyłázat, Vlll. KerÜlet -

Európa Belvárosa, helyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerĺjleti

regisztrált vállalkozások.

2014. május

SzakmaÍ háttér

A H13 Diák -és Váttatkozásfejlesztési Központ mĹĺködéséhez szülséges etőkészítési,

tervezési és Ĺizemeltetési feladatok ellátása, kapcsolodó beszerzések megva|'ósítása.

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

program pályázatának koordinációja.

Feladatok

o Azönkormányzattal való kapcsolattartás.

r Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

r Budapesti Kereskedelmi és tpar Kamara,

. Casa de la Musĺca,

. Civĺlek a Palotanegyedért Egyesület,

o ELTE Karrier Klub,

. Fiatat Vátlatkozók országos Szövetsége (F|Vosz),

. Életpálya Atapíwány,

. Ha|,tgatóionkormányzatot

o INTALE Nonprofit Egyesület,

. Jó[-Lét Alapítvány,

. Kády Gatéria Alapítvány,

. Kontaktpont

. Rözgazgatási és tgazságÜgý Minisztérium (tlj Nemzedék Jövőjéért Program),

Új uemzedék Központ,

o Láthatatlan Egyetem,

o Magyar Vátlatkozásfejlesztési Alapítvány,
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o Megoldás.Most tanácsadó íroda,

. Mérhető marketjng Kft,

. Magyar Szabada[mĺ Hivatal,

r Nemzetgazdasági Minisztérium,

o Nemzeti Külgazdasá$ Hivatat (HITA)'

. Nemzeti Munkaügyi Hĺvatat,

o Rendszervíz'Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. Sol lntézet,

r Coruinus Egyetem-Spin Off Klub,

c Magyar Üzletasszonyok Egyesiilete,

. Széchenyiprogramiroda,

. Új Nemzedék Plusz

. Z-Form Szerszámgyártó és Al.kalmazástechnikai Kft.,

l i A Hĺ3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

o Az inkubá|'t vátlatkozókkal és magánszemétyekkel való kapcsolatvétel,

i ĺ pá|'yázat etbírátása, szenődéskötés, kapcsolattartás.i-.J . Aű' inkubátt váltatkozások, a partnerek és a mentorok számára
i i *^*^^+^|.í' ||.^-.!- ,..^.t..L^^ ^-^^.-. ; partnertalá|koző, workhop szervezése.
l-l . A H13 épütetében felmeri'ilő garanciális és javítási munkálatok szelvezése,

l.i egyeztetése.
ĺ:.. Iij-i t Az: lnfoBox folyamatos frissítése.

Ĺ|i-j Eredmények

i:..-] Az tinkormányzattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

i-:j befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az al'ábbi

i-ĺ rendezvények valósultak meg:
i;lĺ; r Spin.off Ktub (vátlalkozás.fejlesztési partneľ, mentorálás)

ĺ..i Szakmai egyÜttműködés, Üzleti tervezés, tanácsadás. Az ltjúsági

tJ Vállalkozásélénkítő Kłizhaszn(t Egyesiilet szervezésében műköc|ik a Spin-offt=!

i.i.i K[ub, melyben Budapest kütönböző egyetemeinek hatlgatói találkoznak

Ľ rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres vállalkozókkal va[ó találkozásra

szolgál, ebbőt meríthetnek ötletet és bátorságot a fiatalok saját üztetük
tl

i-] megvatósítására. Szeretnénk motiválni a klub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat vál.ta|'kozás alapítására és információkkal, vát|'alkozói készségek

I
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fejlesztésével, és pénzĹigyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

Valósítsák meg ál.maikat. A ktub tavaszi szezonja lezárult, szeptemberben

indut újra.

Magyar Vállalkozásfejlesztési Atapítvány (váttalkozás.fejlesztési partner,

mikro hitet szolgáltatas): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jetĺ.ege

személyes tatátkozó cégatapítással, Ĺlzteti tervezéssel, vatarnint váttalkozói

forrásteremtésset kapcsolatban. - résztvevők szárňä: 500 fő.

A Fiatatok váttal'kozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán fotyamatos ügyféttatálkozókat tartott a Magyar

Vállalkozásfejtesztési Atapítvány.

A H13 vátl'atkozásfejtesztési profil.jának szempontjábót kiemett jelentőségű,

hogy ezen kormányzati program ismertätésében szerepet vátlatjon, hogy a

váltalkozni vágyó fiata|'ok mĺnét szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról. Résztvevők száma 100 fő.

SzéchenyÍ Programiroda (váltalkozás-fejlesztési partner): A z014.től

indutó új pátyazati tehetőségek, forrásteremtés, valamint meglévő

pál'yázatok elszámotásával kapcsotatos tanácsadás. RészWevők száma: 20 Íő.

Civilek a Palotanegyedért Egyestilet (mentorálás, civi] kontrol):

mentorá|.ás zajtik. Az inkubácíós programban lehetőség nyítik a szeryezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:S fő.

ELTE Karrier Kĺub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikáđós csatornáikon valamĺnt a Dĺákcentrum

programjain vató részvétetük megvalósutt.

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

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3.4 alkal'ommal személyes

talátkozó formájában, eme[lett a haz ti'bbĺ váttatkozója számára is

rendelkezésre ál'|. könyvetési és adózási kérdésekben. . Résztvevők száma - 5

Íő.

Nemzetgazdasági MÍnisztérium: Két projekt megvalósítása Van

folyamatban. Váttal'kozónőĺ és fiata|' váltalkozói stratégiai tervezés 2014.

2020 címme|' szakmai egyeztetés a vállalkozói mentoring témakörében.

Emettett zajtĺk a,,VállalkozóÍ tapasztalatszerzés váIlaIkozni szóndékazó

fiatalok részére,,című pitot projekt kidotgozása, amely tebonyo|.ítója a H13

lesz, a projekt megvalósulása2014 őszére tolódott.
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. Magyar Ĺizletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜ|,etét, hogy kapcsol'atteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot bĺaosítson az ĺ.izl,etĺ étetben érvényesülni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyazati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

A MÜE májusi 5-ei kl,ubnapjának etőadója Trom Kata művészettörténész,

lakberendező és ékzerkésňtő vo[t, aki kötetten beszélgetés formájában

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

ember egymáshoz vató viszonyáról, a keleti és a nyugati lakberendezési és

betsőépítészetĺ hagyományokról, valamint ezeknek az otthon lakóira

gyakorolt hatásáró|.. A résztvevők számos pétdát halthattak arra, hogy a

berendezési tárgyak, vagy akárcsak ezek elhelyezésének megváltoztatása

milyen hatással lehet az ott étők közérzetére. A rendezvényen 18 fő vett

részt.

Sol lntézet: SoL célja, hogy ol'yan e|.méteteket és gyakorl'atokat fedezzen fel

és alkatmazon, amelyek az emberek és szervezeteik kölcsöntis fejtődését

szotgál.ják, hogy olyan szervezeti.közösségi kultúra kiatakításában

segédkerzen, amel'yek .. kiérdemlik dotgozóÍt tagjaik bizal.mát és

munkáját.'' öko Szĺget. Az öko sziget egy szociálĺs szövetkezeti formában

megvalósutó civil kezdeményezés, melyet 2,| fő. hozott létre. A projekt

cé$a, hogy a Szentendreĺ szigeten vásárolt 2,5 hektáron bio zöldségeket és

gyümötcsöket termeljenek. A projektgazdák május 29.én megbeszélésĺiket

tartották a H13.ban, melyen 20-an vettek részt.

Ú; Nemzedék Ptusz budapesti KontaktponĘ A H13 szakmaÍ partnere,

ĺrodájuk a H13-ban nyítt meg október végén. Az Új Nemzedék Plusz a

Közigazgatásĺ és lgazságügyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ifjúságpotitĺkaĺ projekt, mely megva|'ósításáért a Zánka - Új Nemzedék

Kcizpont Nonprofit Kö,zhasznú Kft. fetel. A program európai uniós források

bevonásával valósul meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás küszöbén

á|'ló, 12-20 év közötti, ktizoktatásban tanuló fiatatokat szótítja meg.

CétkÍtíizéseĺ közcjtt szerepel a fiatalok segítése a jövőképük

megfogalmazásában, felkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

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

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terĹileten, ĺĺjúságsegítő ĺntézményrendszer fejlesztése,

a korosztátyos kommunĺkációs platformok egységesítése, vatamint az ĺĺjúsági

szotgáttatások bővítése terÜtetén vatósít meg egybehangolt íntézkedéseket.
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A H13 programjainak és befogadott rendezvényeinek

megva[ósult.

koordĺnációja

Áz lnkubáđós Program pátyázata március 3-tőt indutt et.

az inkubátt vállalkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj tik:
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Norbert
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Art Vader Motĺon Kft., kreatĺv és produkciós

úgynökseg

fotózás, fitmezés (mentorokrol' Hí 3.rot} A
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Ktement

Alex

Progressar' az Üzleti tatálkozók innovativ

fúziója a nemzetközi konyhávat

Facebook kampány koordinäcir
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További aktualitások

Az inkubátt válla|.kozások, a partnerek és a mentorok számára az atábbi partnertatá|'kozók

és workshopok valósultak meg:

o tnkubált workshop. Értékelés és szerződéskłjtés. f014. ápđtis 23.án

tezáru|'t az Európa Belváľosa Program, ezért a május 14.eĺ |nkubá|'t workshop

a Program értéketéséről és az új szeződések megkötéséről' szó|.t. A

workshopon Zékány Zottán szakmai igazgató tájékoztatta a Hí3 Váltalkozói

lnkubációs Programjának résztvevőit az Európa Belvárosa Program

tezárasárót és az lnkubációs Programot érintő változásokról. A workshop

atkatmat adott az lnkubációban résztvevőknek arra, hogy értéketjék az

etmú|.t időszakot, kĺfejtsék véleményliket a Programmat kapcsolatban. A

workhop keretein belüt kĺiaĺétemény kutatást is végeztünk arra

vonatkozóan, hogy az egyes váttatkozások hány munkaáttomás bértésével

kívánják folytatni az inkubáđót, valamĺnt milyen jetlegíi szakmai
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Mező lldikó Fogtatjolvost.hu' onlĺne orvos Íogtatas es

időpont-ęyeztetés kockázati tőkebefektetőkket kapcsotatos

tanácsadás/workshop a program

résztvevőĺnek
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programokon vennének részt, milyen témákban van sz[ikégük fejtődésre. A

résztvevők kézhez kapták nyomtatott és elektronikus formában is a Hĺ3

Házirendjét. Ezen kívÜt a csoport ötletelt arról is, hogy mĺtyen közösségĺ

programok legyenek a j<ivőben. A workhopon 11 fő vett részt, az lnkubácĺós

Programban je|'enleg résztvevő vállatkozások kivétel nétküt képvisettették

magukat.

Láthatatlan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemistákbót és

felnőttekbőt ál[ó táľsaság, akik cétul tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási

intézményben tétrejtijjön egy olyan kis, kortárs csoport, akĺ a többĺeket

életvezetési ismeretekre (pl. időgazdátkodás, stressz.keze[és, személyes

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

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

találkozóinak, felkészül'ő atkatmainak ad otthont. Májusban a Láthatatlan

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

Üzleti terv írás tréning a munkanétkÜliek vállalkozóvá válásához. Sőregĺ

ViKóńa és Dr. Laękő Zsuzsanna MÜr tréner két napos fetkészítő tréninget

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

Koľmányhivatala MunkaÜgyi Kłízpont áttat kiírt át|'áskeresők válta|'kozóvá

vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A tréning elméletí atapokon

nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vátlatkozói ismereteket nyújt a

résztvevdk speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg, illetve

csoportokban aktív részeseivé vátnak a foglatkozásoknak, saját kérdéseiket,

problémáikat áttíthatják a kozéppontba. A képzés során a résztvevők

közösen gondotják végig Üzteti ötletüket, a vát'|.alkoásalapítás, működtetés

lehetőségeit és kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható

jo$ formákról, illeWe a vállatkozásindításhoz szĺ.ikséges gyakorlatÍ

teendőkről, a kisvállalkozások pénzügyeiről, az adózásról, a tikvidÍtásĺ

problémák elkerüléséről, az értékesítésrőt és a marketingrő|'. A második nap

végére a jelentkezők etkészítik iizleti tervüket, mellyel a Munkaügyi Központ

támogatására pályáznak. A májusi tréningen 4 résztvevő készítette el Üzleti

tervét. A kerüteti munkanélkĹilieknek indított tréning ingyenes a váltalkozni

vágyók számára, a trénĺng teljes összegét a kerületi Munkaĺigyi Kirendeltség

vĺsszatérítĺ.

Business Espresso. A MegotdásMost csapatával együttműködve a H13.ban

került megrendezésre a Business Espresso ĺizteti reggetĺje. Cétja, hogy

startupokat érintő témakörökben rövÍd előadásokat tartanak az adott
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témában szakértelemmel' tapasztalattat rendetkező személyek' Vatamint

egy reggelĺ keretein betĹll networkig tehetőséget biztosítani fiatal

vát|'atkozók, vátlatkoznÍ vágyók számára és egymás tapasztalatainak a

rnegosztása. Az aktuális eseményen a lrľusmárkák voltak fókuszban. A

workshop célja: A tuxusmárkák rcjtctt kodjaĺna|< fcl.tárása ismcrt ćs kcvésbó

ismert márkák példája atapján. Betekintést nyújtani abba, hogy mi mĺndent

fogtal magában egy tuxusmárka menedxmentje a cégalapítás időszakától a

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

LUXE társatapítója többéves tapasztalattal rendelkeák a lifestyle és a
luxusmárkák menedzsmentje terén. Tevékenységei közé tartozik a fogyasztói

magatartás elemzése, valamint bizonyos regionális fogyasztóÍ csoportok

fejtődése és ennek a brand management tevékenységre való alkalmazása.

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

üzleti reggetĺn ĺ00-í10 fő vett részt.

EVS (Európaĺ önkéntes Szolgá|at} tájékoztatő. 
^z 

EVS (European Voluntary

SeMce) két héttőt í2 hónapig terjedő kĹitfötdi önkéntes munkalehetőség a

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

melyet az Európai Unĺó támogat. A programban való résarételért pátyazni

ke[[ a nemzeti irodánáĺ. (ezt áttatában a fogadó szervezet teszi meg), mely az

ö'nkéntes szotgálattal kapcsolatos ügyeket kezeli. A program cé|'ja e|,ősegíteni

a fiatatok informális tanulását, és segíteni a hetyi közösségeket. A részwevő

fiatalok az életre szótó étményen kívÜl munkatapasztalatot szereznek,

fejl'esztik megl,évő nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek

szert. Május hónapban Farkasinszky Katalin önkéntes két atkal,ommal tartott

csoportos tájékoztatót az EVS.rőt. Ad érdektődő fiatatok ezeken az

atkalmakon megismerkedhettek az Európai Önkéntes Szotgál'at működésével,

a jelentkezés menetével, a kÜldő és a fogadó szeryezet verepével. Voltak,

akiknek csak felsánes tudásuk volt a programról, mások konkrét terwel és

kérdésekkel érkeztek. Az' EgyesĹilet kĹjtdő szeruezetként segíti az

önkénteseket, azaz segít a projekt kiválasztásában, kapcsolatot tart a
fogadó szeruezettel és a nemzetĺ irodával, kezelĺ az adminisztratív [igyeket,

fizeti az önkéntes útikĺittségét az Eu.tól kapott támogatás segítségével,

fetkésáti az önkéntest a kiutazásra, kapcsolatot tart az önkéntessel,

valamint hazajřivetele után segít az önkéntesnek visszailteszkedni. A jó
hangulatú tájékoztatók nagyon hasznosnak bizońyultak a résztvevők

visszajelzései atapján. A két atkalommal - május 8. és május 19 . összesen 25
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fő vett részt. EVS felkészítő tréning. Május 26-án az Európai Önkéntes

Szo|'gál'atra kiutazó önkéntesek fetkésátő tľéningje.kerÜlt megrendezésre a

H13.ban. Ad egy napos indutás etőtti képzés |'ehetőséget nyújt az önkéntesek

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

valamint hogy a fogadó országgal és az Erasmus+ Programmal kapcsolatban

információhoz jussanak. Ezek az események szintén alkalmat teremthetnek

arra, hogy az tinkéntesek korábbi EVS tinkéntesekkel ta[álkozzanak és

beszéljenek. A képzésen a kiutazó <inkéntesek informáđókat kapnak az

önkéntes szolgátatukat érintő adminisztrácĺós és hivatalos ügyekrőt (pl

biztosítás, ö'nkéntes szerződés ), gyakortati tudniva|'ókró [ (szállás, pénzÜ gyek,

kommunikáció) vatamint játékos formában, szituáđós játékok segítségével

felkészĹjlhetnek arľa is, mi is vár rájuk az EVS alatt. A jót sikerütt tréning 10

kiutazás etőtt áttó kerĺj|'eti résztvevővet zaj|'ott te.

Hősłik Tere meetup. A Hősök Tere kezdeményezés keretein betüt keri]tt

megrendezésre május fT.én a Hősök Tere meetup, mely 20.30 év köztjtti

fiatal'okat kívánt megszó|.ítanĺ, akik valamilyen aktív szerepet td[tenek be

egy k<izösségben, vagy már van saját vátl.atkozásuk. A Hősök Tere Projekt

célja, hogy megadja a kezdő tökést ahhoz, hogy egyre több ember' egyre

többször tegyen másokért. Abban segítenek, hogy hétköznapi emberek

hétk<iznapi hősökké vál'janak, hogy elsajátítsák azokat a képességeket,

amelyek segítségével megvá|'toztathatják a vi|'ágot. A projektgazdák

tudományosan igazolt, gyakorlatias, tapasztalatokon alapuló programokon

keresztĹil szeretnék elérni, hogy az emberek felismerjék azokat a

heýeteket, ametyekben segítséget nyújthatnak rnásoknak, amelyeken

váttoztathatnak, s emel'|'ett céljuk az is, hogy ézékenyebbé váljanak az

ityen szituációk ĺránt. A Hősök Tere kezdeményezés tudományos hátterét a

Heroic tmagination Project (HlP) adja, ami azzal' hívta fet magára a

figyelmet, hogy a hétköznapi hősiességet helyezi etőtérbe és a bátor

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

ban talá|.ható, atapítója Dr. Phitip Zimbardo szođálpszĺchológus, a Stanford

Egyetem professzora. A programon 35 fő vett részt.

Climate-Kic tréning. A ctimate.KlC az Euľópai lnnovácĺós és TechnológÍai

lntézet áttal tétrehozott Tudás. és lnnováđós Közĺjsség (Knowtedge and

tnnovatĺon Community). Cétjuk, hogy széles kŕjrben elérhetővé tegyék a

ktímaváttozás negatív hatásainak csökkentéséhez szÜkéges szaktudást és

e|.ősegítsék innovatív termékek, szolgáltatások piacra jutását. Feladatuk az



innovációs fotyamatok ösztönzése és egyszerűsítése az érintett európai

intézmények, vállalatok és tudományágak releváns szereplőinek kózösséggé

szervezésén keresztÜl. Az oktatásra, innováđóra és vál.|'al.kozói kévségek

fejlesztésére támaszkodva a gyakorlatban gyorsan alkalmazható

megoldásokat kínátnak a klímaváltozás áttat támasztott stratégĺai

kíhívásokra. A Climate-K|C Európa szerte 6 egyetemi kutatóközpont (CLC) és

további ó regĺonális innováđós központ (RlC) együttmtĺkddésével jött tétre,

amelyek integrátják a tudományos-, társadalmi- és gazdasági étet szereplőĺt.

A regionátis kozpontok koordinátják a climate.K|c heýĺ tevékenységét,

ugyanakkor csatlakozási pontként szolgálnak az euľópai hálózaton keresztÜl

etérhető partnerekhez, szakmai programokhoz, projektekhez. A cl'imate-Klc

nemzetktizi kĺĺzĺissége megközetítőteg 200, az innovációban étenjáró európai

kutatóintézet, egyetem, önkormányzat és vállalkozás együttmíĺktidésére

épüt. Képzésĺ programjaik évente több szaz résztvevőt készítenek fet a jövő

feladataira és teszik őket képessé, hogy életre keltsék innovatív

etképzetéseiket. ProfesszionálÍs képzési programjaikban elkĺitelezett,

szakmailag kimagasló tudással rendelkező tudományos intézmények,

gazdasági szereplők adják át tapasztalataikat. A képzések során megszerzett

tudásanyag alkalmazásával lehetővé vátik, hogy a résztvevők Ínnovatív

módon és aktívan vá|'tatjanak részt az alacsony szén-dioxid kibocsátású,

fenntartható és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdasági fejtődésben. A

Climate.K|C 5 főből á[ló tréner csapata 3 napos nemzetkozi tréninget tartott

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

. Irodalmi szalon Lĺnka Ágnes ńporter, előadómíívész közremíĺkłidésével.

Havonta kerüt rnegrendezésre H13.ban Linka Ágnes - lrodatmi szalon c.

miisora, amely a több mint 20 éves múlttat bír a Magyar Rádióban. A májusÍ

'|5-eĺ lrodalmi szalon vendége volt Béres Melĺnda írő, borász, Homonnay Zsolt

színmr.ivész, Szászfalvi Liĺsztó politikus, [e[kész, valamint Szabó Zsolt, Hatvan

potgármestere. Az est műsorvezető-szerkesztője ezútta|. is Linka Ágnes volt.

A műsorrót fel,vételt készített a Buda Ktirnyéki Televízió. A nagysikerű

rendezvényen körülbetiit 50 fő vett részt.

. Józsefvárosi lrodalmĺ Kör. A Józsefvárosi |rodalrni Kör május 14.i

összejövetelén a résztvevők beszéltek a készütő antológĺáról, amely ''nekĹink

nyo[c,' címmel jetenne meg. Az anyag összeátlt, a kiadáshoz szĹikéges

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

A nemrég Józsefvárosivá tett Aranyi Lásztó, akĺt avantgard tapokbót (Új

Symposion, Páńzsĺ Magyar Műhety) ismerhetnek az olvasók. Az' alkotások

merész képtársításait, meditatív szemléletét jót ellenpontozta Bayer Béla

magáYal sodró, szinte egész estét betöltő bemutatkozása, jetentéte. o

Németországban (Homburg) ét. Saját versei mellett fölolvasta újgört'g köttők

áltata fordított verseit. Ékes magyarsággal' színesen beszél.t a német

kisebbségi tétbőt még nyolcvanas évek végén kĹilfötdre kerĹilt literátor. Az

eseményen 12 fő vett részt.

. Somodi H. Szitárd: ,,Langyos'' c. kĺálĺítása. Somodĺ-Hornyák szitád,

mĹivésznevén Távolodó festményeibő|' nyítt kiáttítás májusban a Hí3

Gatériájában. A ,,Langyos,' đmet viselő kiátlítás fiatalos és humoros

festmények segítségével mutatja be Somodi H. Szĺtárd munkásságát. Az,

egyedi ábrázotás kütönos vitágot tár az érdeklődők elé, amely egyben arra is

ösztönzi a látogatót, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is a dolgok, azaz a

képek témái mtigé. A kiátlítás a Kády Gatérĺa Atapítvány ktizremiÍködéséve[

vatosutt meg. A tár|'atot május 5.-e és 30.-a köz<itt közet 100.an tekintették

. meg.

Hĺ3 Siĺrpingpong Kupa. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, melyek valóban népszenĺek a fÍatalok körében és emellett

közösségformátó szerepet ĺs betöltenek, erzel ĺs elősegíwe a Hĺ3 széles ktirtÍ

ismerté tételét. A beerpong gyakorlómeccseken í 5 csapat vett részt, amely

30 játékost jelent.

Szántó Tibor kézmÍíves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai

edukációjának részeként alap csokoládé kurzust tartott május 27-én H.t3.ban

Szántó Tibor csokotádékészítő mester

A kurzuson 22 fő vett részt, köztük a Hĺ3 inkubáttjai és mentorai.

Egyéb aktualitások

r Ą fetújítás kapcsán felmerült garanciális javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibatisták átkĹitdésre kerülnek.
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o Az,,Európa Belvárosa Program Horánsz|ry utca 13. felújítása és funkcióváltása''

című program hivatatos tezárásához szĺikséges akadálymentesítési munkálatok

befejeződtek, a program ápńtis 23-ai dátummal lezárult.

Az lníoBox folyamatos frĺssítése történik. Az lllÍrrBĺrxla ez idáig a következő menüpontok

kerÜttek fe|': H13 Diák. és Vát|'alkozásfejtesztési Kozpont valamÍnt Józsefuáros honlapja,

kerÜteti kereskedelmi tevékenységek, keriileti száttáshety szolgáltatók, Vll|. kerületi

a|'bérl'etek, Hí3 inkubációs pátyázat, VlIl. Kerület - Európa Belvárosa, helyi vásárok, piacot

bevásártóközpontok nýtva tartása, kerliteti regisztrált válla lkozások.

2014. június

Szakmai háttér

A Hí3 Diák .és Váltatkozásfejtesztési Kö,zpont működéséhez szĹikéges előkészítési,

teruezési és Üzemeltetési feladatok ellátása, kapcsotodó beszerzések megvalósítása'

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

program pá|,yázatának koordÍnáđója.

Feladatok

o Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

o Szakmai koncepđó megvalósítása

Szakmai partnereink

o Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

. Casa de la Musíca'

Civitek a Palotanegyedért Egyesület,

ELTE Karrier Ktub,

Fi atal Váttatkozó k o rszágos Szövetsége (F|VoSz )'

Étetpátya Alapítvány,

Hattgatói onkormányzatok,

t NTALE Nonprofit Egyesület,

Jót-Lét Atapítvány,

Kády Galéria Alapítvány,

Kontaktpont
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o Křlzigazgatási és |gazságügý Minisztéńum (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

o Láthatatlan Egyetem,

o Magyar Vá|'tatkozásfejlesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

' . Mérhető marketĺng Kft,

o Magyar Szabadalmĺ Hivatal,

. Nemzetgazdasági Minisztérium '
o Nemzeti Külgazdasági Hivata|' (H|TA)'

o Nemzeti MunkaÜgyi Hivatal,

. Rendszeruíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. So[ lntézet,

. Corvinus Egyetem-Spĺn off Klub,

o Magyar {Jzletasszonyok Egyesülete,

' . Széchenyi programÍroda,

. Új Nemzďék Plusz

o Z-Form Szerszámgyártó és Alkalmazástechnikai Kft.,

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordĺnációja

o Az inkubátt váttatkozókkal' és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pátyázat elbírálása, szerződéskötés, kapcsolattartás.

o Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkoző, workhop szenĺezése.

o A H13 épütetében felmerülő garanciális és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése.

o Az lnfoBox folyamatos frĺssítése.

Eredmények

Áz ĺinkormánpattal való kapcsolattartás folyamatosan zajlík. A Hí3 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az alábbi

rendeaĺények va[ósultak meg:

. Spin.off K|ub (váltalkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

Szakmai együttműködés, Ĺjzleti teruezés, tanácsadás. 
^z 

ĺĺjúsági

Válta|'kozáséténkítő Közhasznú Egyesül'et szervezésében működík a Spin.Off
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Klub, melyben Budapest kĺitönbĺĺző egyetemeinek hattgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres vát|'a|'kozókkat vató tal'álkozásra

szolgál, ebbőt meńthetnek öt|'etet és bátorságot a fiatalok saját üztetĹik

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

magukat vállatkozás alapítására és ĺnformációkkat, vál|'atkozói készségek

fejlesztésével, és pérzügyi forrásokkal segíteni ,Ís őket abban, hogy

vatósítsák meg álmaikat. A ktub tavaszi szezonja lezárult, ueptemberben

indut újra.

Mag;yar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállatkozás.fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáltatas): a tanácSadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes talál.kozó cégal,apítással, üzleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.

A Fiatatok váltatkozóvá válásának támogatása a Kcizép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos iigyféltalátkozókat tartott a Magyar

Vátta|'kozásfej tesztési AtapíWány.

A Hĺ3 vállalkozásfejtesztésĺ profiljának szempontjábót kiemelt jelentőségű,

hogy e kormányzati program ĺsmertetésében szerepet váttatjon, hogy a

vállalkozni vágyó fiata|'ok minét szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról. Résztvevők száma 150 ti5,

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

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint meglévő

pátyłázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. RészWevők száma: 15 fő.

Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civiĺ kontrol):

mentorátás zajtĺk. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:S fő.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikáđós csatornáikon valamínt a Diákcentrum

programjain való résaĺételĺJk megvatósult.

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

Kft. a Geogebra csapatát mentorátja, havonta 3.4 alkalommal szemétyes

talátkozó formájában, emellett a htz többi váttatkozója számára is

rendelkezésre átt kĺinyvel'ési és adózásĺ kérdésekben. - Résztvevők száma - 8

tő.

Neĺnzetgazdasá$ Minisztérium: Két projeK megvalósítása van

folyamatban. Vállalkozónői és íiatal, vátlatkozóÍ stratégiai tervezés 20í4.
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2020 címmel szakmai egyeztetés a vállalkozói mentoring témakörében.

Emeltett zajtik a,,Vótlalkozói tapasztalatszerzés váIlalkozni szóndékozó

fiatalok részére,, đmű pitot projekt kidolgozása, amely lebonyotítója a Hí3

[esz, a projekt megvalósutása 2014 őszére to|'odott.

Magyar ĺizletasszonyok EgyesÜlete: A Hí3 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsotatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzleti életben érvényesülni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

A június ĺ í.-ei közgyűtés alkal,mávat az egyesĹitet tagsága új

tisztségvisetőket vátasztott a korábbi etnölség mandátumának lejárta miatt.

A,d új, ötfős etnökég egyhangú|'ag megszavazta Gordon Máđát az elnöki

pozíđóra, Gyutainé Raffai Sátvĺát pedig a társelnöki tĺsztségre.

Az etnökségi ĺ.ilésen szó esett az Atapító okirat módosításáról, ametyre a

Civit Törvény vál'tozása miatt van szĹikség. Aa új atáírók bejelentését,

valamínt a Fővárosi Bírósághoz benyújtandó dokumentumokat - iigyvédi

közreműkildésse|' - a régi és az új elniikség közösen készítĺ ető.

Az új etnök és a társelnök rtivĺden ismertette az egyesület megújítását cétzó

koncepcióját és el.hangzottak a je|'entévőknek az év |l. fétévére vonatkozó

programjavastatai is.

Sol tntézet. A SoL tntézet vállalatok, szeryezetek és közösségek fejtődését

és átataku|'ási folyamatát támogatja hazai és kütfötdi tudások megosztása'

tanácsadás és fejtesztő foglalkozások áttal. A SoL |ntézet június 26-án

Rendszer etnevezésű programját tartotta a H13-ban, mely során a

résztvevők betekintést nyerhettek a RendszerszÍntű Átatakutást

megtámogató atapkompetenđákba a szervezeti és a személyes szinteken

egyaránt. Az eseményen 25 fő vett részt.

Új Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A Hí3 szakmai partnere,

irodájuk a H13.ban nýtt meg október végén. Az Új Nemzedék P|'usz a

Közigazgatási és |gazságĺigyi Minisztéđum gondozásában előkésátett kétéves

itjúságpotĺtikai projekt, mety megvatosításáért a Zánka - Új Nemzedék

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

bevonásával. valósut meg. A projekt etsődtegesen a felnőtté vátás küszöbén

áttó, 12-za év kozötti, közoKatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.

CétkÍtűzései közĺitt szerepel a fiatalok segítése a jövőképük

megfogatmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pályatudatosságuk fejlesztése, a fiatatok személyes és
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munkaerő piací készségeĺnek fejtesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terÜteten, ĺfjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikáđós p[atformok egységesítése, valamĺnt az ifjúságÍ

szotgáttatások bővítése területén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendeaĺényeinek koordĺnációja

megvalósult.

Az lnkubáđos Program pátyázata lezárult.

az inkubátt váltalkozókkal' és magánszemétyekket való kapcsolawétel,

szerződésktjtés, kapcsolattartás folyamatosan zaj lĺk :
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EeKéssy

László

ABF lnformatika - egyedi suoftverek EU-i

nagpáll'atatoknak

A
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Andrea

Kasuaad Ktt., intemetes mafl(eting,

HIRDESSNETEN.HU

onlíne marketing kampánytervezés és

menedzsment
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Áałm
Five Star! Marketing iigynłiksěg marketing kommuniĺ(ácio A

Á

Kiss Pál

Zoltan

Medioworks Kft. - webes és egyedi

fejtesztések' informatikai votgáttatások

Mester Muhetyen önkéntes' rendszergazdaĺ

tevékenység

B

Áoren

Balázs

Geocebra Non-profit Kft., matematikat
: r. '.':. ..j

o|łlatóýzoÍweŕ. NAT:ba való bevezetÉĺe . :..

:.. ' :. l . :

,$eszaro5

Gábor

GeobeDra Non-proÍIE Kĺf.' maEematlKa|

oktatószoftver MT.ba való bevezetése

forditás ô
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További aktualitások

Az inkubátt váttatkozásot a partnerek és a mentorok számára az atábbi partnertalálkozók

és workshopok valósultak meg:

|nkubátt workshop. Június í6.án a H13 Váttatkozói ĺnkubácíós Programjának

részwevői pénzügyi workshopon vettek részt. Bozsik lstván könyvelő, a Hĺ 3

mentora a könyvetést érintő váttozásokra hívta fél a résztvevő vál'tal'kozók

figyetmét. A workshopon olyan az inkubáttakat aKuálisan érdeklő témákrót

esett szó, mint a tözstőke emelés, a kiitönbtjző társasági formákkal járó

pénzügyi fe|'etősség, az ĺąr^ mentesség, valamint az iłęĺ visszaigénytés. A

résztvevők választ kaphattak egyénileg felmerütő aktuális kérdéseikre is. A

visszajelzések atapján az elhangzott informáđókbot a jelenlévők sokat

tanultak, az előadás hasznosnak bizonyult. A workshopon 12fó vett részt.

Láthatat[an Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákból és

fetnőttekbőt ál.l.ó társaság, akik célul tűzték ki, hogy minden fetsóoktatasi

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

étetvezetési ismeretekre (pl. időgazdátkodás, stressz.kezelés, személyes

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

tartanak képzéseket, kb. ,t00 önkéntes segítségévet. A H13 az önkéntesek

tatátkozóinak, felkészijlő alkalmainak ad otthont. Júniusban a Láthatatlan

Egyetem 2 gyrÍtést tartott a Hl3.ban, itletve nálunk kerĹitt megrendezésre a

félévzárő stábvacsorájuk. osszesen 60-an fordultak meg a programjaikon.

Üzleti terv írás tréning a munkanélkĹitiek vál[alkozóvá válásához. Sőregi

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

fetkészíto tréninget tartott a Hĺ 3-ban, otyan munkanélküliek számára, akik a

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Ktĺzpont áttat kiírt

áttáskeresők vá|'tatkozóvá vátását etősegítő támogatásra kívánnak pátyázni. A

tréning etméleti alapokon nyugvó gyakortatorientált felkészítés, amety
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P. Tóth

András

meetupedia.com, intemetes piactér'

kiiztisségeket/meetupokat gýjtő szoftver

ĺnformati|(ai se8'ltség' idogazdątkodasi trening A
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Foglaljorvost.hu' ontine orvos togtälas es

időporrt.egyeztetés

marKeĘngxommunlKaoos EeveKenyseg' KocKaza[|

tőkebďektetőkket kapcsolatos

tanácsadás/workhop a program réĺztvevőinek
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