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váttatkozói ismereteket nyújt a résztvevők speđális ígényeire alapozva. A

résztvevők egyéniteg, Íttewe csoportokban aktív részeseivé válnak a

foglalkozásoknak, saját kérdéseiket, problémáikat áttíthatják a
középpontba. A képzés során a résztvevők kĺizcisen gondotják végig ĺbteti

ötletüket, a váltalkozásalapĺtás, műkĺidtetés lehetőségeit és kockázatait.

Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a

vá[[atkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások

pénzÜgyeirő|., az adózásról, a tikviditási problémák elkerĹiléséről, az

értékesítésrőt és a marketingről. A második nap végére a jelentkezők

elkészítik Ĺizteti tervüket, meltyel a Munkaíigyi Központ támogatására

pátyiĺznak. A júniusi trénĺngen 5 részWevő készítette el üzleti tervét. A

keriileti munkanélkĹilieknek indított tréning ingyenes a váltalkozní vágyók

számára, a tréning teljes ĺĺsszegét a keriileti Munkaügyi Kirendeltség

visszatéríti.

Business Espresso. A MegotdásMost csapatávat egyiittműködve a H13.ban

kerÜlt megrendezésre a Business Espresso Ĺizleti reggetĺje. Cétja, hogy

startupokat éńntő témakörtikben rövid előadásokat tartanak az adott

témában szakértelemmet, tapasztalattal rendelkező személyek, valamint

egy reggeli kereteĺn belijt networkig tehetőséget biztosítani fiatal

vátlalkozók, vállalkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a

megosztása. Az aktuális eseményen a sales vott íókuszban. Teńatika és

etőadók Mi a kÜl'önbség B2B és Blc közcitt? Beck György, akĺ

szervezetfejlesztés és tréning ter[iletén szerzett elismert helyet magánat

számos sales-es képzésében is komo[y szerepet játszott az e|'múlt 20 évben.

Mi az a HZH? És miért hattunk róta olyan keveset? Bátki Tibor harcedzett

sales.es, elsősoľban B2B-ben ad el. Egy otyan stratégiáról beszélt, amit sok

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

Nagy, drága és nehezen alakítható? Add et. Mónos Batázs olyan dolgot ad e[,

aminek nincs szabott ára, hatalmas a Verseny a területen, és a pĺac is

veszettiil huttámäk. Networkön keresztül a biztosítástó|' a tréningig. Fertői

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

hagyta abba. Tľéneľkéllt' 'tinlltagáL adja €['., méghozzá elsősorban

kapcsolatokon keresztüt. A nagysikerű üzleti reggelin 70 fő vett reszt..

EVS (Európai önkéntes Szotgálat) tájékoztató. Az EVS (European Vo|.untary

Servĺce) két héttőt í2 hónapĺg terjedő kütft'tdi tinkéntes munkatehetőség a

non.profit szférában, elsősorban az Európai Uniós országok valamelyÍkében,
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melyet az Európai Unió támogat. A programban való résaĺétetért pá|'yázni

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

önkéntes szotgátattat kapcsolatos ügyeket kezeli. A program célja elősegíteni

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

fiatatok az életre szótó étményen kívĺil munkatapasztalatot szereznek,

fejtesztik meglévő nyelvtudásukat vagy új nyetvek Ísmeretére tehetnek

szert. Júnĺus hónapban Farkasinszky Katalin ĺĺnkéntes három alkatommal

(június 4., 18.,30.) tartott csoportos tájékoxatót az EVS-ről. Ad érdeklődő

fiatal.ok ezeken az alkalmakon megismerkedhettek az Európai onkéntes

Szolgálat működésével, a jelentkezés menetéve[, a kütdő és a fogadó

szeryezet szerepével. A három alkalmon összesen 15 fő vett részt.

Green meetup. Green bikes, bĺofood, the fair and the shańng

Június í0-én angol nyetvű Green meetup kerĹitt megrendezésre ,,Green

bikes, biofood, the fair and the sharing'' címmel a Hĺ3.ban. A meetupon

négy izgalmas etőadót hatlgathattak és kérdezhettek a résztvevők. A

budapesti MoL Bubi közbringa.rendszer kerékpárjaÍnak fejtesztője és

gyártója a CsepelBikes képviseletében KlÍmon Péter mesélt a bérbringa-

rendszer fetépítéséről, komplexitásárót. Etőadásából megtudhattuk, hogy a

je|'enl'eg még tesztĹizemben futó MoL Bubi Európa eddĺgĺ legmodernebb

rendszere. Berkovics Dalma ,,Sharing Economy'', azaz Rł5zosségi gazdaság

címmel tartott előadást, melyben egy új a kiĺzĺĺsségi megosztáson alapuló

gazdasági trendre hívta fe|. a figyelmet. olyan rendszereket vittantott fet

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

coworking irodák, mint amÍlyen a H13 közös hasznátatú irodája. Berkovics

Da[ma bemutatta a ouiShare közösséget is, melynek cétja a közösségi

gazdaság kutatása valamint az azza| kapcsolatos tudásmegosztás. A

harmadik etőadás a Zsámboki Biokertet és annak termékeit mutatta be nem

csak szavakkat, de ízletes frissen facsart gyĹimölcs dzsűsz formájában is. A

negyedik etőadó Peter Če[ko, a Trashout applĺkáció fejtesztője skypon

jelentkezett be, egyenesen Prágábót. A Trashout egy k<ĺrnyezetvédelmi

projeK, melynek cétja az ittegátis hulladéklerakók fettérképezése az egész

világon. A csapat ehhez egy Trashout elnevezésű mobit atkalmazást

fejlesztett, mellyel megadható az ittegálĺs szemét koordinátája, jelzést

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

bejelentett itlegátis lerakók soĺsát. A gondolatébresztő előadásokat kötetlen

beszélgetés és networking zárta. A meetupon 35 fő vett részt.
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Climate.Kic tréning. C|imate Academy: Green Buildings / Klíma Akadémia:

Ztild Hazak. A Climate-R|C az Európai |nnovációs és TechnológiaÍ lntézet

áttat tétrehozott Tudás- és lnnovációs K<izösség (Knowledge and |nnovatĺon

Community). Cétjuk, hogy széles körben elérhetővé tegyék a k[ímaváltozás

negatív hatásainak csökkentéséhez szÜkéges szaktudást és etősegítsék

innovatív terméket szolgáltatások piacra jutását. Feladatuk az innováđós

folyamatok ósztĺinzése és egyszerĺĺsítése az érintett európai intézmények,

vállalatok és tudományágak releváns szereplőinek közcisséggé szervezésén

keresztül. A Climate-K|C Közép-Magyarországi régiójának új oktatási

programja a Klíma Akadémia. Az Akadémía tematíkus workshopjai nyolc, a

klímaváltozáshoz kapcsol'ódó témát járnak körül, és interaktív módon adják

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

20-ai workhopja a ztild épütetekkel foglalkozott.. AE' egynapos kurzus a

klímaváltozás épített környezetünkre gyakorolt hatásait vizsgálta. A

kurzuson az alábbi főbb témákat éńntették A zötd épütetek 5 alape[ve, Zö[d

épütetek hatásaĺ, Energia-, vlz- és erőforrás.hatékonyság, zo|d iroda

(alapanyagok és minősítés), Belső levegőminőség, zötd épütet

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

Fiedler Péter: ,,Tavasz Párizsban'' c. kiá||ítása. Fiedler Péter, páńzsi

street fotóibót nyítt kiáltítás júniusban a Hí3 Gatériájában. A ,,Tavasz

Páńzsban,' címet viselő kiáttítás egyedi tátásmoddal mutatja be Párizs

nevezetességeit. A kiátlítást Uht Gabrietla művészettörténész nyitotta meg.

A megnyitón tjszteletét tette |sabelte Faręat francia kutturátis attasé

asszony. Az eseményen közel 60 fő vett részt. A kĺátlítás a Civilek a

Palotanegyedért Egyesíjlet közreműködésévet valósult meg. A tárlatot június

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

H13 Siirpingpong Kupa. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

hetyt, melyek valóban népszerűek a fiatalok körében és emellett

közösségforrnáló szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a Hí3 széles körű

ĺsmerté tétetét . A versenyt követően a játékosok közösen néztek a futball

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

győzelemért, amely 64 játékost jetent. Érdektó:dőkket egyĺ.itt a rendeaĺényen

80 fő vett réľzt.

Szántó Tibor kézmíĺves csoki-kurzus. A diákok gasztronómiai edukáđójának

részeként hal.adó csokol.ádé kuaust tartott júnÍus í7-én H13-ban Szántó
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Tibor csokoládékészítő mester. A nyáń szÜnet előtt ez volt az utolsó kurzus,
i. l a folytatás szeptemberben várható. A kuzuson f2 fő vett részt, koztiik a

.' ':.|

:..l H13 inkubáltjai és mentorai.
:l

Egyéb aktualĺtások
;.r,i
t l o A fetújítás kapcsán feĺ'merĺ'i|'t garanđális javítási rnunkálatok szervezése,
i:..:

egyeztetése folyamatosan tĺjrténĺk, a hibalisták átkütdésre kerülnek.
i:i .' | ..! L! '| l- |.ŕ.ň^..-- -- !)!:- ^ |--..^L|.^.',
. i o Az lnfoBox folyamatos frissítése tĺirténik. Az |nfoBoxra ez idáig a következő
i.,.1

menüpontok kerĹjttek fe|': H13 Diák. és Váttatkozásfejlesztési Kiizpont valamint

i Józsefváros honlapja, kerüteti kereskedetmi tevékenységek, kerĹiteti szálláshely
:. i

szotgáltatók, Vll|. kerüteti albérletek, H13 inkubációs pátyázat, V|l!. KerĹilet -

i-,- r
l: l ŕurópa Belvárosa, heýi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerĹiletĺ
Ĺ-.. regisztrált vátlatkozások.
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ii Szakmai háttér
i.t A H13 Diák -és Vál.|'atkozásfeilesztési Ktizpont működéséhez szükéges előkésátési,

FT tervezési és üzemeĺ.tetési feladatok el,l'átása, kapcsolódó beszerzések megva|.ósítása.

tÉ A szakmaĺ munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápotása, inkubációs

-j program pátyazatának koordináđója.
!i
i.t

Feladatok
..1
:-_ i o Aa: önkormányzattal vató kapcsolattartás.

. Szakmai koncepcĺó megvalósítása

Szakmai partnereink
t.l
i-i o Budapesti Kereskedelmi és |par Kamara,

. Casa de la Musica,
t-i -l'l . CivitekaPalotanegyedértEgyesület,

. ELTE Karrier Klub,
i-j

L i o Fiatal Váltatkozók országos Szövetsége (F|Vosz),

. ÉtetpályaAlapítvány,
f--l

'j 
. Hattgatói tnkormán;zatok,

. r. - INTALE Nonprofit Egyesület,
l:j

! . Jót-Lét Atapítvány,

. Kády Gal.éria Alapíwány'
t:r i

i'i o Kontakrponr

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

ĺ.| Úi Nemzedék Központ,
i__! . Láthatatlan Egyetem,
ĺli' ! o Magyar Válla|'kozásfejtesztésĺ Alapíwány,
ii . Megoldás.Most tanácsadó iľoda,

í''] .. . Mérhető marketing Kft,
ti . Magyar Szabadatmi Hivatal,

|..l r Nemzetgazdasági Minisztéńum,
Lĺ . Nemzeti Kiilgazdasági Hivatat (HITA),

. Nemzeti Munkaĺjgyĺ Hivatal,

. Rendszeruíz P[usz Kft.,
il

il 103
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Shamico Bt.,

Sol Intézet,

Corvinus Egyetem-Spin Off Klub,

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete,

Széchenyĺ programiroda,

Új ľĺemzedék Pl'usz

Z- Form Sze rszám gyártó és Alkalmazástech ni kai Kft.

A Hí3 programjainak és befogadott rendezvényeĺnek koordinációja

Az inkubátt vál|'atkozókkal és magánszemétyekkel való kapcsolatvétel,

pályazat etbírálása, sze rz<íĺJéskötés, kapcso latta rtás.

Aa inkubá|'t vátlalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertatálkozó, workhop szervezése.

A Hí3 épütetében fel'merül'ő garanciális és javításĺ munkálatok szervezése,

egyeztetése.

Az |nfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzattat vató kapcsotattartás folyamatosan zajlík. A Hí3 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordináđója folyamatosan zajlik, amely keretében az alábbĺ

rendeaĺények valósultak meg:

o Spin.off Ktub (vállalkozás-fejĺesztési partner, mentorálás)

Szakmai együttműködés, Ĺiztetĺ teryezés, tanácsadás. Az, |tjúsági

Vál|.alkozásélénkítő Közhasznú Egyesütet szervezésében míjkĺidik a Spin-off

K[ub, melyben Budapest kütönböző egyetemeinek hatlgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres vátlatkozókkal való tatálkozásra

szolgát, ebből meríthetnek ötletet és bátorságot a fĺatalok saját Ĺjz|'etük

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

magukat vállalkozás alapítására és információkkal, váltatkozói készségek

fejlesztésével, és pénziigyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg álmaikat. A klub tavaszĺ szezonja [ezáru[t, szeptemberben

indul újra.

. lYtagyar Vállalkozásfejlesztési Atapítvány (vállalkozás.fejlesztési partner,

ĺnikro hĺtel szolgáttatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jellege

személyes tatá|'kozó cégatapítással, Ĺizleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.
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A Fiatalok váltatkozóvá vátásának támogatása a Közép.Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos ijgyféttalátkozókat tartott a Magyar

Váttatkoziísfej lesztésĺ A|'apítvány.

A Hí3 vát|'atkozásfejl.esztési profitjának szempontjábot kieme|'t jelentőségű,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet vállaljon, hogy a

vállatkozni vágyő fiatalok minél szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról. Réľztvevők száma 50 fő.

Széchenyĺ Programiroda (vállalkozás.fejlesztési partner): A f014.tőL

indu|.ó új pátyázati tehetőségek, forrástereĺntés, valamint meglévő

pályázatok etszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Régtvevők száma: í0 fő.

civitek a Palotanegyedért Egyesü[et (mentorálás, civil kontrol):

mentorálás zajlik. Az inkubációs programban tehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

RészWevők száma:S fő.

ELTE Karrier Klub (inkubáđós partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjaĺn való résaĺételÜk megvalósutt.

Rendszervíz P|usz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajl'ik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3.4 atkalommal személyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendetkezésre á[l kdnyvetési és adózási kérdésekben. . Résztvevők száma - 8

fő.

Nernzetgazdasági Minisztértum: Két projekt megvalósítása Van

folyamatban. Vátta|'kozónői és fiatat váttalkozói stratégĺai tervezés 20í4-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vá[lalkozóÍ mentoring témakörében.

Emetlett zajtik a,,VáIIaIkozői tapasztalatszerzés váIlalkoznÍ szóndékoző

fiatatok részére', című pĺtot projekt kÍdolgozása, amely lebonyolítója a H13

lesz, a projekt megvalósulása7014 őszére tolódott.

Magyar Üzletasszonyok Egyesi.itete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜtetét, hogy kapcsolatteremtési |'ehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzletĺ étetben érvényésĹitni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátylázati elbírátóként és rnentorálással segíti a ház munkáját'

Sol lntézet. A sol |ntézet vátl'alatok, szervezetek és kĺlzĺisségek fejtődését

és átatakul'ási folyamatát támogatja hazai és ki.itfĺitdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő fogl'al.kozások áttat. Partnerszervezetĺjnk, a So[

lntézet jútius 4-én 'egy módszertani bevezetőt tartott a TérTeremtő terek
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(The Wor|'d café, Art of Hosting, proActÍon café, stb.) atkalmazásába, saját

élményen és tapasztalaton keresztÜl. Tematĺka:

Vajon miben rejtĺk a humán erő forrása a maĺ kĺizösségekben,

szervezetekben?

Mi táptátja? Mi étteti? És mennyÍre tudjuk ezt befotyásotni?

Szükség van.e új erőforrások felkutatására?

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

forrásának

Hogyan tatálunk új kérdésekre új válaszokat a kiégés, elfáradás és

örömtelen munka robotolása helyett?

Elsősorban ezekre a kérdésekre keresték közösen a vátaszokat a TérTeremtő

rnódszerek, társas diatógusok alkalmazásávat. A diatógus terek és módszerek

alkalmazása során, az alábbi szervezeti kihívásokhoz kaphattak öt[eteket és

eszközöket a résztvevők: a munkahelyi feszĺiltségek, konfliktusok és a
stressz kezelése a mélyebb közös megértésen keresztül szervezeti

intelligencia fejtesztése, szabad öttetáramok és összehangolt cseleJoĺések

támogatására, koltektív tudat, részvételi vezetés erősítése, kreatív terek

bĺztosítása: inspiráció és közosségÍ Ínnováció cétjából. Az eseményen 25 fő

vett részt.

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

irodájuk a H13-ban nyítt meg október végén. AE Új Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és |gazságügyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ĺfjúságpotitikaĺ projekt, mely megvatosítasáért a Zánka - Új Nemzedék

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

bevonásával valósut meg. A projekt elsődlegesen a fe[nőtté vátás kiiszöbén

áttó, 1z-z0 év közötti, kcizoktatásban tanuló fiatatokat szótítja meg.

Cétkitűzései kiizött szerepel a Íĺatatok segítése a jövőképÜk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra való zĺikkenőmentes

betépésre, továbbá, a pá|'yatudatosságuk fejtesztése, a fÍatalok személ'yes és

munkaerő piaci készségeÍnek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három területen, iĺjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjusági

szolgáltatások bővítése területén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

A Hí3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult.

Az lnkubációs Program pályázata lezárult.
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. az inkubátt vát|'atkozókkat és magánszemétyekkel való kapcso[awétel,

szerződéskcĺtés, kapcsolattartás folyam atosan zaj |'i k:
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EÜ.I nagyváttatatoknak

informatĺkai

I
I

A

.,.äTJi.loffiffiffi ,Bi:. i. -:'rji;..i..r jl
,.i:".: ,:.:,j i.::r1.

.::; ':, 
i ,lli, i ,: ;. , ']

':.itt:;:'.. ,,;.i: :.j .ir'

Fazekas

Andrea

Kasuaad Kft., internetes marketing,

HIRDESSNETEN.HU

onlĺne marketing kampánytervezés és meneďzsrnent A

'.tÍ.''9.Tľ.i l;i.
eińé9.ii;i..

:i,iľ

forjJjtás.... :;. ..'..l'1;,i]: 
i:..:...'.'...:.'l....''.:..:''i..:.:... l;li..'l:..

;i;:'i: 1, ,,,,,,, r,,,;t;'.,. rr.i ., r1.r'' l;:i'.ijlj:"i.j;ii
Bi:i

:t:

liH"i-ili.-. 
,: ,l: '.;..i: .'.ll. l 'i';.ĺ.l'. .:..'.l...".':i..ll ',.il;i:' ii'ił i..:;:. ''.'.i;:..;il;.i

Horváth

Ádám

Five star! Marketing ÜgynÓł$ěg ńárketińe kommunikáđó Ä

.Äi.':.'.':'... ..;' '.1: -

,:i.'.. :.: .. . .:-:- l.rll :

t 't't "'
:- :i;:.i..i'-::tl'll',1.;:i'

Klss Pal

Zoltán

Medioworks Kft. . webes és ęyedi
feJtesztéset informatikai

szotgáttatások

MesteÍ Műhetyen önkéntes' rendszeľgazdai

tevétenyseg

B

GeoGébřa':. :.;'.: : Non ;pi.oíiE] ..; ....'.|ĺ{!ł .

.m{t9matĺłai.. 
]lktätýixbĺwe1 

. Ňłrll.ą;.

vło. lšłtzeteę. ;' ....'' ...:. 
: .: 

1' 1' .,' ;' ..':.:

il.*li-t.i'i
. 
B j:.ł..r. :.; ]'':.l:':., j1 

.:. :'ji..i]:i: ;

: :-:, -: j.: , j,.:: l ,r;r J.

, ;,:.,, ,,.: 
.', :::l ,, '.i:i;':ti t,

'-...-.:i.:.:'. 
.: . i,r .i.: .i-r.;:: 1 ..'

,,.i -:-:,' i l-i.

łteszäros

Gábor

Geocebra Non.profit KÍt.,

matematikaĺ oktatószoftver NÄT-ba

való bevezetése

foŕdítás B

4,.:

P. rotn

Andras

meetupedia,com, intemetes placter'

köztissé$ket/meetupokat g',űjtő

szoftver

informatikai sęítség, idĺĘazdátkodasi tréning
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Továbbĺ aktualitások

Az inkubátt váttatkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertalátkozók

és workhopok valósultak meg:

lnkubátt workshop. Stressz.és konfliktuskezelési workshop. Jútius 2.án a

H13 Váttalkozói lnkubációs Programjának résztvevői és mentoraik stressz. és

konfliktuskezelési tréningen vettek részt. A ,,vátlalkozó is ember'' című két

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

izgalmas gyakor|'atokon keresztÜl' tapasztalhatták meg az aktív fĺgyet.em és a

határozott kommunikáđó stressz csökkentő hatásaĺt. A vállalkozók a

hétköznapi stressz.faktorokról tĺirténő közös eszmecsere során jobban

megismerhették egymást, tanuthattak egymás tapasztalataiból. A

vĺsszajelzések a|'apján a tréning hasznosnak bizonyult, igény mutatkozik a

fol,ytatásra. A workhop on 1f tővett részt.

Grillvacsora az inkubátt váttalkozóknak. A jútius 17.ei gritlvacsora a

köz<isségépítés jegyében va|'ósult meg. Cétja, hogy az inkubáđós programban

részwevő váttalkozók egy jót mĹiködő, harmonikus közösséget alkossanak,

akik hozzájárulnak egymás szakmai fejtődéséhez, ittetve iizleti sĺkereihez. Az

este nagyon jó hangutatban telt és táthatóan az újonnan érkezett

vátlal'kozóknak is sikeriitt beilteszkedniük a már összekovácsolodott

csapatba.

A vacsorán 22 inkubált vá|'|,atkozó vett részt.

Láthatatlan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemistákbót és

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

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

él'etvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz.keze[és, vemélyes

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

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségéVel. A Hí3 az önkéntesek

tat'átkozóinak, fetkészülő atkalmainak ad otthont. Jútiusban a Láthatatlan

Egyetem 3 gyűtést tartott a Hĺ3-ban, Összesen 35-an fordultak meg a

programjaikon.
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Straub

Fanni

Fogta|'jorvost.hu, online orvos fogtalás

és idöpont-egyeztetés

marketĺngkommunikációs tevékenység, kockázati

tőkeb€fektetőkket kapcsolatos tanácsadás/workshop

a program résztvevőinek
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. Üzteti terv írás tréning a munkanétküliek váÍĺatkozóvá válásához. Sőregi

Viktória és Dr. Laekő Zsuzsanna MÜE tréner jútíus ff-én és 24.én.én két

napos fetkészítő tréninget tartott a H13.ban, olyan munkané|'kütiek számára,

akik a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaüryi Központ áttat kiĺrt

ál.táskeresők váttatkozóvá vátását etősegítcí támogatásra kívánnak pátyázn|. A

tréning elméteti alapokon nyugvó gyakorlatorientátt felkészítés, amely

váttatkozói ismereteket nyújt a résztvevők speciális ĺgényeire alapozva. A

résztvevők egyénileg, itletve csoportokban aktív részeseivé vátnak a

fogtatkozásoknak, saját kérdéseiket, problémáíkat áltíthatják a

. .....kł5zéppontba. A képzés során a résztvevők ktizösen gondotják végĺg üzteti

ö'tletĹiket, a vátl.alkozásalapítás, műk<idtetés lehetőségeit és kockázatait.

Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi foľmákľól, illetve a

vál.l'alkozásindításhoz szĹikéges gyakorlati teendőkrőt, a kisvállalkozások

pénzügyeirő[, az adózásról, a tikviditási probtémák elkerüléséről, az

értékesítésrőt és a marketingrőt. A második nap végére a jelentkezők

etkészítĺk í.izleti tervüket, mellyel a MunkaĹigyi Központ támogatására

pátyaznak. A júniusi tréningen 4 résztvevő készítette el Ĺizleti tervét. A

kerĹi|'eti munkanélkĺilieknek indított tréning ingyenes a vállalkozni vágyók

számára, a tréning teljes összegét a kerületi MunkaÍigyí Kirendeltség

vĺsszatéríti.

. EVS (Európai önkéntes Szolgálat) felkészítő tréning.

Az EVs (European Votuntary Servĺce) két héttőt 12 hónapig terjedő ktitfđtdi

önkéntes munkalehetőség a non.profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A

programban va[ó résaĺétetért pátyázni kell a nemzeti irodánát (ezt álta|'ában

a fogadó szervezet teszĺ meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos

ügyeket kezeli. A pľogram célja etősegíteni a fiatalok informális tanulását,

és segíteni a helý közĺisségeket. A résztvevő fiatalok az életre szó[ó
élményen kívĹil munkatapasztalatot szereznek, fejtesaik megtévő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek szert. Júlíus 1-jén az

Európai Önkéntes Szo|.gálatra kiutazó önkéntesek fetkésátő tréningje kerül.t

megrendezésre a H13.ban. Az egy napos indulás előtti képzés lehetőséget

nyújt az <inkéntesek számára, hogy áttekĺntsék az elvárásaikat, hogy

fokozzák a motivációjukat, valamint hogy a fogadó országgal és az Erasmus+

Programmal kapcsolatban információhoz jussanak. Ezek az események

szintén alkalmat teremthetnek arra, hogy az önkéntesek korábbí EVs
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önkéntesekkel találkorzanak és beszéljenek. A képzésen a kiutazó

önkéntesek ínformáđókat kapnak az önkéntes szolgálatukat érintő

adminisztráđós és hivatalos ĺ'igyekrőt (pt biztosítás, önkéntes szerződés),

gyakortati tudnivalókról (szállás, pénzügyek, kommunikáđó) valamint

játékos formában, sátuáđós játékok segítségéve|' fe|.készüthetnek arra is, mi

is vár rájuk az EVS alatt. A trénĺng a Messzelátó Egyesütet ktizremííködésével

valósult meg 8 kĺutazás etőtt áttó résztvevővel.

EVS ( Európaĺ ön kéntes Szolgá lat) tájékoztató.

Farkasinszky Katalin jútĺus 25.én tartott csoportos tájékoztatót az EVS-rőt.

Áz érdektődő fiatalok megísmerkedhettek az Európai onkéntes Szolgálat

működésével, a je[entkezés menetével, a kÜtdő és a fogadó szervezet

szerepével. A tájékoztatón 6 fő vett részt.

FDE trénertatálkozó. A ház diákközpont profitjának szempontjából fontos,

hogy minél több diákszervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy ezál.tal

minél szé|'esebb hatlgatói rétegekkel Ísmertessük meg a H13 funkcióit és az

általa kínátt tehetőségeket' A júlĺus ÍO.ei trénertatálkozó alkatmával a FDE

trénereĺ cserél.tek tapasztatatót coaching témakörben.

Az eseményen 20 fő vett részt.

,,Kékségek'' c. kiáltítás. ,,Kékégek'' címmel nýtt kĺáttítás jútiusban a H13

Gatéńájában. A ,,Vańációk kékre hango[va... avagy a digitátis és az archaikus

tal'átkozása'' alcímet visető kiáttításban több fotóművész kütönböző

tátásmódja egyesült azonos megjelenési formában. A kiáltítás megnyitójára

jútius 4.én került sor, melyen Fenyves Márk táncolt Balázs Gergely

hegedűművész játékára. A tárlatot dr. Patrus Sándor nyitotta meg, aki

megismertette a résztvevőkkel a kéknyomat (cĺanotípia) technikájávat. A

kiáttítás megnyitóján fetlépett: Fenyves Márk, ő táncolt, Balázs Gergely

hegedűművész játékára. A kiáttítást Dr. Patrus Sándor nyitotta meg. A

tárlatot összeáttító atkotók a kdvetezők voltak: Balogh Gábor, Ba|'oghné dr.

Kovács Matild, Lindmayer Ferenc, Meggyesi Mónika, Wágner Csapó József. Az

eseményen közel 50 fő vett részt. A tárlatot jútius 4..e és 3í.-e ktiztitt

tekĺnthették meg a tátogatók.

Hí3 Siirpingpong Kupa. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, rnelyek valóban népszerűek a fiatalok körében és emetlett

ktizösségformáló szerepet is betłjltenek, ezzel is elősegítve a H13 széles körű
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ismerté tétetét. Júl.iusban 9 alak|,ommal biztosítottunk lehetőséget

beerpongozásra.

Az eseményeken átlagosan í0.15 fő vett részt.

Hétfő esti swing estek. A Központ szabadidős sánterének megvatósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

hel.yet, melyek valóban népszerűek az egyetemista fiatalok körében és

emeltett ktizö,sségformáló szerepet is betöt.tenek, ezel is etősegítve a Hí3

széles körű ismerté tétetét. A szabadidős programok k<irébe illeszkednek a

swÍng estek, aho|, egy ktubesemény keretein betüt tehetőségük nyílÍk a

fiataloknak gyakorolni a swing táncokat.

Júliusban 4 alkalommat kerütt megrendezésre swing est. Atkatmanként 30.35

fő vett részt az eseményen.

CoworkÍng Championship. Fontosnak tartjuk, hogy az inkubáđos

programban részvevőkkel ol.yan kĺizdsségi programokon vegyĹink részt, mely

mĺnd szakmailag, mind emberiteg összekovácsolja őket, hogy egy összetartó

csapatot alkossanak. ldén júliusban a ház inkubáttjaibot és dotgozóibót

verbuvá|'t csapattal részt vettünk a budapesti coworkÍng irodák számára

rendezett 4 fordutós focibajnokágon, ahol az előkelő második helyen

zártunk, ezzet is bizonyíwa, hogy az irodán kívĹit is jót tudunk egyĹitt

dolgozni.

Egyéb aktualitások

o A fetrijítás kapcsán fetmeri.itt garancĺális javĺtási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hĺbatisták átkütdésre keriilnek.

C Az lnfoBox fotyamatos frĺssítése történik. Az lnfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerüttek fet: H13 Diák. és Váttatkozásfejtesztési Ktizpont vatamint

Józsefváros hón|.apja, kerületi kereskedelmi tevékenységet kerüteti száttáshety

szolgá|'tatót V||t. kerĹiĺ'eti albérletek, Hĺ3 inkubáđós pátyazat, Vlll. Kerütet -

Európa Belvárosa, heýi vásárok, piacok, bevásár|,óközpontok nýtva tartása, kerĺileti

regisztrált vát|'atkozások. Felelős : Kővári Györgyi.
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Szakmai háttér

A Hí3 Diák -és Vátlatkozásfejtesztési Központ mĹĺködéséhez szükéges előkészítési,

tervezési és ĺjzemeltetési feladatok e[[átása, kapcso|'ódó beszerzések megvalósítása.

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

program pátyázatának koordi nácĺója.

Feladatok

Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedetmi és tpar Kamara,

o Casa de [a Musica,

. Civilek a Palotanegyedért Egyesület,

. . ELTE Karrier Klub,

. Fiatal Váttalkozók országos Szövetsége (F|VosZ),

" ÉtetpátyaA|,apítvány,

. Haltgatói onkormányzatok,

. |NTALE Nonprofit Egyesület,

. Jól.Lét Alapíwány,

. Kády Gatéria Alapíwány,

. Kontaktpont

. Kozigazgatási és |gazságiigyi Minisztéńum 1Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Hemzeoék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Váttatkozásfejlesztési Alapíwány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

o Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmi Hivatal,

o Némzetgazdasági Minisztéľium,

. Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)'

o Nemzeti Munkatigyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

a

a



,t 
I:l

. sol |ntézet,

. Corvinus Egyetem.Spĺn off Ktub'

. Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete,

. Széchenyíprogramiroda,

. Új Nemzedék Plusz

. Z.Form Szerszámgyártó és Atkalmazástechnikai Kft.,

A Hí3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

e Az inkubátt vá|'tatkozókkal' és magánszemétyekket való kapcsotaWétel,

pátyázat e|'bírátása, szeęődéskötés, kapcsolattartás.

o Az inkubátt váttatkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkozó, worlshop szeryezése.

. A H13 épÜtetében felmerütő garanciátis és javítási munkátatok szervezése,

egyeztetése.

C AzlnfoBox folyamatos fńssítése.

Eredrnények

Az önkormányzatta|' vaĺ'ó kapcsolattartás folyamatosan zaj|'ik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az a|.ábbi

rendeaĺények valósultak meg:

o Spin.off Ktub (váltalkozłĺs.feJlesztési partner, mentorálás)

Szakmai egyĹittműködés, Ĺizteti tervezés, tanácsadás. Az |tjúságĺ

Vá|'tatkozásélénkítő Közhasznú EgyesÜlet szervezésében működik a Spin.off

K|'ub, metyben Budapest kütönböző egyetemeinek hattgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váttatkozókkal való találkozásra

szolgá|', ebbőt meríthetnek öttetet és bátorságot a fiatalok saját Üztetük

megvatósítására. Szeretnénk motiválni a klub tagjait, arra, hogy el.szánják

magukat vátl'atkozás atapítására és informáđókkal, vátlalkozói készségek

fejl'esztéséve|', és pénztigyi forrásokkat segíteni is őket abban, hogy

va|'ósítsák meg átmaikat. A ktub tavaszi szezonja lezárult, ĺzeptemberben

indul újra.

o Magyar Vátĺatkozásfejtesztési Alapítvány (váltalkozás.fejlesztési partner,

mĺkrohite[ szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatálkozó cégatapítással, íizteti tervezéssel, valamint váttal'kozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.

í.:]
ił1
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A Fĺatalok vá[|'a|'kozóvá vátásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos Ügyféttatátkozókat tartott a Magyar

Váltatkozásfej tesztési Atapíwány.

A H13 vátta|'kozásfejtesztési profitjának szempontjábó|' kiemelt jelentőségű,

hogy e kormányzatĺ program ismertetésében szerepet váttatjon, hogy a

vá|'lalkoznĺ vágyó fiatalok mÍnél szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról. Résztvevők száma 80 fő.

Széchenyi Programiroda (vátłalkozás.fejlesztésĺ partner): A 2014-tőL

indu|.ó 'ij pátyázati tehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pátyázatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 10 fő.

Civitek a Palotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, civil kontrol):

mentorá|'ás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szeryezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzuttáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:5 fő. Elniikégi megbeszélés. Az augusztus 23-aÍ

elnökségi megbeszélésen a Cape aktuális teendői kerÜltek napirendre,

valamĺnt az őszi ĺdőszakra vonatkozó feladatokat egyeztették: lakossági

fórum, Európa be|'városa || programmal kapcsolatos feladatok, tetőtér

beépítések, fotópátyazat, kiáttítás-megnyitó.

ELTE Karrier K[ub (ĺnkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programj aĺn való résaĺételük megval.ósutt.

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

Kft. a Ge.ogebra csapatát mentorá|'ja, havonta 3-4 alkalommal szernélyes

tal'átkozó formájában, emellett a ház többi váttalkozója számára is

rendelkezésre á|.t könyvelési és adózási kérdésekben. . Részwevők száma - 8

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása van

folyamatban. Váttatkozónői és fiatat vátlalkozói stratégiaÍ tervezés 2014-

2020 címmel szakmaÍ egyeztetés a vátlatkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,VáIlalkozói tapasztalatszerzés vállalkozni szándékoző

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

lesz, a projekt megvalósulasa 2014 őszére tolódott.

ÄĄagyaľ Üzletasszonyok Egyesi'ilete: A Hí3 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesü|'etét, hogy kapcsolatteremtésĺ lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Ĺizleti étetben érvényesülni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálássat segíti a ház munkáját.

tt4



Sol lntézet. A sol lntézet vátlatatok, szeruezetek és közösségek fejtődését

és átalaku|.ási fo|'yamatát támogatja hazai és kiltfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglalkozások áttal.

Új Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H13-ban nyíl.t meg oKóber végén. Az Új Nemzedék Ptr.lsz a

Közigazgatási és |gazságügyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ifjúságpolĺtikai projekt, mely megvalósításáért a Zánka - Új Nemzedék

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

bevonásáva|' va|'ósul' meg. A projekt elsődlegesen a fetnőtté vál'ás kÜszöbén

átl,ó, 1f-z0 év közötti, közoKatásban tanuló fiata[okat szótítja meg.

CétHtűzései kö,ziitt szerepel a fiatalok segítése a !övőképük

megfogalmazásában, fe|,késátése a munkaerőpiacra val'ó zökkenőmentes

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

munkaerő pĺaci készségeinek fejtesztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három teriileten, iĺjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztátyos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése terĹiletén valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

Elégedettségi felmérés. 2014, augusztus 25-én a NexCon Technotógiai Kft.

megbízott munkatársa ,|0 órátót körĹitbetüt f őrán át az Új Nemzedék Plusz

Kontaktpont lrodába betérő fiatalokkal fol.ytatott beszélgetést a H13 színház

termében. A fókuszcsoportos beszélgetés cétja etégedettség mérés vo[t,

melyen etőzetes regĺsztráció után 20 fő jetent meg. A beszélgetést vezető

fiatatember elsősorban arra volt kíváncsi volt, hogyan tátják a hetyzetüket

ma a fiatalok, szükségét érzik-e egy olyan ifjúsági szo|'gáttató irodára, mínt

az Ú; Nemzedék Plusz KontaKpont |roda és hogyan juthatna et minét több

fÍatalhoz a hírĹik.

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósult

C Aa |nkubációs Program pátyázata lezárult.

. az inkubátt váttatkozókkal és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj [ĺ k:
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A
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Tovább'i aktualitások
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Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az alábbi partnertatátkozók

és workshopok valósultak meg:

o Láthatatlan Eryetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákból és

felnőttekbőt ál'l'ó társaság, akĺk cétul tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

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

életvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz.kezetés, személyes

. pénzĹigyek stb.) oKatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségévet. A Hĺ3 az önkéntesek

találkozóinak, felkészütő alkalmainak ad otthont. Augusztusban a

Láthatattan Egyetem 2 gyűtést tartott a H13-ban, osszesen 30-an forduttak

meg a programjaikon.

EVS (Európai önkéntes Szolgálat) feĺkészítő tréning.

Az EVS {European Voluntary Service) két héttőt í2 hónapig terjedő kÜtfötdĺ

önkéntes munkalehetőség a non.profit szférában, el'sősorban az Európai

Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unĺó támogat. A
programban vató részvétetért pályázni kelt a nemzeti irodánát (ezt áttal.ában

a fogadó szeruezet teszi meg), mely az önkéntes szolgá|'attal kapcsolatos

ügyeket kezeli. A program cél'ja elősegíteni a íĺatalok informális tanulását,

és segítenĺ a helyi közösségeket. A résztvevő fiatalok az étetre szól'ó
élményen Hvüt munkatapasztalatot szereznek, fejl'esztik megtévő

nyelvtudásukat vagy új nyelvek ismeretére tehetnek szert.

Augusztusban Farkasinszky Katal'ĺn a Messzetátó Egyesiltet cinkéntese két

alkalommal (augusztus 14., f8.| tartott csoportos tájékoztatót az EVS-ľő[. Az

érdektődő fiatalok ezeken az alkalmakon megismeľkedhettek az Európai

onkéntes Szotgátat műkildésével, a jelentkezés menetével, a kÜtdő és a
fogadó szervezet szerepével. A két atkatmon összesen 30 fő vett részt.

Kökény János - Darabok ll. c. kiáltítás megnýtó. A nagy sikerre való

tekintettel, Kökény János Darabok c. kiáttításának fot.ytatását tekinthették

meg augusztusban az érdektődők a H13 galériájában. Ezen kiáttítás

megnýtójára augusztus 4-én kerĹilt sor.

A megnyitón beszédet mondott Zékány Zoltán a H't3 szakmaĺ igazgatója,

Kádár Attita a Kády Galéria atapítója, valamint kökény János. A megnyitó

beszédeket követően, kĺitetlen beszétgetést folytattak a részwevők a
miĺvésszel. A kiáttítás megnyitón 45.en vették részt.

Bolgár Emlékest Józsefvárosban. A magyarországi botgárok étetét bemutató

archív fotókiáttítás megnýtójára augusztus 28.án kerütt sor. a megnýtón
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beszédet mondott: Zékány Zol,tán a H13 Diák. és Váttatkozásfejlesztési

Központ szakmai igazgatója, Kalicov Gizella a Bolgár Kisebbségi

onkormányzat elnöke, a Magyarorutryi Bolgárok EgyesĹiletének tagja,

HargÍtayné Sámeonova Rajna a kiállítás összeá|'títója.

A megnyitó beszéc|eket kĺjvetően a ZORNICA Hagyományőző Botgár Egylittes

énekét hal'tgathatták meg a résztvevők, majd egy vetítés következett,

melyen ol.yan régĺ magyar híradókbót mutattak be részleteket, amelyekben

botgárok szerepettek. A következő programpont a ZoRNtcA Hagyományőző

Bol,gár Együttes táncmiisora volt. Az estét pedig botgár zenei miÍsor zárta. A

színvonalas etőadást megtekintett Paľisza Popnikolova a Botgár

Nagykövetség tanácsosa, Rurnjana Jordanova a Bolgár Nagykövetség

konzulja, Dr. Muszev Dancso - a Botgár országos önkormányzat elnöke,

Andonov Atekzi - a Bolgár országos tnkormányzat a[e[nöke, Kalicov V|'adimir

a Fővárosi Bol'gár tnkormányzat etnöke, a Magyarországi Botgárok

Egyesütetének ügyvezető etnöke és Tanev Dimĺtar - a Magyarországi

Bo|,gárok Egyesütetének az etnöke is. A rendeaĺényen í00 fő vett részt.

Hĺ3 SörpingPong Kupa. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjábót fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyt, melyek vatóban népszerűek a fiatalok körében és emellett

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

jsmerté tétetét. A Magyar Sö'rpingpong Egyesület augusztus 8-án a Hí3-ban

tartotta születésnapi fordulój át.

A beerpong kupán 30 csapat Versengett a győzetemért, amely 60 játékośt

jel.ent. Érdektődőkket egyiitt a rendezvényen 75 fő vett részt.

Hétfő esti swing estek. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyet, melyek val.óban népszerűek az egyetemista fiata[ok körében és

emettett közösségformáló szerepet is betöltenek, ezel is elősegítve a Hĺ3

szétes körű ismerté tétetét. A szabadidős programok körébe illeszkednek a

swing estek, ahot egy klubesemény keretein betü|' |'ehetőségük nyĺtik a

fiataloknak gyakorotni a swing táncokat.

Augusztusban 4 alkalommal került megrendezésre swing est. Alkalmanként

20.35 fő vett részt az eseményen.

Reklámfilm forgatás. A Psz.HU Kft. a Pázmány Péter Katolikus Egyetern

rendezvényszervező cége, mely egyetemi bulik szervezésével fogtalkozik. A

ĺi
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. i ! Boom parti sorozatukhoz készítenek jetenteg rektámfilmet, melynek egýk

..;!l..;i jetenetéhez az erkétyes termünket vették igénybe auguszĽus 27.én.
ť:.'j1

;EĚ

B Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán fe|'merütt garanciális javítási munkálatok szervezése,
;1l1]hE egyeztetése fotyamatosan történik, a hibalisták átkĹitdésre kerÜlnek.iiil

C Äz új coworkíng terek kialakítása és a fö|'dszinti fogadótér átalakítása egész

l:li hónapban folyamatosan zajlott.
l:ljj
ĺ:::: j l Az: |nfoBox fotyamatos frissítése történik. Az tnfoBoxra ez idáig a kłivetkező

:.i.i menĹipontok kerültek fel: H13 Diák- és Vál|'alkozásfejtesztésÍ Központ valamĺnt
r. tj

Jozsefváros honlapja, keriiteti kereskedelmĺ tevékenységek, kerületi szátláshety

;:1 szol.gáttatók, V|||. kerületi albérletet Hĺ3 inkubácĺós pályazat, V|l|. Kerlilet -
i:'l
í'lIi'-.] 

Európa Belvárosa, helyi vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nýtva tartása, kerĺjtetĺ

ill regisztrá|'t vállalkozások.
i.,1
!i!

: i f014. szePtember
;.1::.j 

Szakmai háttér
i'.i A H13 Diák -és Váttatkozásfejtesztési Központ működéséhez szükséges előkésátési,
.t.:l 

tervezési és üzemeltetési feladatok e|.tátása, kapcsolódó beszerzések megvalósítása.

ĹJ A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, inkubáđós

i,j program pátyázatának koordináđója.

r.iJ
t.-,1i.J Feladatok

:;.l o Az önkormányzattal való kapcsolattartás.

Lii o Szakmai koncepđó megval'ósítása

il'l

il Szakmai partneľeÍnk

. Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

g o Casa de la Musica,

! ].Í . Civilek a Palotanegyedért EgyesĹitet,

i':ĺ . ELTE Karńer K[ub,
L.J

r Fiatal Vátlatkozók országos Szövetsége (F|Vosz)'
:.:'!

;. I . ÉtetpátyaAlapítvány,

. Hatlgatóĺ onkormányzatok,
!|
ii

.t 11g

ĺ.l
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. INTALE Nonprofit Egyesület,

. Jót.Lét Atapítvány,

. Kády Gaĺ'éńa Alapítvány,

o Kontaktpont

. Közigazgatásĺ és lgazságĹigyi Minisztéńum 1Új Hemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

o Láthatatlan Egyetem'

. MagyarVáttatkozásfejlesztési Atapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

o Mérhető marketing Kft,

. ÄĄagyar Szabadatmi Hivatal,

o NemzetgazdaságiMinisztéńum,

r Nemzeti KereskedőházZĺt.

o Nemzeti MunkaÜgyi Hivatat'

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. 5o[ lntézet,

o Coruinus Egyetem-Spin Off Klub,

. Magyar Üzletasszonyok EgyesĹilete,

. Széchenyiprogramiroda,

. Úi Nemzedék Plusz

o Vá|'tatkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (VoSz)

ĺ. i A H13 programjaĺnak és befogadott rendeaĺényeĺnek koordinációja
l.j o Aa inkubál.t vát|'atkozókkat és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

i-i pályázatelbírálása, szerződéskötés, kapcsolattartás.
l*: o Az inkubátt vál,latkozások, a partnerek és a mentorok számára

i.: partnertalálkozó, workshop szervezése.
L! o A H13 épĹil'etében fetmerĺitő garanđá|'is és javítiísi munkátatok szervezése,

!..i egyeztetése.
i-jĽ; ł Aĺz lnfoBox fotyamatos frissítése.
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Az önkormányzattal való kapcsolattartás fo[yamatosan zajĺ,ik. A Hí3 programjainak ós

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendealények valósultak meg:

. SpÍn-off Klub (vállalkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

Szakmai együttműködés, ĺizl'eti tervezés, tanácsadás. AE. ltjúsági

Váttal'kozásélénkítő Közhasznú EgyesĹitet szervezésében műkcĺdik a Spin.off

K[ub, melyben Budapest kütönböző egyetemeinek hattgatóÍ tatátkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres váltatkozókkal vat.ó találkozásra

szolgál, ebbőt meríthetnek otletet és bátorságot a fiatalok saját tiztetük

megvatósítására. Szeretnénk motiválni a k|.ub tagjait, arra, hogy elszánják

magukat vállatkozás alapítására és információkkal, váttatkozói késxégek

fejtesztésével, és pénzĹigyÍ forrásokkal segíteni ĺs őket abban, hogy

valósítsák meg álmaikat. A ktub tavaszi szezonja lezárult, októberben indut

újra.

. Magyar Vállatkozásfej[esztési Alapítvány (vállalkozás.fejlesztési partner,

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

személyes tatá|'kozó cégalapítással, üzleti tervezéssel, valamint vál'lalkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban.

A Fiatalok vállalkozóvá vátásának támogatása a Közép.Magyarországi

Régióban c. program kapcsán folyamatos ügyféltatátkozókat tartott a Magyar

Vát|.atkoziísfejlesztési Atapítvány. n Úi szechený Teru keretében 2012.ben

jelentek meg a ľÁmop-z.l.e. A és TÁMoP-2.3.6. B jel'íi, ,.Fiatatok

vállalkozóvá vátásának támogatásď' đmĹi pá|.yázatok. Képzés. A programok

mikro vá|'talkozások indítását tervező fiatal.ok (í8.35év) segítésére ĺnduttak

az ún. konvergencia régiókban (Dét.Atfötd, Dét.Dunántút, Észak.Alföl'd,

Észak-Magyarország, Kiizép-Dunántút, Nyugat.Dunántút). A Közép.

Magyarországi Régióban vállalkozás indítását tervező fiatalok ezekben nem

vehettek részt. Ad ő számukra dolgozta ki az oFA NKft. a Közép.

Magyarországi Régióra vonatkozó támogatási'Tükdr-programot',, amelynek

cétja a váttatkozói aktivitás ösztönzése, új vállalkozások tétĘöttének
támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a gazdaság Íejtesztésénet a
foglalkoztatás növelésének.

A,,Fiatalok vállalkozóvá vátásának támogatása a Közép.Magyarországi

Régióban'' elnevezésű programban résztvevők közüt 50 fiatal 2014.

szeptember 1. és í5. között 2 hetes képzésen vett részt a Hĺ3.ban. A 72

órás képzésen 2 csoportra bontva általános váttatkozói ismereteket

rii
t .I

irl

L._.:

121,



i,t]
i.'j

i

:. ,1;i

.l
.l

,:i-)

i'"i
i::,:lUJ

Lt:-i
r1!:l

iir;l
ii>.'lĘ|!

i-l
i.l
Ll1l

sajátíthattak e[ a résztvevők, valamĺnt tizletĺ tervük kidotgozásában kaptak

szakmai segítséget. A képzést sikeresen te|'jesítők tanúsítványt vehettek át a

kurzus végén.

Csoportos jogi tanácsadás. A pÍogram fotytatásaként szeptember ?4.én,25-

én és 30.án csoportos jogi tanácsadáson vehettek részt a fiatal vállalkozók a

H13-ban. A meghĺrdetett alkalmakon jogi kérdéseikkel Dr. Vámos Mariann

ügyvédhez, Dr. Csiszár Atti|'a ügyvédjetötthöz, vállalkozásalapítással

kapcsolatos egyéb kérdéseikket pedig a Magyar Váttatkozásfejlesztési

Alapítvány munkatársaihoz, Horuáth Lász[óhoz és Boros Lászlóhoz

forduthattak az érdektődők. A 3 tájékoztató alka[mon összesen több mint

100-an vettek részt.

A Hí3 váttatkozásfejlesztési profiljának szempontjábol kieme|'t je[entőségiĺ,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet váttatjon, hogy a

vállalkozni vágyő fiatalok mĺnél szélesebb ktjre kapjon pontos tájékoztatást

a programról.

Széchenyi Programiroda (vállatkozás.fejlesztési partner): A z014-tő|,

indutó új pátyázatĺ tehetőségek, forrásteremtés, valamint megtévő

pályázatok elszámolásával kapcsotatos tanácsadás. Résztvevők száma: 70 Íi5.

Tájékoztató a Horizon 2020 kutatási keretprogramrol. A szeptember 25-

én megtartott előadáson Strommer DáVid a Széchený Programiroda

regionális igazgatójának köszöntőjét követően olasz Lívia mutatta be az

iroda kapcsotódó tevékenységét, az érdektődőknek nyújtott szolgáltatásait.

A brüsszeli iroda munkájárót dr. Holtósĺ Kńsztina tartott előadást, majd ezt

követően gyakorlati tanácsok hangzottak el a sikeres pátyázatok pénzügyi,

szervezési és tartalmi követetményeivel kapcsolatban.

A program további részében az önkormányzatok számára reteváns

pátyazatokrót hangzott e|' tájékoztatás, valamint tehetőség volt a

tanácsadókkal folytatott személyes konzultáđóra.

A rendealényen 85 fő vett részt.

Civitek a Palotanegyedért Egyesiilet (mentorá|ás, đvil kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubáđós programban l.ehetőség nyítik a szervezet

szakértőĺnek megkeresésére, vemélyes konzultáció egyeztetésére.

Részwevők száma;S fő.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcso[attartás, programjaink

hirdetése a saját kommunÍkációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain való részvételük megvalósutt. Á Hĺ3 talátkozásÍ pontként is
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funkđonát a kerületi egyetemisták számára, ezért biztosít |'ehetőséget

egyetemĺ bulik számára. Az ELTE-PPK ha|'tgatói szeptemberben az egyetemi

butĺjukat a Hí3.ban tartották. A rendezvény kĺjzösségformátó szerepet tölt

be, valamint segít a hallgatók körében népszerűsíteni a H13 ĺntézményét.

szeptember 4.én 200 fő vett részt az eseményen. Ezt megelőző nap pedig

szeptember 3-án az ELTE-PPK Hatlgatói onkormányzatának tagjai

csapatépítő Quiz Esten vettek részt a Hl3.ban. A rendezvény cétja az vo[t,

hogy az új tanév kezdetével a hattgatók megismerjék egymást, ezá[tal

eredményesebben tudjanak csapatként dolgozni. A kĺĺzĺisségépítő

foglalkozáson 25 fő vett részt.

Rendszervíz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajl.ik. A Rendszervíz Plusz

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

tatátkozó formájában, emellett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre áll' kcinyve|'ési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 8

TO.

Nemzetgazdaságĺ Minisztérium: Két projekt megvalósítása van

fo|'yamatban. Vál'tatkozónői és fiata|' Vállalkozói stratégiai tervezés 2014-

2020 címmel szakmaí egyeztetés a vállalkozói mentoring témakörében.

Emel'tett zajt.ik a ,,VóIlalkozói tapasztalatszerzés vóIIalkozni szóndékozó

fiatatok részére,, című pilot projekt kidolgozása, amety tebonyotítója a H13

[esz, a projekt megvalósutásaf014 őszére totódott.

Magyar ĺjzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot bĺztosítson az Üzleti étetben érvényesĹil.ni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyazati etbírátóként és mentorálással segítĺ a ház munkáját.

Klubest. Szeptembeľben a család és a karrier összeegyeztetésének

kérdésérőt taľtott etőadást Körmendi-Seidler 1sőfia, a GE Hungary

Fényforrás üzletág proj ect szeryezetén ek vezetőj e

Zsófia elmondta, hogy 16 éve dolgozik a GE-nét, és szakmai tevékenysége

mellett az elmútt 5 évben GE Women's Network szervezetének vezetésében

is aKív szerepet váltal. RegÍonátis társetnökként a Kelet.közép európai

országokban jelenlévő GE Ĺiztetágak nőĺ tehetségeinek szakmai

éruényesütését támogatja.

A szervezet cé|.ja, hogy minél tĺjbb tehetséges nőĺ munkavállató járutjon

hozá a cég sikeréhez vezetőként is. Ehhez tréningeket, mentońngot és

fejlesztő programokat hoztak létre ki.

r'.
ii
!.:

ri

,l

r-lii
i ".ł
l:..

l:i
i'.;ĺ
l..l
fi

Í

i!

ľ...ĺ

lr

t--l

H

ĺ.i
LJ

i1
ti
ĺi
il
U

i-iU



il
a:t
i,.l
i.::J

;,t)
i.l
ĺ..'l
ŁJ

i:.:11

iii.l

Ĺ:Ę
i''í'I
ii.,tl

it
i,l
L,,t

:-:
iĺ
LI

tt
il
:rl

7lr'l
i .-l

i-l
il;l

Zsófia egy 4 éves kisfiú édesanyjaként saját petdáján mutatta be a GE áttat

bevezetett új, hatékony nőket támogató megoldásokat, amelyek azután

mintaként szolgáltak más itthoní és kütftitdi cégek számára is. A közvetlen

hangutatú rendezvényen 14 fő vett részt.

So[ lntézet. A soL lntézet vállalatok, szervezetek és kö,z<isségek fejtődését

és átalakutási folyamatát támogatja hazaĺ és kĹilföldi tudások megosztása,

tanácsadás és fej lesztő foglalkozások ál.tat'

Ú1 Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere'

irodájuk a Hĺ3.ban nyí|,t meg oKóber végén. n Űj Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és lgazságügyÍ Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ifjúságpotitikai projekt, mely megvatósításáért a Zánka . Új Nemzedék

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

bevonásával valósul meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás kÚszöbén

á|'tó, 1f-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.

CétkitĹizései között szerepel a fiatalok segítése a jĆivőképük

megfogalmazásában, felkészÍtése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

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

munkaerő piaci késxégeĺnek fejlesztése. Ennek etérése érdekében a

keretprogram három teriileten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, vatamint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése területén valósít meg egybehangott intézkedéseket.

Étoriĺnyvtĺr . HR szakma bemutató. AE Új Nemzedék Plusz Kontaktpont

lrodában 2014. szeptember 23-án, kedden, 17:30 órai kezdettel került

megrendezésre az Étőrĺinyvtár elnevezésű rendezvénysorozat újabb eleme.

A téma a HR szakma bemutatása, a terület rejtelmei, illetve munkaerő piaci

helyzete vo[t. A meghívott vendég Föl,des Péter, a Kelly Services megbízott

HR igazgatója vo|'t. Péter életútja meglehetősen érdekes, belekóstott az

informatika, a színjátszás vitágába is, mietőtt a Human Relations Ügyntikségi

otdatának szentelte volna magát. Elsősorban tobozás-kiválasztással

foglalkozÍk, ezen be[ü[ is kiemelten az |T, illetve mérnöki átlásokkat.

Etőadasának jelentős része az önéletrajzok keresőoptimatizátását járta

korbe, hasznos tippekke|' etlátva a hallgatóságot. Fethívta a fĺgyelrnet arra a

tényezőre is, mĺszerint a kulcsszavak ethetyezése a CV.k fe|'telhetőségének

atapját jetentit illetve megkönnyíthetjük azt, hogy a cégek, Ügynĺikégek

könnyű szerrel megtalál'janak bennünket. Az Étőkönyvtár sorozat októberben

fol.ytatódík, újabb érdekes szakmákkal, és még érdekesebb képvisetőikkel.
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A Hí3 programjaĺnak és

megva[ósult.

befogadott rendezvényeinek koordinációja

Az lnkubáđós Program pátyázata lezárutt.

az inkubátt vállalkozókkal és magánszemélyekkel való kapcsolatvétel,

szeződéskötés, kapcsolattartás Íolyamatosan zaj lik:
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Horváth

ĺ(atalin

Kasuaad Kft., internetes marketing,

HIRDESSNETEN.HU

ontine maŕketing kampánytervezés és menedzsment A

Nagy

Adrienn

FogtatJoryost.nu, onllne oryos togtatas

és időpont.egyeztetés

marKenngKommunrKaoos teveKen)rseg, KocKazaĘ

tőkebefektetőkkel kapcsolatos tanácsadás/workshop

a program részwevőĺnek

A

P. lotn

András

meetupeola.com, rnterneEes practer,

közösségeket/meetupokat s.yÍjjtő

szoftver

informatikai segĺtsĘ' időgazdátkodási trening A

A

.,t

KODOZ

RóM
FiVe star! Mar|(eting Úgyn.'l$eg marl{ettng KommuniKaclo A

IZ5



r1

.l
:l

l.ÍJ. l

i-:l
!;l.ilit!

i..i
;j,i:l

i:i.]

''Ĺ-]ää

i,rj

i 
':L

-:l

i, -,1

ii
i,l,..Ą

il
i.-l

További aktualitások

Az inkubált vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az al'ábbi partnertalátkozók

és workshopok valósultak meg:

Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és

Íetnőttekbőt áttó társaság, akik célut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

intézrnényben tétrejöjjön egy olyan kis, kortárs csoport, ah a többieket

életvezetési ismereteke (pt. időgazdálkodás, stressz.kezelés, személyes

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

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségéVet. Szeptemberben új fétév

vette kezdetét, ezáltal a Láthatatlan Egyetem 6 kütönböző csoportja

(ĺnkubátor, képzők képzése 1-z, előretolt helyőrség, műhel.yfejlesztő

háttércsoport, szervezetfejtesztés) 6 gyűtést tartott a H13-ban, ezen kb. 100

fiatal (a Láthatatlan Egyetem teljes budapestÍ önkéntes stábjának javarésze)

fordult meg.

Best Startup Bootcamp. A BEST (Board of European Students of Technotogy)

Európa legerősebb műszaki egyetemeinek non-profit, politikamentes,

önkéntes szakmaĺ dĺákszervezete. A BEST 1989.ben alakult azza[ a cél[a[,

hogy a kütönböző országokban tanuló egyetemistákat szakmaÍ programok

keretében megismertesse a többi ország kuttúrajával. Rendezvényeik és

ontine szolgáltatásaik cél'ja, hogy a ,,hatlgatók - vállatatok - egyetem''

háromszög szereplőÍt közetebb hozák egymáshoz. A Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetemen 25 éve működik a BEST.

A BEST Budapest szeptember első hetében 5 napos nemzetkö'zi startup

Bootcampet tartott a H13.ban. A tréningen összesen 25 fő vett részt, akik í5
kiitönboző országból (Magyarorvág, Spanyolország, Franciaország,

olaszország, Lengyetország, Csehország, Ukrajna, Törökország, Gorögország,

Finnország, Norvégia, PortugálÍa, Svédország, Szerbia, Románia) érkeztek' A

kurzus témája a start-up vállat.kozások ĺndítása vo[t. A f5 réstrvevő 4
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csapatban dolgozott í.,| vá|'|'atkozási ötlet kidolgozásán. Az első nap az

ötletelés jegyében te[t, majd a résztvevők a fel'dobott ötletekbőt

kiválaszthatták, melýknek a fej|'esztésén sferetnének egy héten keresztĹjt

dolgozni. A szervezők egy.egy napot szántak a kĺjvetkező témáknak: piađ

igények feltárása, értékpropozíció, ĺizteti modell fejtesztés, pénzügyĺ

elemzés és tervezés, valamĺnt az Ĺizleti citlet bemutatása. A résztvevők

nagyon meg voltak elégedve a program szakmai tartalmával, a rengeteg

gyakorl.ati ismerettel és az inspiráló csoportmunkával. Az egy hetes tréning

az üzleti titletek prezentálásával, az úgynevezett elevator pitch.ekkel

záru|.t.

Új teľretosegek és megoldások konferenđa. A H13 dotgozói és ĺnkubáttjai a

Napi Gazdaság szervezésében megrendezett konferencián vettek részt

szeptember 23.án. A konferenđán tcibbek között etőadást tartott Varga

Mĺháty nemzetgazdasági miniszter, etmondása szeńnt a gazdaság

fenntartható nö'vekedésí ütemének emelése szĺlkséges, visszafogott és

takarékos köttségvetésre van szükége az országnak. Kijetentette: a 2015-ös

ál,tamháztartásĺ hiányt a kormány a GDP 3 sziŁal'éka atatt kívánja tartani' és

azt, hogy az államháztartás kiadási olda|.ának csökkentése szükséges ahhoz,

hogy az átl,amadósságot csökkenő pátyán tartsák. Wittek András, a Magyar

Nemzeti Kereskedőház Ügyfétkapcsotati igazgatója a hazai kkv.k

exportösztönzésérőt beszélt. A szervezet kiemelt terülďeként említette az

élelmiszerĺpart, a gépipart, a járműipart, az eleKronikát és a könnyűipart.

Kiemelte: nem marketingtevékenységet végeznek, hanem konkrét üzleteket

kötnek a partnerek termékeivel, szolgáltatásaival

Üzleti terv író tréning. Sőregi ViKória és Dr. Laczkó Zsuzsanna veptember

ĺ5.én és 17.én fetkészítő trénĺnget tartott a Hí3-ban, olYan kertjleti

munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala

Munkaügyi Központ áttat kiírt á|'láskeresők vát|'atkozóvá vátását e|'ősegítő

támogatásra kívánnak pátyiázni. A trénĺng elméleti alapokon nyugvó

gyakorlatorientált fe|'készítés, amely vállalkozóĺ ismereteket nyújt a
résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg, illetve

csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdésetket,

probtémáikat áttíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők

kijzösen gondolják végĺg üzteti iitletüket, a váltalkozásalapítás, műktidtetés

tehetőségeit és kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a vátaľztható

jogi formákról, illeWe a vátlalkozásÍndításhoz szükséges gyakorlatĺ
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teendőkről, a kisvátlatkozások pénziigyeiről, az adózásról, a likviditási

probtémák el'kerÜ|'ésérő[, az értékesítésről és a marketingrőt. A második nap

végére a jelentkezők etkészítik üztetĺ tervüket, mellyel a Munkaügyi Kĺĺzpont

támogatására pályáznak. A szeptemberi tréníngen 3 részWevő készítette et

üzleti tervét.

RögtłÍn Jövök! . lngatlanbörze és konferenđa.

A Napi Gazdaság a Rögtön Jövök! program keretein belĹil konferenciát

szervezett, hogy az ingattantulajdonosokat és a potenc,iátis bértőket hoza
közelebb egymáshoz, és egyúttal a szemétyes tatálkozás lehetőségét is

biztosítsa. A szeptember 25.ei börze az üres Ĺizlethetyiségek bemutatásán túl

alkalmat nyújtott arra, hogy a kiüresedés probtémáját még kcĺzelebb hozta

az emberekhez, valamint a kii|'łinbtjző - létező és tervezett - bérteti és

pátyázati konstrukđókat ismertették a szakemberek. A konferencia, amelyen

a H13 a Kisfalu Kft..vel szerepelt a Józsefvárosi standon két részből áltt. Az

első ľész egy előadás sorozat volt, melyben bemutatták a Rögtön Jiivök

programot és a ,,Nyitva! Kiadó Ĺlzletek Fesztiválja'' c. programot. |[[etve a

konferencián több neves előadó is felszólalt és boncolgatott érdekes

témákat, mint Ughy Atti|'a városképvédelmi és városfejlesztésĺ tanácsnok és

XVl|l. kerületĺ polgármester beszétt az ingatlanhasznosítás fontosságáról,

Finta Sándor, Budapest főépÍtesze arról beszélt, hogy milyen

szemléleWáltásra van szükég az ingatlanhasznosítás terén. Marjay Gyula, a

Váttatkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (VoSz) közép.magyarországĺ

regionális szervezetének atelnöke etőadásában azt boncolgatta, hogy egy cég

sikerességéhez, rne[ýk út járut horuájobban, ha egy ingatlant bérel a cég,

vagy ha megvásárolja azt. Szatmáry-Jähl Angéla, a Budapesti Kereskedelmi

és Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint megoldatlan

probléma a parkolás és az áruszáttítás sok be[városi utcában, ami Üzletek

ezreinek megnyitásánát jelent hatalmas korlátot, de úgy gondolja, hogy az

úi budapesti kereskedelmĺ koncepció, amelyen már dolgozik a BKIK,

megoldást nyújthat.

A konferenđa másodĺk része egy lngat|'anbörzébőt áttt, ahot a kiáttítók kö'zött

szerepeltek kerületi tinkormányzatok, a BFVK zrt., a BK|K, valamint sikeres

projektek és vállalkozások. A H13 Diák- és Vál'|'al,kozásfejlesztési Kcizpont az

ĺnkubációs pátyazatát és az új coworking bértési tehetőséget kínálta a

nagyszámri érdektődőknek.

tz$



Józsefvárosi Üzleti Klub. A Józsefvárosi Üzteti Ktub fő cé[ja, hogy

lehetőséget biztosítson a kerületi vátla|'kozóknak, hogy személyes

kapcsotatot alakítsanak ki a keri]let döntéshozóival, heýĺ váttatkozókka[,

valamint hasznos és aktuátis Ínformációkat is szerezenek a gazdasági

változásokrót, Üzleti tehetőségekről, továbbá egy jobb Ĺizleti környezet

megteľemtésére irányutó közös törekvés.

A Vál.tal'kozói Ktub kiemelt cétjai: otyan rendeałények szeľvezése, ametyek

egymás megismerését, egymás segítését, a közös gondotkodást és az

összefogást erősítik - gyakorlati praktikákat sajátíthatnak el a tegégetőbb, a

vállatkozásokat teginkább érintő témákban. Továbbá a jogszabáty.változások

figyelemmet kísérése, pályázati lehetőségek, vállalkozást segítő

intézkedések megismerése. A vállalkozásokat érintő könyvetői Ügyviteti

tanácsadás - szakemberek, esetleg coachok bevonásával. Valamint direK

kapcsolat a kerületi vezetőkkel - kommunikácĺós lehetőség megteremtése. A

Váltal'kozói Klub kiemett cétja még a vállalkozások mĺĺködésével kapcsolatos

probtémák megvitatása, megoldása, vé|'eménynýtvánítása. llletve nem

utolsósorban entrepreneur (,,startup ĺzel[emű'') magatartás meghonosítása.

A szeptember 30.ai klubon Egry Attíta alpolgármester a kerület gazdasági

aktualitásait, a fejlesztésĺ terveket valamint a hetyi adópotitikát ismertette,

dr. Sztovák Anita főosztályvezető, NAv Közép-magyarországi Adó

Főigazgatóságátót tartott előadást a mely tĺibb témát is éńntett. A
főosztáýezető asszony felhívta a figyelmet a NAV áttat tefolytatott

ellenőrzésekkor fel'merütt tipikus hibákra, illetve az ÁFA.vat kapcsolatos

szabályokról.. Dr. Sztovák Anĺta prezentáđója kitért a számlák kiáttításakor

ás befogadásakor rnire érdemes oda figyetni. Az előadásokat követően, a

résztvevőknek lehetőségĹik nyítt kérdések fettételére. Az eseményt pedig

kötetlen networking zárta.

A rendea'ényen 30-an vettek részt.

EVS (Európai finkéntes Szolgátat) felkészítő tľéning.

Az EVS (European voluntary Service) két héttőt 12 hónapĺg terjedő kütfötdi

ĺinkéntes munkalehetőség a non.profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok vatametyikében, metyet az Európai Unió támogat. A

programban való részvétetért pátyázni kel|. a nemzeti irodánál (ezt áltatában

a fogadó szeruezet tevi meg), mely az onkéntes szolgálattal kapcsolatos

Ĺigyeket kezeli. A program cé|'ja etősegíteni a fiatalok informális tanulását,

és segíteni a hetý kcizösségeket. A résztvevő fiatatok az étetre szóló
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élményen kívüt munkatapasztalatot szereznek' fejtesztĺk meglévő

nyelvtudásukat vagy új nyetvek ismeretére tehetnek szert. Áz EVs (European

Voluntary Service) két héttől lf hónapig terjedő kiitfötdi önkéntes

munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban az Európai Uniós

országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A programban

való részvétetért pályaznÍ kett a nemzeti irodánát (ezt áttatában a fogadó

szervezet tesá meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos Ĺjgyeket

kezeli. A program célja elősegíteni a fiatalok informálĺs tanulását, és

segíteni a heýi közösségeket. A résztvevő fiatatok az életre szóló élményen

kívĹit munkatapasztalatot szereznet fejlesztik megtévő nyelvtudásukat vagy

új nyelvek ísmeretére tehetnek szert.

Szeptember hónapban Farkasinszky Kätalin két alkatommal (szept. 5. és í6. )
tartott csoportos tájékoztatót az EVS.ről. Az érdektődő fiatalok ezeken az

alkalmakon megismerkedhettek az Európai onkéntes Szotgálat műkĺidésével,

a jelentkezés menetével, a küldő és a.fogadó szervezet szerepével. A két

alkalmon ĺisszesen 20 fő vett részt.

KesztyiigyárÍ Áttásbłirze és Karrierpiac. Szeptember 30.án kerütt

megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Házban az őszĺ Áttásbörze és

Karrierpiac, metyen 50 munkáttató kínátta áttásait. A H13 kütön standdal

képviseltette magát az eseményen, melyen a Munkaĺigyi Központ áttat kiírt

,,Munkanélktjtiek vállalkozóvá vátását etősegítő támogatás'' elnevezésű

pá|.yázatot és a hozzá kapcsotodó Üz[eti terv író tréninget népszerűsítettük.

Ezen kívtlt a vállalkozni vágyó érdektődőket tájékoztattuk a Hl3-ban

elérhető ingyenes vállalkozásfejlesztési tanácsadásról, az lnkubációs

Programunkról, valamint az újonnan meghirdetett co.working

szolgáltatásunkról.

'Válogatás Kőhegyi Gyula grafikusmíÍvész kisgrafika gyűjteményéből''

đmíí kiáttítás megnyitója. Szeptember 3.án Kőhegyi Gyula grafikusművész

kisgrafika gyűjteménÉből nyítt kiáltítás a H.t3 Gatériájában. A vendégeket

Zékány Zottán a H13 szakmai igazgatoja köszöntötte, majd I.irmös Péter

grafikusművész, szakíró vezetésével betekintést nyerhettek a résztvevők a

kĺsgrafikák történetébe és a gyíÍjtés Ętetmeibe. Ezt kdvetően tjľmtis Péter

Kőhegyi Gyutát interjúVolta meg eddigi munkásságáról, valamint a kiáI'tított

kĺsgrafika gyűjtemény torténetéről, beválogatott alkotásokról. A kiáltítás

megnýtóján 45.en vettek részt.
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Green meetup. Szeptember ĺí.én magyar nyelvű Green meetup kerÜlt

megrendezésre ,,Az Earthship és egy zcild hajó a Dunán'' címmel a H13.ban.

A meetupon két izgalmas e|'őadót hallgathattak és kérdezhettek a

résztvevők. Az Earthship egy radikális ĺinfenntartó ház típus, mely teljesen

függetten a közhálózattól, erről mesélt nekĹink Hruska Csaba. Egy

k<irnyezettudatos koncepció, ami egyszerre épít a technotógiára és a szemét

felhasználásra. A technológiát egy Új-mexĺkói (USA) cég fejleszti már 40

éve. A cég a kísérl.etezés és fejlesztés mellett az oktatásra is

fókuszá|'. Rendszeresen szerveznek több hetes építési gyakorlatot és

oktatást, ahol. étőben megvizsgálhatják a házakat a kezdetektől a tegutóbbi

fejtesztésig, Hruska Csaba pont egy ityenen vett részt és erről mesélt

nekünk.

A másik előadás a Zötd Szigetről és a TankerPortról szólt. Az úszómű a

fővárosba érkező hajókat, szállodahajókat szolgálja ki, egyebek mellett

összegyűjti a hajókon keletkező, a környezetre ártalmas anyagokat.

Hoffmann Pál, a Tanker Port Környezettechnotógiai és lnnovációs Kft.

ügyvezető igazgatója tartotta'az előadást, mely nagyon színvonalas vo[t. Az

innovatív kiszotgáló egység fő feladata többek között a víá köztekedők

ĺvóvízzeľ ttirténő el'|'átása, valamint a mindennapi működésĹik közben

ke|.etkező szennyvíz, fáradt otaj, olajos száraz hu[[adék, olajos fenékvíz és a

konyhaĺ hul'|'adékok átvétele és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak

megfelelő kezelése, ártalmatlanítása. A ,,zö[d" tevékenység me[lett

megemlítette még a Startup szerepből fakadó nehézségeket, melyeket [e

ke|'lett kiizdeniük. A gondolatébresztő előadásokat kötetlen beszétgetés és

networkÍng zárta. A meetupon 60 fő vett részt.

lrodalmÍ szalon . Lĺnka Ágnes riporter' etőadórnűvész közreműködésével.

Havonta kerül megrendezésre Hí3.ban Linka Ágnes - lrodalmi szalon c.

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

szeptemberi |roda|.mi szalon a szokásos egy órás ktubfogtatkozással indutt.

Ezt köVetően az lrodalmi szalon vendége volt Boľbás GabÍ sánművésznő,

Espérance Ngungadiafuka Nsosso az Afrikáért Atapítvány oktatásĺ és szociális

referense és Törtik Czene |stván Budaörs alpolgármestere. Műsorvezető.

szerkesztő: Linka Ágnes vo[t. A műsorról fetvétett készített a Buda Környéki

Televízió. A rendezvényen 50 fő vett részt.
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Kulturális Örłikség Napjaí. A Kulturálĺs orökég Napjai atkatmából

országszerte több száz olyan épÜtet . múzeumok, könyvtárat iskolák,

templomok, közigazgatási intézmények. nýtják meg kapuikat az érdektődők

előtt, amety az év folyamán nem vagy csak részlegesen tátogathatók. Az

épütetbejárásokat továbbĺ kulturá|.is programok és városnéző séták

sánesítik. A szeptember 20.ai esemény atkatmábót a H13

Vállatkozásfejtesztési Központot Zékány Zoltán szakmai igazgató mutatta be

az érdektődőknek, a programon70 fővett részt.

Turizmus Világnapja. - Séta a Mikszáth téren és környékén. ldén negyedik

alkalommal rendezte meg a Magyar Turizmus ZRT a Turizmus Vitágnapját. Az

eseményhez a Budapesti Kereskedelmi és lparkamara kereskedetmi tagozata,

idegenvezetőí, tematikus és bevásártó utcái, i|.letve azok BKlK által

műkĺjdtetett menedzsmentje (BUM) is csatlakozott. A ,,Séta a Mikzáth téren

és környékén,,program egýk á|.tomása vott a H,t3. Az épiilet történetét és

jetentegi funkcióit Zékány Zoltán ismertette az érdektődőkket. A sétának

lényegét az képezte, hogy bemutassák azokat az eredményeket, amit az itt
kiatakutt tevékeny szetlemĺ műhely és cĺvit összefogás ért el. a hetyi

önkormányzat (EU források/pátyazatok) támogatásávat. A jó hangutatú sétán

65 fő vett részt szeptember 27-én.

Szántó Tiboľ kézmíives csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai edukáđójának

részeként szeptember 9-én haladó csokoládé kurzust tartott a H13-ban

Szántó Tibor csokotádékésátő mester, majd szeptember 30-án pedig atap

kurzust.

Szeptember 9-én a haladó kurzuson 20 fő vett részt.

Szeptember 30-án az alap kurzuson pedig?? fő volt jeten.

A nagy sikerľe vató tekintettel októberben várható a fotytatás.

Hétfő esti swing estek. A Központ szabadidős színterének megvalósítása

szempontjából fontos, hogy olyan programoknak, tevékenységeknek adjunk

helyet, melyek vatóban népszerűek az egyetemista fiatalok körében és

emellett közosségformáló szerepet is betöltenek, ezel is el,ősegíwe a H13

széles köriÍ ismertté tétetét. A szabadidős programok körébe illeszkednek a

swing estek, ahol egy klubesemény kereteĺn betüt tehetőségĹlk nýtik a

fiataloknak gyakorolni a swing táncokat.
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:.-i Szeptemberben 3 alkatommal került megrendezésre swing est. Alkalmanként

i! fo-35 fővett részt az eseményen.

a.Ę

'd Egyéb aktualitások

r A fetújítás kapcsán fetmerült garanciális javítási munkálatok szervezése,
m
Ř{ egyeztetése folyamatosan tiirténit a híbatisták átküldésre ker[jlnek.

Ę.l 
o Az új cowoľking terek kialakítása és a fötdszĺnti fogadótér átalakítása egész

łi;l hónapban folyamatosan zajlott';nlĹ;J o Az lnfoBox folyamatos friśsítése tiirténik. Az lnfoBox ra ez ĺdáig a következő

lll menüpontok kerüttek fel,: Hí3 Diák. és Váttatkozásfej|.esztésĺ Kĺlzpont valamintl.:1f 
Józsefváros hontapja, kerüteti kereskedelmi tevékenységek, kerütetĺ száttáshety

i=ti.:l szol'gá|.tatót V|||. kertiteti albérletek, Hí3 ĺnkubációs pátyázat, Vl|l. Kerület -
i-,1

Európa Belvárosa, helyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyiwa tartása, kerületĺ

il regĺsztrált vállatkozások.
i,l

í-l
l | 20í4. október
i:l

:l

i;l Szakmai háttér

A H13 Diák -és Váttalkozásfejlesztésĺ Központ műkcidéséhez szĹikséges etőkészítési,i'l
i.l tervezési és ijzemeltetési feladatok e|'tátása, kapcsolódó beszezések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápotása, inkubáđós
ili.:| program pályázatának koordináđója.
i:J

i:,1 Fetadatok
i_..t o Az önkormángattal való kapcsolattartás.

i] Szakmai koncepció megvatósítása

ĺ'j Szakmai partnereink
LJ o Budapesti Kereskedetmi és lpar Kamara,

it . Casa de la Musica,
l:,.1f! r Civitek a Palotanegyedért EgyesÜ|'et,

i;.1 o ELTE Karrier Klub,
i.rlLJ . Fiatal Vátlatkozók országos Sziivetsége (F|VoSz),

i.] . ÉtetpátyaAlapíwány,
LJ . Haltgatóĺ onkormányzatok,

I.|

i.l
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. |NTALE Nonprofit EgyesÜlet,

r Jót-Lét Á[apítvány,

. Kády Galéria Alapítvány,

. KontaKpont

r Krjzigazgat'ási és lgazságiigyi Miĺlisztéľiunl (Új Nenrzeclék Jövőjéért Ptogtaltr),

Új Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

. Magyar Vá|'|'alkozásfejlesztési Alapíwány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

o lÁérhető marketing Kft,

. JtĄagyar Szabadalmĺ Hivatal,

. NemzetgazdaságiMinÍsztérĺum,

. Nemzeti KÜtgazdasági Hivatal (HITA)'

o Nemzeti Munkaügyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,

. Shamico Bt.,

. So[ lntézet,

. Coruinus Egyetem-Spin Off Kl.ub,

. MagyarÜzletasszonyokEgyesütete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék P|'usz

. Váltatkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (Vosz)
i'l

i I A Hí3 programjainak és befogadott rendearényeinek koordinációja
:- | . Az inkubált vát|'atkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolawétet,

pátyázat e[bírá[ása, szerződéskö'tés, kapcsolattartás.

o Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnerta [á Lkoző, workhop szeruezése.

o A Hí3 épü|.etében fetmerülő garanciális és javítási munkátatok szervezése,

egyeztetése.

o AE, |nfoBox fotyamatos fr|ssítése.
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Az tinkormányzattat való kapcsolattartás folyamatosan zajlik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendeaĺények valósultak meg :

. SPĺn-off Klub (váltalkozás.fejlesztési partner, mentorálás)

Szakmal egyĺlttműktiĺlés, Ĺizteti tervezés, tanácsadás. Aě. |fjúsági

Váttatkozáséténkítő Közhasznú EgyesĹltet szervezésében műktjdik a Spin-off

Klub, melyben Budapest kütrjnbłiző egyetemeĺnek ha|'lgatói tatátkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres vál'l'a|'kozókkat va|'ó tatálkozásra

szotgát, ebből meńthetnek ötletet és bátorságot a fiatalok saját ĺiztetÜk

megval.ósítására. Szeretnénk motivátni a k|.ub tagjait, arra, hogy etszánják

magukat vál.|,atkozás a|.apítására és információkkal, váltalkozói készségek

fejlesztésévet, és pemügý forrásokka( segíteni is őket abban, hogy

vatósítsák meg á|.maikat. A klub tavaszi szezonja [ezáru[t, októberben ĺndul

újra.

o Magyar Vállalkozásfejlesztési Atapítvány (vállalkozás.fejlesztésĺ partner,

mikrohitel szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégatapítássat, üzleti tervezéssel, valamint váltatkozói

forrásteremtésset kapcsolatban.

ĺz Ú1 szécnený Terv keretében 201Z-ben jelentek meg a ľÁłĺop-z.s.6. A és

TÁM9P-2.3.6. B jelű, ..Fiata|'ok vá|.|.alkozóvá vá|'ásának támogatása', című

pátyazatok. A programok mikrováttatkozások ĺndítását tervező fiata|'ok (í8-

35év) segítésére indu|'tak az ún. konvergencia régiókban (Dél.Atfĺild, Dé|..

Dunántú[, Észak.Atfötd, Észak.Magyarország, Közép.Dunántú[, Nyugat.

Dunántút). A Közép.Magyarországi Régióban vá|'tatkozás indítását tervező

fiatal.ok ezekben nem vehettek részt. Az ő számukra dolgozta ki az oFA

NKft. a Közép.Magyarországi Régĺóra vonatkozó támogatási '.|.ĺikör.

programot'', amelynek cétja a vá|'tatkozói aktivitás ösztönzése, új

vátl.atkozások tétrejŕ'ttének támogatása, hÍszen ez elengedhetetlen része a

gazdaság fej lesztésének, a fogtalkoztatás növelésének.

A,,Fiatalok vállalkozóvá vál.ásának támogatása a Közép-Magyarországi

Régíóban'' etnevezésű programban részwevők október f.án és 7-én

csoportos jogi tanácsadáson vehettek részt a fiatal' vál'lalkozók a H13-ban. A

meghÍrdetett atkal'makon jogĺ kérdéseikket Dr. Vámos Mariann Ĺigyvédhez,

Dr. Csiszár Attita ügyvédjetötthöz, vállalkozása|.apítással kapcsolatos egyéb

kérdéseikket pedĺg a Magyar Váttatkozásfejlesztési Atapítvány
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munkatársaihoz, Horváth Lászlóhoz és Boros Lászlóhoz fordulhattak az

érdektődők. A 2 tájékoztató atkalmon összesen 80-an vettek részt.

A H.ĺ3 vá|'tatkozásfejl,esztésí profĺtjának szempontjábot kiemett jel.entőségű,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet vállaljon, hogy a

vállalkozni vágyó fiatalok minél' szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programľól.

Széchenyi Programiroda (vállalkozás-fejlesztési partner): A 2014.től

indutó új pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint meglévő

pátyiízatok elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Részwevők száma: 50 fő.

Civilek a Palotanegyedért Egyesiilet (mentoľálás, civil kontrol):

mentorálás zaj|.ik. Áz inkubációs programban lehetőség nyítik a szervezet

szakértőÍnek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:S fő. október 2.-án a Palotanegyedi Esték keretében

megrendezésre került a XlX. Lakossági Fórum Ísmét izgalmas kérdések

megvĺtatását célozta. Az Európa Belvárosa Program újabb szakaszában a

palotanegyedi társasházak pál.yázhattak a homlokzatuk fetújítására. Á

Fórumon az aktuális társasháż teendőket, lehetőségeket és probtémákat

vitatták meg a részwevők a Palotanegyed ĺinkormányzati képviselői, a V|tl.

kerületi önkormányzat és a RÉvg feletős vezetőivet. A rendeanényen részt

vett dr. Kocsis Máté V|tl. kerületi potgármester, EgrY Attita alpolgármester,

sálágyi Demeter képvĺsető. A Fórumon 80 palotanegyedi lakos vett részt.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain való résaĺétetĹik megvalósult. A Hí3 találkozási pontként is

funkđonál' a kerületi egyetemÍsták számára, ezért biztosít lehetőséget

egyetemi butik számára. A Karrier Ktub október í3.án vezetői megbeszélést

tartott, az ELTE.PPK hattgatói pedig az októbeń egyetemi butijukat

rendezték a H13.ban. A rendeanény közösségformátó szerepet tött b'é,

valamĺnt segít a haltgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét. A Hí3

tatátkozási pontként ís funkcĺonál a kerÜteti egyetemÍsták számára, ezért

bĺztosít |.ehetőséget egyetemi butik számára, Az ELTE hattgatóÍ októberben

az egyetemi bulijukat a Hĺ3.ban tartották. A rendezvény közösségformátó

szerepet ttilt b€, valamint segít a hal'l,gatók körében népszeríÍsíteni a H13

ĺntézményét. október 22-én 180 fő vett részt az eseményen.

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

Kft. a Geogebra csapatát mentorálja, havonta 3-4 atkal.ommal személyes
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talál.kozó formájában, emellett a ház többi vátlatkozója számára is

rendetkezésre átl könyvelési és adózási kérdésekben. . Résztvevők száma . 8

ľo.

Nemzetgazdasági Miňisztérium: Két projeK megvalósítása van

fo|'yamatban. Vátlatkozónői és fiatat váttal.kozói stratégiai tervezés 20í4.

2020 đmmel szakmai egyeztetés a váttalkozói mentoring témakörében.

Emettett zajtik a,,VóIla\kozói toposztalatszenés vótlalkozni szándékozó

fiatałok részére,, című p.itot projekt kidolgozása, amety tebonyotítója a Hí3

lesz, a pĄekt megvalósulása 2014 őszére totódott.

Magyar Üzletasszonyok Egyesiilete: A Hí3 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesĺltetét, hogy kapcsolatteremtési tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az i.jz|'eti étetben érvényesii|'ni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját. október

13.án ,,A Márka Én vagyok! Hogyan építsiik a saját magunk márkáját .

ahogyan én csinálomt', címmet Csíkné Dr. Kovács K[ára közgazdász, a

Magyar Sörgyártók Szövetsége Etnöke, felső. és kö'zépvezetőĺ tréner tartott

előadást. Klára a közgazdaságÍ egyetem elvégzése után kÜtönböző

váttal.atokná|' tanutta ki az üzleti étet titkait. A mútt év őszéig egy

multinacionátis cég kereskedelmí igazgatójaként dotgozott, ám amĺkor úgy

érezte, hogy ez a munka már nem tartogat számára új kihívasokat, váltott.

Jel'enteg egy brit.magyar tanácsadó cég társtulajdonosa. Vérbeti

Ĺizletasszony kreatív, magabiztos és lehengerlő.

E|'őadása is ezekre a tulajdonságokra hetyezte a hangsútyt, hÍszen az [hleti

é|'etben rendkívüt fontos, hogy megfelelően tudjuk magunkat képüsetni,

magabiztosan vise|'kedjĺink a váratlan helyzetekben is, könnyen építsĹink

kapcsolatokat - egyszóval hozzuk ki magunkból a maximumot! Ehhez kaptak

a résztvevők humorrat ataposan megfűszerezett, jól hasznosítható ötleteket!

A rendeanényen 25 fő vett részt'

Sot |ntézet. A soL lntézet váltalatok, szeruezetek és közösségek fejtődését

és áta|.akutási fotyamatát támogatja hazai és ktjtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglatkozások áttat.

Úi Nemzedék Plusz budapesti Kontaktponil A H13 szakmai partnere,

irodájuk a Hí3.ban nyítt meg október végén. Ac Uj Nemzedék Plusz a

Köágazgatásĺ és lgazságügyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

iľjúságpotitĺkai projekt, mely megvalósításáért a Zánka - Új Nemzedék
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Kdzpont Nonprofit Közhasznú Kft. felet. A program európai uniós források

bevonásával valósul meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás kÜsztibén

ál[ó, 12.20 év közötti, ktizoktatásban tanutó fiatalokat szólítja meg.

Cétkitűzései kĺizĺitt szerepel a fiatalok segítése a jövőképĺjk

megfogalmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra vató z<ĺkkenőmęntęs

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

munkaeľő piađ készségeinek fejlevtése. Ennek el'érése érdekében a

keretprogram három területen, itjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szotgáttatások bővítése területén valósít meg egybehangolt Íntézkedéseket.

Étotiĺnyvtĺr . HR szakma bemutató. AE Uj Nemzedék Ptusz Kontaktpont

|rodában 2014. szeptember 23-án; kedden, 17:30 órai kezdettel keriilt

megrendezésre az Étőkĺĺnyvtár elnevezésű rendeaĺénysorozat újabb eleme.

Á téma a HR szakma bemutatása, a teri'ilet Ętelmei, illetve munkaerő piađ

het1zete vo[t. A meghívott vendég Földes Péter, a Kelly Services megbízott

HR ígazgatója volt. Péter étetútja meglehetősen érdekes, belekóstolt az

ĺnformatika, a színjátszás vitágába ĺs, mielőtt a Human Relations Ügynĺikségi

otdalának szentelte volna magát. Elsősorban tobozás.kiválasztássat

foglalkoák, ezen belül is kiemelten az lT, illetve mérnökĺ áttásokkat.

El'őadásának jelentős része az önéletrajzok keresőoptimalizátását járta

körbe, hasznos tippekket ellátva a hallgatóságot. Fethívta a figyelmet arra a

tényezőre is, miszeńnt a kulcsszavak elhelyezése a CV.k fetlelhetőségének

atapját jelentik, illetve megkĺinnýthetjük azt, hogy a cégek, ügyntikségek

könnyű szerrel megta|'á|'janak bennünket. Az Élőkönyvtár sorozat októberben

fotytatódÍk, újabb érdekes szakmákkal, és még érdekesebb képvisetőikket.

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

megvalósutt.

Az |nkubációs Program pál'yłízata lezárult.

az inkubátt vállalkozókkal és magánszemélyekkel való kapcsolawétel,

szeĺződ éskö'tés, kapcsolatta rtás fo lyamatosa n zaj lĺk:

a

a
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További aktualitások

Az inkubátt vállalkozások, a partnerek és a mentorok számára az atábbi partnertalátkozók

és workshopok val.ósultak meg:

Láthatatlan Eg1ĺetem. A Láthatatlan Eg-vetem egy eg-vetemistákbó|' és

felnőttekből áltó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy mĺnden felsőoktatási

ĺntézményben tétrejtijjön egy olyan kis, kortárs csoport' aki a többieket

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

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

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségével. Szeptemberben új Íétév

vette kezdetét, ezáltat a Láthatatlan Egyetem 6 kül.önbĺĺző csoportja

(inkubátor, képzők képzése 1-z, előretolt hetyőrség, műhetýejtesztő.-

háttércsoport, szervezetfejtesztés) ó gyűtést tartott a H,|3-ban, ezen kb. ĺ00

fĺatal (a Láthatatlan Egyetem teljes budapestĺ önkéntes stábjának javarésze)

fordult meg.

Békéssy

László

ABF |nformatika . egyedi ýzďwerek

EÜ-i nagyváttalatoknak

inÍormatikaĺ segitség A
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|nkubált workshop. A Vállalkozói |nkubációs Program részeként minden

hónapban |nkubált Workshopot tartunk. A Workhopon, a meghívott etőadó

egy adott szakmai témát hoz a H13 ĺnkubátt vátta|'kozóinak melyet együtt

dolgoznak Íeĺ. Az itt megszerzett tudást beépíwe fejleszthetik az ĺnkubált

válla[kozásaikat. Az októbeń workhopon a partnerekket vat,ó tárgyatásrót

volt szó, melyet egy játék keretein betiit te is modelteztek az inkubáltak. A

workshop alatt olyan kérdéseket vĺtattak meg, mint hogyan képviseljem a

cégem érdekeit, mi van akkor, ha erzel az érdekkel nem értek tel'jesen

egyet. Mennyire fontos a vállalat értékeive|' való egyetértés, meddig lehet

azt képviselnĺ, és hogyan ha ez nem összeegyeztethető a mi

értékrendünkket. Mennýre a kompromisszumra és mennýre a konszenasra

törekzünk? A játék folyamán nagyon sok kérdés merĹilt még fet melyeket

közösen beszéltek át az inkubáttak és keresték azokra a választ.

Az eseményen ó fő vett részt.

Fluxon. A Fluxon áttat indított képzéssorozat négy btokkbot átl:

használhatósági tesztelés, felhasznátói interjú, analitika 1. (kezdő), analitika

2. A képzési btokk etején az UX kutatás alapjaivat ísmerkedhetnek meg a

résztvevők. A kĺjvetkező kérdésekre keresĺk a válaszokat: mĺért és hogyan

érdemes használni e módszereket? Miért nem etég a piackutatás, a

fókuszcsoport, a kérdőívezés? AE' alapok áttekintése után etőadás és

workshop követkeik az aktuálÍs téma szakéľtőĺvel.

Az analitika képzéssorozat két egymásra épütő Googte'Analytics tréninget is

tartatmaz. Az első képzési bl'okk az atapoktót kezdve mutatja be a Goog|'e

Analytics működését és tehetőségeit.

Az 1. szeminárium október 3-án volt, a téma: 14.18h UX kutatás alapok, GA

kezdő tréning. A mentori alkalom időpontja: október 15.én volt, ĺ8:45.20:15

óráig, témája: a gyakorlati tapasztalatok és hłáá feladatok megbeszélése.

A második képzési blokk témája a tervezés és optÍmatizátás szempontjábót

kiemelten fontos funkciók és módszerek részletesebb áttekintése, pt.

célfolyamatot eseménymérések. A 2. szemináńum október í7-én volt, í4.
18h.ig; a téma: UX kutatás alapok, GA kezdő trénĺng. Az oktatáson 20 fő vett

részt.

|SEEQ. UX képzés

Hiánypottó UX képzés Índult október közepétőt a hazai szakma

legelĺsmertebb képvisetőivel az |sEEq szervezésében a H13.ban. A 7 hetes,

gyakorlatorĺentátt képzésen az UX geľincét alkotó kutatásÍ metódusokon át
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egészen a drótvázak készítéséig minden fontos terÜletbe betekintést

nyerhetnek az érdeklődők. A kiscsoportos képzés hetente egy 90 perces

etőadásbót és egy 4 őrás workhopbót átt. A tanfolyam során az oktatók

végigvették és gyakortatban is bemutatták a UX valamennyi fontos területét:

fethasznátói kutatások, pervónaalkotás, feĺ'használói tesztelés, a
használhatóság alapjai, információs architektúra tervezés, wireframe-ek és

prototípusok tervezése, interakciók tervezése, webes és U| szövegírás, mobil

UX és U| desĺgn alapok, remote fel'használói kutatások. A képzésen í6 fő vett

részt.

. Common Purpose. A Common Purpose egy függetten, közhasznú non.profit

szervezet, amely leadership fejtesztő kurzusokat szeryez a magán, a köz és a

non-profit szeKor vezetői számára.

A Common Purpose kuzusain keresztĹil tudást, kapcsolatokat és inspirációt

nyújt vezetőknek ahhoz, hogy jobb vezetőkké váljanak a szakmájukban és a

társadalomban egyaránt.

A kurzusokat a Common Purpose munkatársai facititátják, a közreműködők

köre pedig a teljes társadalomra kíterjed: jogászok, vát|'atkozók, építészek,

képvisetők, egyházi emberek, civilek, tanácsadók, közhivatatnokok, orvosok,

stb. A résztvevők és a közreműködők is vezetők saját szeruezetükben,

szakmájukban, éppen ezért mél.y és stimulátó betekintést tudnak nyújtani a
. vitágukba: miként vezetnek saját környezetÜkben és miként dolgoznak

együtt más szervezetekkel és/vagy személyekket.

. VOSZ . Vállalkozói Akadémia. A Váttatkozók és Munká|'tatók országos

Szövetsége ,,Vá[[a[kozói Akadémĺa', című térítésmentes rendezvényt tartott

október 30-án a H,|3.ban. Az Akadémia keretein bel.Út a résztvevők izgalmas

és aktuálĺs kis-és középváttatkozásokat érintő témákba nyerhettek

betekintést. A résztvevőket Marjay Gyula, a VOSZ Közép.Magyarországi

Regĺonális szervezetének elnöke valamint Egry Attita Józsefváros

alpolgármestere kö'szöntötte. A stratégĺaalkotásró|., ĺjzleti tervezésről Vas

György a Századvég Gazdaságkutató Łrt. pénzÚgyi üztetágának igazgatója

tartott előadást. Szabados Zstzsanna az egészséges vállatati önképről és az

EU.s támogatási szabátyokrót beszétt. Ezt kdvetően a munkajog teri'iletén

tapasztalható aktuálĺs változásokba Vezette be a hallgatóságot Dr. Pók Lasztó

Ügyvéd. Á, kávészünetet követően Arató Zoltán, a Nemzeti Munkaiigyi Hivata|'

szakmai főtanácsadója tartott el,őadást Munkavédetem a mindennapokban
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címmel. Majd a Szenes Gábor, a Pressonline kommunÍkáđós tanácsadó Kft.

ĺigyvezetője beszélt a kisvál'|.alkozások kommunikációjárót. Az Akadémia

zárásaként pedig Gĺirĺig lbotya protokoll szakértő hívta fel a hattgatóság

figyelmét az üz|.eti protokoll és marketing ismeretek szerepére a
kisvállalkozások piađ eredményességében. A rendezvényen 5ó józsefvárosi

vá[[a|.kozó vett részt.

BEST Budapest Közgyűlés

A BEST (Board of European Students of Technology) egy nemzetkĺizi növekvo

nonprofit szervezet, mety 1989 óta biztosít kommunikációs, kooperáđós és

csere lehető5égeket Európa mérnökhattgatói számára. A BEST 33 országban

95 Hetyi tagozatávat egy növelwő, jót szervezett, fíata[ és innovatív

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

szinten tóbb mint 100 programot szeryeznek, metlyel majdnem egy mittió

hatl'gatót érnek et. A BEST BudapestteL 2014 júnÍusa óta ál,l'unk partneri

kapcsolatban. Ennek keretén bett.jt október 9..én a szervezet Közgyűtését

tartotta a H13.ban. A Kĺizgyűtésen az új vezetőség prezentálta az éves

terveit, cétjait az egész egyesĹi[etnek. Az eseményen 23 fő vett részt.

EVS (Európai önkéntes Szolgatat) felkészítő tréning.

Az EVs (European Voluntary Service) két héttőt 12 hónapig terjedő kĺjtfötdi

önkéntes munkalehetőség a non.profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valameýikében, metyet az Európai Unió támogat. A

programban val'ó részvételért pátyázni kelt a nemzeti ĺrodánál (ezt áttatában

a fogadó szervezet teszi meg), mely az önkéntes szo|'gátattal kapcsotatos

Ügyeket kezeli. A program cétja etcísegíteni a fiatalok informálĺs tanulását,

és segítenĺ a he|.yi közösségeket. A részwevő fiatalok az étetre szóló
élményen kívi.jt munkatapasztalatot szereznet fej|'esztik megtévő

nyelvtudasukat vagy új nyelvek ismeretére tehetnek szert. Az EVs (European

Voluntary Service) két héttőt 1z hónapig terjedő kĺjlfotdi önkéntes

munkalehetőség a non.profit szférában, elsősorban az Európai Uniós

országok vatame|.yikében, melyet az Európai Unió támogat. A programban

való részvétetért pátyázni kelt a nemzeti irodáná|. (ezt áttatában a fogadó

szervezet teszi meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos ügyeket

kezeli. A program cétja e|'ősegíteni a fiatalok informális tanulását, és

segítenÍ a helyi közĺjsségeket. A részwevő fiatalok az életre szótó étményen

kívÜl, munkatapasztatatot szereznek, fejtesztik megtévő nyetvtudásukat vagy

új nyelvek ismeretére tehetnek szert.
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Szeptember hónapban Farkasinszky Katalin két atkalommal (szept. 5. és 16' )

tartott csoportos tájékoztatót az EVS-rő|'. Az érdektődő fiatatok ezeken az

al'katmakon megĺsmerkedhettek az Európaĺ onkéntes Szolgátat műkĺjdésével,

a jelentkezés menetévet, a k[j[dő és a fogadó szervezet szerepével. A két

alkalmon összesen 20 fő vett részt.

o ,,Válogatás ,,Fogd a kezem,' címíí kíállítás megnýtója.

októbeľ 3-án Frederick odorige Magyarországon étő és alkotó afrikai

festőmtÍvész atkotásaibót nyítt kiáltítás a H13 Gatéńájában. A kiáltítást dr.

Szalayné Sándor Ezsébet egyetem docens - a Magyarországon étő

nemzetiségek jogainak védetmét ettátó biztos helyettese - nyitotta meg. 25

olajféstmény kerül't kiátlíťäsra az emberi jogok, a menek[ilGk helyzete, a

migráció, tájképek és egyéb dialógusok témákban. A megnyitón 50.en vettek

részt.

trodalmi szalon . Lĺnka Ágnes riporter, előadómÍivész kiÍzremííködésével.

Havonta kerül megrendezésre Hí3.ban Linka Ágnes - lrodalmi szalon c.

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

ĺ7-ei irodalmí szalon a szokásos egy órás ktubfogtatkozással indult. Ezt

kłjvetően az lrodatmi szalon vendége volt Fĺir Ánikó sánművésznő, Gerendás

Péter zenész, dr. Hatász Zsott fogszakorvos. Míĺsorvezető.szerkesztő: Linka

Ágnes vo[t. A műsorró|' fetvétett késátett a Buda Környéki Tetevízió. A

rendezvényen 55 fő vett részt.

Szántó Tibor kézmĺives csoki.kurzus. A dĺákok gasztronómiai edukácĺójának

részeként október 1.én hatadó csokoládé kurzust tartott a H13.ban Szántó

Tibor csokotádékészítő mester, majd október 9-én pedig alap kuzust.

oKóber 1-én a hatadó kurzuson 20 fő vett részt.

oKóber 9.én az alap kurzuson pedig 18 fő vott jelen. A nagy sikerre vató

tekintettel novemberben várható a folytatás.

Hangverseny a Magyar Dal Napja alkalmábót

A magyar dat napját el,őször 2008-ban rendezték meg a Ságet Fesztivál

,,mínusz etső'' napján. A rendezvény ebben a formájában egyszeń alkalom

vott. 2009-ben szeptember í3.án tartották, majd ezt kovetően minden év

szepternberének másodÍk vasárnapján rendezik meg. A magyar datkincs
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csodálatosan gazdag, megérdemli, hogy tegyen egyetten nap az évben,

amikor csak rá figyelÜnk, amikor neki tapsolunk, amjkor őt éttetii.ik.

október 9-én Hangversenyt rendeztijnk a Magyar dal napja alkatmábót. A

koncertet Egry Attita, Józsefváros atpotgármestere nyitotta meg. Pátinkás

Péter vezényletével fettépett a Kodáty Zoltán Férfikar, Sipos Marĺanna

operaénekes, Pintér Dömötör operaénekes, valamint zongorán kísért Papp

Gyuta. A koncert után a vendégeket pexgővel és pogácsával vendégeltiik

meg. A rendeaĺényen 80 fő vett részt.

H13 Nemzeti Sörpingpong Liga ELITE. A Központ szabadidős színterének

megval'ósítása szempontjábó|' fontos, hogy o[yan programoknak,

. tevékenységeknek adjunk helyt, melyek vatóban népszerűek a fiatalok

körében és emellett kł5zosségformáló szerepet is betöltenek, ezzel ĺs

elősegíwe a H13 széles körű ismerté tétetét. oKóber íó.án a Nemzeti

Sörpingpong Liga ELITE 6-11. Íordutója kerii|'t megrendezésre a Hĺ3-ban. Az

NsL ELITE az ország első professzionális sörpingpong Versenysorozata í8
csapat részvételével. A t'igában a Magyar Sörpingpong Egyesi.itet áttat

meghívott csapatok vehetnek részt. A tegjobb csapatok kvatifikátják magukat

az országos döntőre, a végső győztes pedig egy nemzetközi Versenyre juthat

kÍ! A sörpingpong kupán ĺ8 profi csapat versengett a győzelemért, amely 36

játékost jelent. Érdektődőkket egyĹitt a rendezvényen 45 fő vett részt.

október 17-én a Magyar Sörpĺngpong Egyesütet szeruezésében került

megrendezésre a Nemzeti Sörpingpong Liga f}14ĺf}15.ös szezonjának

harmadik fordul.oja a Hí3 Kupa. A sörpingpong kupán 32 csapat versengett a

győzelemért, amely 64 játékost jelent. Érdeklődőkkel együtt a rendeaĺényen

ĺ00 fő vett részt.

Egyéb aktualĺtások

o A fetújítás kapcsán fetmerĺilt garanđális javĺtási munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan törĽénit a hibalisták átkĹitdésre kerÜlnek.

C Az új coworking terek kialakítása és a földszÍnti fogadótér átatakítása egész

hónapban folyamatosan zajlott.

o .Azoktóber 
12-eÍ heýi łjnkormányzati választás egyik kerÜteti hel.yszíne a H13 vott.

ł Ą7 lnfoBox folyamatos frissítése történik. Az |nfoBoxÍa ez idáÍg a kĺivetkező

menüpontok kerültek fel: H13 Diák. és Vá|'|'atkozásfej1esztésÍ Kŕ5zpont valamint

Józsefváros honlapja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerületi száttáshe(y
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szotgáttatók, V|l|. kerĹiteti albérletek, Hí3 inkubációs pátyazat, Vĺl|. Keri.]let -

Európa Belvárosa, heýĺ vásárok, piacok, bevásár|'ókozpontok nyitva tartása, kerüteti

. regĺsztrátt vál'l'atkozások.

2014. november

Szakmai háttér

A H13 Diák -és Váttatkozásfejtesztési Központ műkddéséhez szĺikséges előkészítési,

tervezési és üzemeltetési fe|'adatok ellátása, kapcsotódó beszerzések megvalósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kíépítése és ápolása, Ínkubációs
ŕ.it-"-:.' *p ro gram pá tyázatá na k koordi n áci ój a.

Feladatok

Áz iinkormányzattal vató kapcsolattartás.

Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

o Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

o Casa de la Musica,

. Civilek a Palotanegyedért Egyesület,

o ELTE Karrier Ktub,

o Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (FlVosZ)'

. Étetpálya Alapíwány,

. Hallgatóionkormányzatok,

r INTALE Nonprofit Egyesület,

- .tól-LétAlapíwán.1ĺ,

o Kády Galéria Atapítvány,

. Kontaktpont

o Köagazgatási és |gazságÜgý Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Ú; Hemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

r Magyar Vállalkozásfejtesztésĺ Alapíwány,

o Megoldás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadalmi Hivatal,

o Nemz€tgazdaságĺ Minisztérium,

a

a
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NemzetÍ Ki.ilgazdasági Hivatal (H|TA)'

Nemzeti Munkaügyi Hivatal,

Rendszervíz Plusz Kft.,

Shamico Bt.,

So[ |ntézet,

Corvinus Egyetem-Spin Off Ktub,

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete,

Széchenyĺ programiroda,

Úi Nemzedék Pl.usz

Váttatkozók és Munkáttatók országos Sziivetsége (VOSZ}

A Hĺ3 programjainak és befogadott rendenrényeinek koordinációja

o Az inkubátt váttalkozókkal és magánszemétyekkel való kapcsolatvétet,

pályázat elbírálása, szeruődéskötés, kapcsotattartás.

. Az inkubált vállalkozásot a partnerek és a rnentorok számára

partnertalálkozó, workshop szervezése.

. A Hí3 épütetében fe|.merülő garanciátÍs és javítás.i munkátatok szervezése,

egyeztetése.

o Ą7lnfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormányzatta|' vató kapcsolattartás folyamatosan zajl'ik. A H13 programjainak és

befogadott rendeaĺényeinek koordináđója fol}íamatosan zajlik" amely kęrętében az alábbi

rendezvények valósultak meg:

o Spin.off Klub (vállalkozás.fejlesztési Partner, mentorálás)

Szakmai egyiittműködés, iizteti tervezés, tanácsadás. Az |tjúsági

Váttatkozáséténkító Közhasznú Egyesület szervezésében működik a SpÍn.off

K[ub, melyben. BÚdapest kütönbtjző egyetemeinek haltgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfői nap neves és sikeres vállalkozókkal való találkozásra

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

megvalósítására. Szeretnénk motiválni a k[ub tagjaÍt, arra, hogy etszánják

magukat vál|'atkozás alapítására és információkkal, váttatkozóÍ készségek

fejlesztésével, és pénzügyi forrásokkal segíteni is őket abban, hogy
. valósítsák meg álmaikat. A kl.ub februárban indu|' újrą.
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Magyar Vállalkozásfejĺesztési Alapítvány (vállalkozás.fejlesztési partner'

mikrohitel szoĺgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jeltege

személyes talá|'kozó cégatapítással, Üzleti tervezéssel, Valamint vá|'tatkozóí

forrásteremtéssel kapcsolatban.

łzÚj szécnenyi Terv keretében 2012-ben jelentek meg a TÁMOP.2.3.6. A és

TÁM0P.2.3.6. B jetű, ''Fiatalok vál'lalkozóvá vá|'ásának támogatása.. című

pátyazatok. A programok miko vállatkozások indítását tervező fiatatok (Í8.

35 év) segítésére indultak az ún. konvergencia régĺókban (Dét-Atfĺitd' Dét-

Dunántú[, Észak.Alfötd, Észak.Magyarország, Közép.Dunántút, Nyugat-

Dunántút). A Közép.Magyarországi Régĺóban váttalkozás indítását tervező

fiatatok ezekben nem vehettek részt. Az ő számukra dolgozta ki az oFA

NKft. a Közép.Magyarországi Régióra Vonatkozó támogatási "Tükcir-

programot'', amelynek cé$a a váttalkozói aktivitás iisztönzése, új

vá|'|'a|'kozások tétrej<ittének támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a

gazdaság fej [esztésének, a foglalkoztatás növelésének.

A,,Fiatalok váttalkozóvá vátásának támogatása a Közép.Magyarországi

Régĺóban'' elnevezésű programban résztvevők novemberben

vátlatkozásatapítássa|' kapcsolatos egyéb kérdéseikket pedig a Magyar

Vátlalkozásfejtesztési A|'apítvány munkatársaihoz, Horváth Lásztóhoz és

Boros Lászl.óhoz fordu|'hattak az érdektődők. A tanácsadáson összesen 40-an

vettek részt.

A H13 vát|'alkozásfejtesztési profitjának szempontjábót kiemelt jelentőségti,

hogy e kormányzati program Ísmertetésében szerepet váttatjon, hogy a

vá|'ta|'koznĺ vágyó fÍatatok minét szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról.

Széchený Programiroda (vállalkozas-fejlesztési partner): A ?014.től

indutó új pátyazati tehetőségek, forrásteremtés, va[amint megtévő

pátyázatok e|'számol,ásávat kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: 30 fő.

Civilek a Patotanegyedért EgyesÜlet (mentorálás, đvil kontrol):

mentorátás zajtik. Az ĺnkubációs programban lehetőség nyítik a szeryezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzuttáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:S fő. CaPE . Patak Gergely előadása: Károfyi Lajos.

palota a Pollack M|hály téren.

November 20-án a Civilek a Palotanegyedért Egyesület tagja, Patak Gergely

tartott etőadást a Károtyi Lajos palotárót a Hí3.ban. Patak Gergely a BME

végzős hattgatója építészmérnök tervező szakon, TDK dotgozatát mutatta be
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az előadás során, mely első helyezést ért el. Az etőadásbót megtudhattuk,

hogy a budapesti Patotanegyed első épütetei közt tatátjuk az 1863.1865

között fetépütt Károýi Lajos-patot át. Az. építésztervező Ybt MÍktós vo|.t'

Egyedüláttó beépítése és korai francia neoreneszánsz stílusa máig

fennmaradt a városlakók számára. A 150 évet megé|.t palota tdbb

funkđóváttáson, átalakításon esett át, huszontit éven át az olasz Kirátyi

Követségnek is teret adott. A |l. vitágháború során teljesen kiégett a városi

palota, így ideiglenes bútorraktáń használ.at után a részleges műemléki

rekonstrukciő az 1970-es években történt meg, amikor a Magyar Rádió

tu|,ajdonába került az épĹitet. A magyar kijzmédia egy leendő

hangversenytermet befogadó reprezentatív fogadótérként gondolt a palota.

maraciványra. A hangversenyterem csak terv maradt, és a Rádió.tömb is csak

raktározásra, és az elektromos ellátásra tudta hasznátni az értékes épületet,

miközben a háború e|'őtti térsorok feltárásra és visszaállításra várnak. Az í
órás előadáson az épü|'et korai szakaszának, az ĺ865.1919-ig terjedő

legpompásabb berendezéséről, enteriőrjeirő[, és benne forgó arisztokratikus

életrőt kapnak ízetítőt az érdekl.ődők. Az eseményen 28 fő vett részt.

ELTE Karrier Klub (inkubáđós partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommuníkációs csatornáikon valamÍnt a Diákcentrum

programjain való részvételük megvatósult. A Hĺ3 tal'átkozási pontként is

funkcionát a kerĹileti egyetemisták számára, ezért biztosít tehetőséget

egyetemĺ bulik számára. Az ELTE.PPK hatlgatói novemberben az egyetemi

butijukat a H13-ban tartották. A rendezvény közbsségformátó szerepet tö|'t

be, valamĺnt segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét.

November 5-én 250 fő vett résrt az eseményen.

Renriszervíz Piusz Kít.: menioráiás, tanácsaciás zajiik. A Renciszervíz P[usz

Kft. a Kasuaad Kft. csapatát mentorátja, havonta 3.4 alkalommal szemétyes

tatátkozó formájában, emellett a ház többi vátl'atkozója számára is

rendelkezésre á[l könyvelési és adózásÍ kérdésekben. - Résztvevők száma - 6

tő.

Nemzetgazdasági Minisztéđum: Két projekt megval'ósítása Van

folyamatban. Vállalkozónői és fiatal váltatkozói stratégiai teruezés 2014.

2020 đmmet szakmai egyeztetés a váttalkozói mentorĺng témakörében.

Emeltett zajtik a,,Vóllalkozói tapasztatatszerzés vóIlalkozni szándékozó

fiataĺ'ok részére'' címíĺ pitot projeK kidolgozása, amety tebonyotítója a Hĺ3

lesz, a projekt megvalósutása 20ĺ5-re totódott.
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. Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesĹil.etét, hogy kapcsotatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az üzteti életben érvényesütni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyazati etbírátóként és mentorálással segítĺ a ház, munkáját.

Novemberben a MuE etnökségi ĺilést tartott a H13.ban, amelynek során a

decemberĺ tatátkozó programját atakították ki.

o So[ lntézet. A SoL lntézet váttatatok, szeĺvezetek és kiizösségek fejtődését

és átal.akulási fotyamatát támogatja hazai és kütfĺitdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejleĺztő foglalkozások áttat.

-.-Úi Nemzedék Plusz budapesti KontaktponĘ A H13 szakmai partnere, egyik

irodájuk a H13.ban nýlt meg. Aa Új Nemzedék Ptusz a Kcizigazgatási és

ĺgazságügyĺ Minĺsztériurn gondozásában etőkészített kétéves ifjúságpotÍtikaĺ

projekt, mely megvatósításáért a Zánka - Ú5 Nemzedék Központ Nonprofit

Közhasznú Kft. felet. A program európai uniós források bevonásával valosul

meg. A projekt el.sőd|.egesen a fetnőtté vátás kÜsztibén álló, 1?.f0 év

közötti, ktizoktatásban tanutó fÍatalokat szótítja meg. Cétkitűzései kĺizött

szerepel a fiatalok segítése a jövőképük megfoga|'mazásában, felkésátése a

munkaerőpiacra va|'ó zökkenőmentes belépésre, továbbá, a

pályatudatosságuk fejtesztése, a fiatalok személyes és munkaerő piaci

készségeinek fejtesztése. Ennek elérése érdekében a keretprogram három

terÜleten, ifjúságsegítő intézményrendszer fejlesztése, a korosztályos

kommunikáđós ptatformok egységesítése, valamint az iĺjúságĺ volgáltatások

bővítése terĺiletén va|'ósít meg egybehangolt intézkedéseket.

Egy éves az Ú1 Nemzedék Pesti Kontaktpont lroda.

Novembeľ 4.én ünnepelte az Ü1 Nemzedék Pesti Kontaktpont lroda az egy

éves fennáttását. Színes, érdekes programkínátat, érdektődő és tehetséges

fiatalok, móka és szakmai beszétgetések, ezzel a pár szóval tehetett

tegĺnkább jell'emezni a november 4.én 14 őrai kezdettel megrendezésre

kerĹilt Kontaktpont születésnapot. A családias hangutatú rendezvény

fol,yamán 3 középiskola mutatkozott be: A Teteki Blanka Közgazdasági

Sżakkdzépiskota, akik Batogh Norbert fantasztikus táncprodukđójávat

sánesítették a détutánt, a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola,

akik sok érdekes ĺnformációt osztottak meg az ińtézményrőt, és a benne

fotyó diákétetrőt és a Széchenyi tstván Kereskedelmi Szakkĺĺzépiskola, amely

diákjai egészen a zárásig, óriási letkesedésse|' és remek gondolatokkal,
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illetve profikat megszégyenítő csocsó.tudásukkal járultak hoz;.á a progľam

sĺkeréhez. A szakmai stábot otyan, az ĺfjúság iránt el'kotetezett etőadók

erősítették, mint Antall József Tudásközponttól Horváth Milán, a VitaliStab

Nemzeti lĺjúságvédő és Tehetségkutató Egyesiilet elnöke, és Csepet irjúságĺ

referense Varga Norman, äékány Zoltán, a H13 DÍák- és

Váttatkozásfejtesztési Központ szakmai igazgatója, illetve a rendezvény

legsikeresebb programját, a részeg és drogos sámulációs szemÜvegek

kĺpróbátását tehetővé tevő Szabő Gábor, az lránytű lĺjúsá$ és

Mentáthigiénés Alapíwány képviseletében. Mindezek mellett tiszteletét

tette nátunk Laposa Dóra irodavezető, a Job Diák lskolaszövetkezettő|'.

Valamint Dr. Anta|'ffy Gábor tanácsadó a K|SoSZ.tó[, aki hamarosan az iroda

mindennapi étetének részévé vátĺk majd a váltalkozói tanácsadás keretein

be[ül, amely minden kedden 16:00.17:00-ig székel majd a pesti Kontaktpont

|rodában. A rendezvényen bemutatkozott a 7014.11.17-én, hétfőn induló,

kéthetente, szintén az irodában megrendezésre kerülő Társasjáték Ktub két

házigazdája is, Forstreuter Katatin és Gyürefi András személyében. A

fiatalok elsősorban a megjetent szervezetek tevékenységeivel kapcsolatosan

tettek fel kérdéseket, de sok más téma is terítékre keriilt. A fent

említetteken kívÜt nagy hangsú|'y kerĹltt a kerekasztal beszétgetésen a

fiatalok kapunyitási pánikjának áthidatási lehetőségeĺre, az iskoták

diákönkormányzatai, illetve maguk a diákok aktivizátásának kĹltonbtiző

módjaĺra, a kortárssegítés fontosságára és új irányzataira. A jelentévő

fĺatalok véleménye szerint a főváros általános, itletve középiskolás diákjai

nehezen mozdutnak ki, és a programok száma és sokfétesége el|.enére kevés

információ jut et horzájuk. Etsősorban ennek precízebb kivitetezésében,

megoiciásában kérték a bemutatkozó szervezetek segítségét, amely továbbĺ

partneri egyiittműködések formájában fog rnegvatósulni. A rendezvényen 30

fő vett részt.

A H13 programjainak és befogadott rendeaĺényeinek koordinációja

megvalósutt.

o Az lnkubácÍós Program pályázata [ezárult.

o Az iĺlkulrált vátta|'kozókkat és lrragálrszelrlétyekkel va|'ó kapcsolatvétel';

szeződ éskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj ti k:
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További aktualitások

Az ĺnkubátt vál|'atkozásot a partnerek és a mentorok számára az a|.ábbi partnertalátkozók

és workhopok valósultak meg:

o Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemÍstákbót és

fe|,nőttekbőt áttó társaság, akik cétul tűzték kĺ, hogy mínden felsőoktatási

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

életvezetési ismeretekre (pt' időgazdátkodás, stressz-kezelés, személ,yes

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

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségével. November 3., 4., 6.,

11., 17'., 13., 17., |8., zo., 25. A novemberĺ hónap Ío|'yamán a Láthatatlan

Benyt

lĺtelinda. '..:..:.'
Békéssy

Laszló

ABF InformatilG - egyedt

saofwerek EÜ.i nagyváttalatoknak
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A
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Egyetem 7 kĹitönböző csoportja (képzők képzése, kónikás csoport'

szervezetfejlesztők, inkubációs csoport, kreatív csoport, kommunikációs

csoport, előretolt hetyőrség) 10 gyűtest tartott a Hĺ3.ban, ezen kb. 100

ember fordult meg.

tnkubátt workshop. A Váttatkozói |nkubációs Program részeként minden

hónapban lnkubátt Workshop tartunk. A Workhopon, a meghívott etőadó egy

adott szakmaÍ témát hoz a Hĺ3 inkubátt vátlal.kozóinak melyet egyiitt

dolgoznak fet. Az Ítt megszerzett tudást beépítve fej|.eszthetik az inkubált

váttalkozásaikat. November 4. A novembeń első workshopon a tĺpotógíákrót

volt szó, a workshopot Virág Erzsébet szeľezetfejlesztő és Kiszely Márta

kl'ĺnikai szakpsáchotógus tartotta. Az etőadók ismertették azon szemétylség

modelteket, melyeket a leggyakrabban használnak az Üzletĺ viiágban. illetve

tehetőségĹik volt az inkubáltaknak kideńteni, azt, hogy ők még is mely

szemétýség típushoz taľtoznak és ennek milyen előnyei és hátrányai

lehetnek az életükre, illetve munkájukra. Beszélgetést kezdeményeztek az

etőadók arró[, hogyan jetenik meg a személyiség típusok Íontossága az Üzletĺ

életben. Milyen atapvető értékek motivátják a szangvinikus személyt vagy

egy koteđkust. |[[etve, hogy a személyiség típusok mellett mennyĺre fontos,

hogy tudjuk, mennýre vagyunk extra. illetve introvertáltak. Az eseményen ó

fő vett részt. Novernber í8. A novemberĺ második workshopon a

konfl'iktusokót, ĺlletve a konfliktuskezelésről volt szó, a workshopot Virág

Erzsébet szeruezetfejlesztő és Kivety Márta ktinikai szakpszichológus

tartotta. Az etőadók ismertették a konfliKusok eredetét és típusait. |lletve

egy tes*et töttött ki a csapat, melyből kideľült, hogy mityen konfliktus

mego|'dási stratégiák jettemzik őket. Ebbőt egy érdekes beszélgetés

kerekeciett, amiben gyakoriatĺ pétdákon keresztüi közeiítettĹik meg a

különbtĺző megotdĺĺsi modelleket. Áz eseményen 6 fő vett részt.

Hĺ3 Női Akadémia. l. November 8. A H13 Női Akadémia etső modutja

november 8-án kerĺ'ilt megrendezésre, ,,Kommunikáció, avagy mit jelentenek

a szavak" címmet. A kommunĺkáció egy eszköz. olyasfajta eszkĺ5z, amety jól

használva kifejezésre tudja juttatnĺ mindazt, amit szakmailag képvisetünk. A

,jót használva,' azt jelenti, hogy a meďelelő módon, szavakkal,

łisszefüggésekkel az adott helyen. Ez a modul arról szól, hogy megmutatjuk,

hogyan ketl felismemi a velĹink egy asztalnál ütőkket vagy éppen a

kollégáinknál, hogy hogyan beszétjünk -azaz magyarról magyarra

fordítunk. A képzés során három izgalmas el'őadást hal'tgathattak meg a
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résztvevők. Szvetelszky Zsuzsanna pszichotógus, a ptetykárót készütt

tegújabb kutatások tanulságairól mesélt. Előadásából megtudhattuk mi is

pontosan a pletyka, milyen sajátosságai vannak, és ami a legfontosabb,

hogyan lehet vezetőként kezetni a szervezeteken betüti megjelenését. Jákó

Eszter a hazugságrót beszé|'t, olyan érdekes kérdéseket feszegetett, mÍnt

hogy mi is tutajdonképpen a hazugság? Miért és mikor hazudunk? Milyen

lenne a vitág hazugság nétkĺ.it? Sziikég van.e a hazugságra? Mityen szerepe

van a haltgatásnak, egyentő-e a hazugsággat? Harmadik előadónk, orosz

Gábor szociológus, tovább vĺtte a témát és gondotatébresztő pétdákon

keresztĹjt Vezette be a hallgatóságot a csa|'ás témakörébe. otyan kérdések

kerüttek megvitatásra, mint, hogy hot kezdődik a hazugság és a
tisztességtetenség? Mikor és miért csalunk? Ki hajtamosabb a csalásra a nő

vagy a férfi? A regget 9.tőt détután 4.ig tartó eszmecserét a résztvevők

nagyon hasznosnak tatátták, sok pozitív visszajelzés érkezett az előadók

személ'yét és fetkésztittségét ittetően. A Női Akadémia etső modulján ĺ5 fő

vett részt.

H13 Női Akadémia ll. Étetmód, család. November 29. 
^ 

Hí3 Akadémia

második moduljára november 29-én kerÜlt sor. A téma az életmód és a

csatád volt. Rohanunk, mert rohanni kett. Nem figyetünk oda mindig. Ezekbőt

fakadóan olyan rosszpontokat gyüjtiink a szervezetünkben, metyek etőbb

utóbb fet|'ázadnak e|'tenĺink. Ennek a modulnak a cél,ja az vo[t, hogy olyan

kézzelfogható módszereket adjon a részwevőknek, metyekke|' etőbbiek

etkerijthetőek. otyan szerepkörtĺk kerĹiltek kivesézésre, amelyeket egy

vezető beosztásban dotgozó nő nap mint nap váltogat, attót fÜggően, hogy a

munkaheiyen vagy éppen otthon van. 5zó esett vágyott és vaiodi szerepekről

és azok keze|.ésérőt. A téma fetdolgozását tét szakértő segítette: Havasĺ

Judit, coach, valamint Győri ltdĺkó, pszichol.ógus. Havasi Judit a családi (és

egyéni) életcik|.usokról, a párkapcsolat Íejlődési szakaszairót és az ebből

kcivetkező nehézségekrőt és tehetőségekrőt beszétt. Győri lldikó, aki kreatív

nevetési eszkö'zök fej|.esztésével foglalkozik, pedĺg megmutatta milyen

azonnal atkalmazható stressz-kezel.ési technikák, valamint kreatív módszerek

léteznek, metyek segíthetik mindennapjaĺnkban az eredményes és
. erőszakmentes kommunikációt, a dackorszak, az iskolakezdés, a kamaszkor

nehézségeinek áthidatását. A Nőĺ AkadémÍa másodĺk modutján ĺ5 fő vett

részt.
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Hí3 Akadémia. onĺine łńarketing. November ĺ8. A H13 Akadémia első

előadása az on[ine marketing vitágába engedett be mĺnket, olyan neves

etőadók segítségével, mint Perényi András és Papp Gábor. A két etőadó

meghatározó szemétye a startup vitágnak. Az etőadłís első részében Perényi

András, |tandguide startup és az lnsomnia a|,apítója, 20ĺ5.iis marketing

trendekről szárnott be. Az előadás során kiemette, hogy mikre figyetjtink oda

egy marketĺng kampány etindítása előtt, illetve beszámolt milyen marketing

eszközök vannak és azok hatékonyságárót. A másodík e[őadást Papp Gábor,

Inbound marketing szakértő, tartotta és tépésrőt lépésre elmesélte

gyakortati pétdán keresztĹil, hogyan kertjthettink a Google el'ső találatai kĺĺzé.

Felhívta a közcinség íigyelrnét, hogy a taftalom generátás mennyĺre

meghatározó rész tud l'enni egy magas látogatottságú honlap étetében.

|[letve, hogy a tartalom generá|'ásánát két részre figyetjünk, hogy az olvasók

érdektődésének felkeltése metlett a SEo alapjaĺnak ĺs fetetjĹink meg, mert

így tudunk minden szempontbót jó tartatmat generátni. Az etőadás után

kérdezhetteŁ az etőadótót a közönség, illeWe ktjtetlen networking

következett, ahol a kapcsolatépítés áttt etőtérben. A rendeaĺényen 30 ember

vett részt.

H13 Akadémia. Crowdfunding - köziisségi finanszírozás. November 26. A

Hĺ3 Akadémia második etőadása a Cowdfunding - közösségi finanszírozás

vitágába engedett bepi|'l,antást két gyakor|'ati etőadón keresztiil. Szevtay

Péter, a MinĺBrake alapítója, arról beszétt, mĺképpen indítsunk et egy

kampányt, ha Crowdfundingra adjuk a feji.Jnket. Mindent elmondott az

al,apoKót egészen a kampány befejezés utáni fbtyamatoi<ig. Rz előacĺásában

kitért a Kickstarter, i|'|'eWe az tndiegogo kampányok kütönbségére és

lehetőségeire. Kihangsúlyozta azon tépéseket ĺs melyeket, ne tegyünk

semmĺképpen egy kampány alatt. Az ĺnteraktív elméleti alapok után Gutyás

Sára, PÍkkPack cipőmárka tulajdonosa, mesélt a sikeres Kicktarter

kampányukrót és mutatta be az etejétől egészen a sikeres kampány

befejezéséig. Gutyás Sára kihangsúlyozta, hogy a nyertes kampány még nem

etég, ekkor jön, az igaz munka mivel végre megalkothatják a terméküket és

piacra téphetnek. Áz előadások után a közönség kérdezhetett, majd pedig

networking következett. .A programon 40 résztvevő volt.
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Hí3 Startup HÜtte és MeetoFF. Business 4ever. November |3. Azaz Pénzt

honnan és hová, ''gazdasági zäĺőra,,mindenkĺnek! c. programot a MeetoFF

szervezésével rendezte meg a Hĺ3. A program két részbőt áttt az etső

részben az online pénzügyekről. vott szó, hogy milyen elérhető appok és

fizetési szol,gáltatásokat tud egy felhasznátó elérni. Fiigedi Gergely

,,Kincstárnok a zsebĺjnkben: mÍtyen tegyen az a program, amely mindent tud

pémĺigyeinkőt?' címmel tartott egy előadást, melyben a fatehasználó

igényeit he|.yezte el.őtérben, itletve a haszná|.hatóságot. A következő etőadó

Papp Attita vo[t, akĺ ,,Appró[ pénz - Buxa Közösségi Mobitfizetés'' címmel

tartott egy etőadást a BUX app ttirténetérőt és hasznáthatóságárót. A

rendezvény atatt nátunk is kipróbáthatták ezt a lehetőséget a résaĺevők a

BAR13.ban történő vásárláskor. A harmadik előadó a Kiszámoló Blog btoggere

vo[t, aki arról mesétt hogyan lehet egy btog írásból megélni. A program

második fetében pedig egy kerekasztal beszé|.getés kereteĺn betĺit

ismerhettek meg két üzteti angyatt a részvevők, név szerint Peténý Márkot

és sálágyi |mrét, ittetve sátágyi Imre az ingattanok befektetési

lehetőségeirőt és tapasztatatairó|. tartott még egy rövid etőadást. A prograrn

egy networkingget zárult, ahol a résztvevők kapcsolatépítés mellett a

teraszon étvezhették a hütte hangutatot. A programon 30 részvevő vott.

Business Espresso. November 2:0. A MegoldásMost csapatáVal

együttműködve a H13-ban kerütt megrendezésre a Business Espresso iizteti

reggel,ije.

Cétja, hogy startupokat érintő témakörökben röVid előadásokat tartanak az

adott témában szakértetemmel, tapasztal.attal rendelkező személyek,

valamint egy reggel'i keretein betü|. networkig tehetőséget biztosítani fiatal

váttatkozók, váttatkozni vágyók számára és egymás tapasztalatainak a

megosztása.

Az aktuátis eseményen a Pinterest atka|,mazása Ĺżteti cétbot volt fókuszban.

Á közcinség 3 eĺ.őadást haltgathatott végig a Pinterest alkalmazásával

kapcsolatosan. Az etső etőadó Simon Benjámin (KockaMánia . LEGQMánia és

https://hu.pinterest.com/kockamaniahu/) vo|'t. Benjámin LEGO-rajongó

(AFOL) és 2011 óta a KockaMánia webáruház tutajdonosa' fejlesztője,

marketingese is. 2 éve.Pinterestezik. Ezt mondja: .'Sokat kísérleteztem, hogy

ji'jjön a hegy, de nekem kel|.ett érte mennem. Hamarosan induló angol

nyetvli oldalunkon fogom tesztelni, hogy menný felhasználot lehet

odairányítani.'' A második etőadő NÍna Nina.s Threads atapffia vo[t
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(https: / /www.pinterest.com/ninaninocska/) Nĺna fonalfestésset fog|'atkozik.

Keresztszemes hímzéshez való alapanyagokkal kezdett pár éve (hímzőfonal,

lenvászon, csipke, farkasfog). 2 éve fest fonalakat kotéshez, illetve fonáshoz

vató gyapjút. Nemzetktizi píacra értékesít. A harmadik etőadó Peréný

András Reklámszakember, sorozatváltalkozó, korábban az Insomnia

Rektámügynökség társatapítója és kreatív igazgatój a, az iLandGuide és a

Dailyone startupok öttetgazdája, valamint a FashionMarketing. hu vezetője.

SzakterÜlete a digitátis ĺiztetfejlesztés és az ínbound marketing. A három

etőadó nagyon sok best practice.t tudott a közĺinségnek átadni, itletve tudta

felhívni a f.igyelmet, hogy milyen cétbót és hogyan ke[[ használni a Pinterest.

et. Az előadások után kérdések kĺivetkeztek, melyet egy networkĺng követett

^-.. :'-l ^4: -^--^l: l.^-^!^:- L^l:ilegy uztgt| lęggErl 
^šlgLęllI 

Uš|.ut.

Az iizteti reggelin 40 fő vett részt.

Green meetup. November 6.án magyar nyelvű Green meetup kerü|'t

megrendezésre ,,lmpact és Póniák'' címmel a Hí3.ban. A meetupon egy

izgalmas etőadót hallgathattak, majd az előadás után kérdezhettek a

résztvevők. Papp János az agrár innováđó és a közösségi média válaszairól

beszélt és az élelmezés ökotógĺai lábnyomának csökkentésére ís felhívta a

fĺgyetmet. Városi. közösségi kertek, farmok, vertikátis gazdálkodás

fontosságáról is beszámolt színes és gyakorlati példákon keresztÜl. Tehát az

Urban Farming és a Póniák eredetéről, koncepciójárót és műkĺidésének

etveibőt kaptunk egy átfogó etőadást Papp Jánostót. Majd arról. Ís kaptunk

lényeges információkat, hogyan ĺ'ehet ezt akár a konyhánkban is

megvatósítani. A gondolatébresztő etőadást kötetlen beszélgetés és

networking zárta. A meetupon 40 Íő vett részt.
- ..s - _

EvS (Europai onkéntes Szoigálat) t'eikésziitĺ tréning.

Az EVs (European Votuntary Service) két héttőt í2 hónapig terjedő kÜtfötdi

önkéntes munkalehetőség a non.profit szférában, elsősorban az Európai

Uniós országok valamelýkében, melyet az Európai Unió támogat. A

programban való részvétetért pályázni ke[[ a nemzeti irodánát (ezt á|'tatában

a fogadó szeruezet teszi meg), mely az önkéntes szotgátattal kapcsolatos

Ĺigyckct kczeli. A program cótja etősegíteni a fiatalok infoľmális tanutását,

és segíteni a hetyĺ közösségeket. A résztvevő fiatatok az étetre szóló

étményen kívÜl munkatapasztalatot szereznek, fejtesxik meglévő

nyelvtudásukat vagy új nyelvek ismeretére tehetnek szert. Az Felsőoktatási

DiáKzervezetek Egyesillete sok szakmai diákzervezetet magában foglató, í0
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éve índított kezdeményezés. Ernyőszervezetként kiemel'kedően ktizhasznú

státusszal polĺtikamentes, nem profitorientátt egyesütetként műkiidik az

országban. Tagszervezetein keresztül. ott Van szinte valamennyi fetsőoktatási

intézményben a műýzaki, közgazdasáď, oryosi' jogi, kutatói szakterĹjleteken

egyaránt. Az FDE tagszervezetei révén ma a magyar felsőoKatás vezető

ernyőszervezete' amely komoty nemzetkózi, gazdasági és társadalmi

kapcsolatrendszerrel rende|.kezik. Az FDE célja, hogy az egyetemi képzést

kiegészítő tevékenységével segítse a szakmai diákzervezeteket működésĹik

hatékonyságának ntivetésében, érdekképvisetetükben, itletve a ha|'lgatóknak

képességeik., készségeik fej|'esztésében, a naprakész szakmai tudás

megszerzésében, a nemzetköá értékrendek el'sajátításában. Az FDE vállal'ati

kapcsotatrendszere és tagszervezetei révén az ország felsőoKatási

ĺntézményeinek hallgatóihoz igyekzik hídszerepet betöltve eljuttatni a

legkorszerűbb technotógiai-, szervezési. és menedzsment ĺsmereteket,

valamint megismertetni őket a váttatatok elvárásaÍval.

November 21-én az Európai önkéntes Szolgátatró[ visszatérő önkéntesek

értékető tatátkozója kerü|'t megrendezésre a H13.ban. Az egy napos tréning

cétja az vo[t, hogy 5egítse az önkénteseket a hazatérés utáni

visszaintegráI.odásban. Ez az alkatom egyben jó tehetőség arra, hogy az

tinkéntesek megosszák egymássat tapasztatataikat, a program során
.fetmerütt 

esetleges problémáikat, valamint áttekinthessék jövőbeti

terveiket. A tréning a Hí3 szakmai partnere, a Messzetátó EgyesĹilet

közreműködésével valosutt meg ó hazatérő résztvevővel.

November 25.én Farkasinszky Katalin, a Messzelátó Egyesiitet önkéntese

csoportos tájékoztatót tartott az EVS.rő|' a Hí3.ban. Az érdektődő íiatatok

ezeken a tájékoztató aikatmakon megismerkecihettek az Európai onkéntes

Szol'gátat működésével, a je|.entkezés menetével,, a kĹitdő és a fogadó

szervezet szerepévet, valamint fe|'merütő egyéb kérdéseikre is választ

kaphatnak. A novemberi tájékoztatón 8 fő vett részt.

Felsőoktatási Diákszervezetek EgyesÜlete: open Training Sessions. Az FDE

2014 novemberétől szerződéses egyi.ittmíÍkiidési partnere a H{3-nak.

November 20-án az FDE a Zero Generation.nel egyĹittműktldve ,,open

Traĺning Sessions'' napot tartott a H13-ban. A nap fotyamán párhuzamosąn öt

hetyszínen tartottak angot nyetvíi tréningeket a Youth Trainers Academy

frĺssen végzett egyetemista trénerei. A 20 tréner 16 kiitönböző országbót

érkezett, egy hetet töttcittek Magyarországon és a november 20.ai

t57



..f 
I

. -l
.:-'i
1...1

:1
..-l'.1

eseményen vizsgáztak, mint újdonsĺjlt trénerek. A három órás ingyenes

workshopok mindegyikén egy-egy izgalmas térnát dolgoztak fel a résztvevők,

Úgy, mint kommunĺkáđó, vezetői készségek, kreatĺvitás, networking,

coaching, csapatépítés, PR, motiváció, konfliKuskezelés, döntéshozás,

valamint projekt menedzsment. A nyítt tréningeken összesen ó0 fiatal vett

résizt.

Kallus Gytirg;y 
'Roma 

Fókusz' című kĺállításának megnyitója. November

3.án kerĹilt megrendezésre Kallus György ,,Roma Fókusz'' című kiáltításának

megnyitó Ĺinnepsége a H13.ban. A művész a Budapest Jazz Club.ban

készített portrésorozatot roma zenészekről, a sorozatot 25 alkotás került

kiáttításra a Hĺ3 Gatériájában. A fényképek nagy erővel adják át a zenei

játék örömét, a szerep|'ők arcán hol a zenében való etmétyĹités, koncentráció

hot pedig a játék okozta fe|'hőtl.en öröm. Az alkotásokat szemlélve remekĹil

etkapott pillanatokba nyerhetünk betekintést. A tárlatot Zipernovszky Kornél

jazzkrĺtikus, újságíró nýtotta meg. Az ünnepségen hegedíí szólót adott elő

Frankie Látó hegedűművész. A megnyitón közel 50 fő vett részt. A kiáttítás a

Civilek a Palotanegyedért Egyesi.jtettet közĺis szeruezésben kerÜ[t

megrendezésre. A fotósorozatot november 29.-ig tekinthették meg az

érdektődők

lrodatmi szalon . Linka Ágnes riporter, előadómíĺvész kłizremííködésévet.

November 21.én ismét megrendezésre kerĹilt az lrodalmi Szalon, amely ez

atkalommal Ís ktubfoglatkozássat kezdődött, majd Linka Ágnes műsorvezető

h<ĺtgy beszélgetett a vendégekke[: Márta lstván zeneszerzővel, a Zso[nay

Kul'turális Negyed Ügyvezetőjével, Szabó Sipos Barnabás színművésszel, és

Szentgy<irgyvötgyĺ Péter Belváros-Lipótváros polgármesterével. Az estről

felvételt készĺtett a Cĺty TV. Az eseményen kozel' 50 fő vett részt.

Xl. Bor dicsérete vers és prózamondó verseny. November f7-én a H13

adott helyet a X|. Bor dicsérete vers és prózamondó versenyre. A

megmérettetésre középiskolai diákok jelentkezhettek két szabadon

vátasztott művel, égy ä bor témakłjréhez kapcsolodó és egy kortárs szeľzö

alkotásávat. A rendezvényt a szavaló diákok mellett néptánc valamint a

szütők és a tanárok számára borkóstoló színesítette. A zsűriben helyet foglatt

Dévai Nagy Kamilla előadóművész, Rák Kati színmĺÍvész, Linka Ágnes

szerkesztő-míÍsorvezető, Kaiser László írő, költő, a Hungarovox Kiadó
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vezetője és Siposhegyi Zottán etőadómtÍvész. A Verseny nyertesei értékes

díjakban részesiiltek. A rendezvényen 80 fő vett részt.

. Szociális munka napja. November 12. November í2.én, a szociális munka

napján Józsefváros Vezetése a hagyományokhoz híven köszöntĺitte az

önkormányzat szociális el|'átórendszerében dotgozokat. A H13.ban tartott jó

hangulatú ünnepségen a Jóxefuárosi Szođátis Munkáért és a Potgármesteri

dicséret kĺtüntetések átadása mettett Sántha Péterné alpolgármester

bejetentettez az ágazat dolgozói a kerületben idén is számíthatnak a í3.

havi fizetésre.

Vannak szakmák, amelyek az idők váttozásával elnéptelenednek, és vannak

olyanok, amelyek megszü|.etnek. llyen az utóbbi évtizedekben kialakult

szođátis munka, amelyre egyre nagyobb sziikség van - jelentette ki Sántha

Péterné' utalva a társadalom etĺiregedésére és a válsághetyzetbe kerül.t

családok problémáira. Rajtuk segítenek a szociális ágazat kütönböző

területeĺn dol,gozók. A munkájuk azért kü|'öntĺsen nehéz, mert nap mint nap

olyan emberekkel kett fogtatkozniuk, akiknek áltandóan pozitív energiákat

kel't adni: reményt, vigasztatást, jő szőt, megoldást a probl.émáikra. Ez

rengeteg energiát kivesz az emberből. Józsefváros vezetése azon van, hogy

mindenkinek az étetét egy pĺđt jobbá tegye - mondta az alpolgármester.

Nemcsak a rászorultakra gondotnak, hanem azokra Ís, akik a kerületben

étőkért dolgoznak. Ezért ebben az évben ugyanúgy, mint tavaly, a í3. havĺ

fizetést megkapják a szođális ettátórendszerben dolgozók. Sántha Péterné

megköszönte az ál'tatuk végzett nehéz, egész embert követető munkát,

amelyre a továbbiakban is nagyon számít az önkormányzat, ezért

gondoskodni fog ró[a, hogy megkapják érte az elismerést.

A JózsefvárosÍ Szođátis Munkáért kitüntetést Zentaĺ oszkár, az

önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságának elnöke az alpotgármester

asszonnyal közösen adta át Dr. Kurucz Tündének - a Gyermekjótéti Ktizpont

szakmai vezetőjének, Sándor Mártának - a Házi segítségnyújtás és Szođális

étkeztetés szakmai egység gondozónőjének, valamint Jobbágy Ágotának - az

EzĹistfenyő Gondozóhźz ápotó.gondozónőjének. A Potgármesteri dicséret

kitüntetést Kocsis Máté potgármester ijdvözletévet és ktiszĺjnetével Sántha

Péterné atpolgármester adta át zentaĺ oszkárrat közösen Ambrus Aliznak - a

Gyermekek Átmeneti otthona pszĺchotógusának, valamint Kustosné Csil,lag

Katalinnak - a Csatádsegítő Központ szođátis segítőjének. Vésijt z0

éves, Józsefvárosban végzett munkájáért kertiteti tözsgárda oklevelet
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kapott Czetliné Törőcsik Emíl'ia - az Érteĺ'mi Fogyatékosok Napkóż otthona

gyógypedagógusa. A rendeaŕény ünnepél'yes része után a Józsefvárosi

Szociátis Szolgáttató és Gyermekjótéti Központ munkatársait Badór Sóndor

humorista szórakoztatta műsorával, majd Zentaĺ oszkár mondott

pohárköszöntőt. Az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke kiemelte, hogy akk a

szociális etlátórendszerben dolgozókkal találkoznak, azok rajtuk keresztÜl

Józsefváros tinkormányzatáról is képet alkotnak. ,,Szerencséj e az

tinkormányzatnak, hogy olyan kvátó munkatársak vannak a szociális

ettátásban, mint amityenek a maí nap kitüntetettjei is, így háta az önök

áldozatos és tetkiísmeretes munkájának' nagyon pontív képet alkotnak a

városról.'' A kocđntást követő áll.ófogadáson mindenki gratulált a
l;.;'i.ł^.^.ł^|..^J. :'.. ..^.::'l:. +^-;i|^+ |.L ..:-,l^}^^.A:^ ^|A^.-A|-^*]ta}łrłKlLu!ILELšLLSI\||šK' š5 cl 5l'lJLlatl) LElulšL ł\|J. J4cl4 uuršu4vJ<r grĺJgJ4.sršgl||SLELL

egymással, ahogy Sántha Péterné mondta: ,,egymást segítjük ezzel, hogy a

tetkünk derűsebb [egyen''.

Szántó Tibor kézmÍĺves csoki.kurzus. A diákok gasztronómiai edukációjának

részeként november 13.én haladó csoko|'ádé kurzust tartott a H13.ban

Szántó Tibor csokoládékészítő mester' amelyen 25.en, köztĺ'ik a ház

inkubáttjaĺ vettek részt.

A nagy sikerre való tekintettel decemberben váľható a folytatás.

Színházi bemutató: Peter Shaffer: Ki után fut a nő? Ki fut a nő után?

November 26-án kerÜlt bemutatásra Peter Shaffer ,,Ki után fut a nő? Ki fut a

nő után?,' című színdarabja Jantyik Csaba rendezésében. Az édes hármas-

páros játékot Nagy Enikő, Szabó Győző és Szétes Tamás vitte színre. Kit

választunk, és mĺért vátasztjuk? Mi választunk, vagy minket választanak? Jó[

választunk, vagy megbánjuk? Ezeket a kérdéseket feszegette az etőadás két

felvonásban két különböző humorral fűszerezett történet mentén. Jantyik

Csabának immár harmadik rendezése kerütt bemutatásra a H13-ban, és

hasonlóan az előzőekhez ez a darab is sikert aratott a nézők körében. Az

ingyenes premiernek tĺibb mint 100 tátogatója vott. A társutat tagjai és a

rendező is kiemelték, hogy nagyon meg voltak elégedve a házat és a

munkatársakkat a közel három hónapos próbafolyamat során, szívesen

dol,goztak és dolgoznak a jövőben is velünk. Örömmel várjuk és tervezük a

folytatást.

Üzleti angol nyelvtanfolyam. November 5., 1z., 19.,26.

A H13 Váttatkozói lnkubációs Programjában résztvevők számára novemberben

e|.indutt a várva várt ĺ.izteti ango[ nyelvtanfolyam a Hí3.ban. Az órákat Makay

i.,,1

iiil!.' l

t: rl
i- l
i:. I.J

!:*.tľ'-t

i:'!l

fil
ľ jt1

irĺl
H

ľÝl
t'l
t14tťí

í-.I

l'"1tt

i;l
í.Ii-tt-l

| .l

!_-l



i
-.t

I

.ł
1,j.j

t-,.i|rí
iJ

i'.:l'i

lÉl

il
iJ

i,l

i,l

i-l
it
l_t

ĺ-.l
,ił

!lil
i- -_t

i-lll

:'l
i-l

ĺ:-|

i,l

Rita képzett, 28 éves oKatóÍ tapasztalattal rendelkező nyelvtanár tartja. A

résalétel feltétete a közép sánt kdrüti angol nyelvtudás, ezért minden

résztvevő egy e|'őzetes nyelvi felmérésen vesz részt. A vá|'la|'kozók az lizleti

é|'etben leggyakrabban al.katľnazott szókészletet, nyelvtani fordulatokat és

kommunikációs technikákat sajátíthatják e[ az órákon. A résztvevők hetĺ

egyszer két órában gyakorolhatják a nyetvet. Az etső négy atka|.om után a

részwevőktől rengeteg poätív visszajelzést kaptunk azőra hasznosságára és

az oktató személyére vonatkozóan, ezért mindenképpen folytatni szeretnénk

a tanfolyamot a jövőben. A tanfolyamot négy váttatkozó fiatal kezdte e[,

célunk, hogľ'a továbbiakban a létszámot bővítsÜk.

. Reggaeton fĺtness. Nagy örömĹlnkre szolgál, hogy november kiizepétőt a Hí3

szotgáltatásait egy sportfoglalkozással is kibővíthettĹik, nevezetesen egy heti

rendszerességgel megrendezésre kerĺitő reggaeton fitness órával. Az órákat

Eduardo Hernandez Porchette kubai származású zumba oktató tartja.

November hónapban két óra volt, 18-án és 25-én, melyeken összesen ĺ6 fő

vett részt.

Egyéb aktualitások

o A fetújítás kapcsán felmerüĺ't garanciálĺs javításĺ munkálatok szervezése,

egyeztetése folyamatosan történik, a hibalisták átkÜldésre kerülnek.

. Az új coworking terek kialakítása és a földszinti fogadótér átalakítása a hónapban

befejezcĺdtitt.

o Az tnfoBox fotyamatos frissítése történik. Az |nfoBoxra ez idáÍg a következő

menĺ.ipontok kerüttek fet: H13 Diák- és Váttatkoziísfejtesztési Központ valamint

Józsefváros hontapja, kerijletĺ kereskedelmi tevékenységek, kerĺ.ileti száttáshety

szotgáttatók, Vll|. kerÜteti albér[etek, H13 inkubációs pátyázat, vl||. KerÜlet -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nýWa tartása, keľületí

regisztrált váttatkozások.

20ĺ4. december

Szakmai háttér

A Hí3 Diák 'és Vát|'alkozásfejtesztési Központ műkodéséhez szükséges előkészítési,

tervezési és Ĺizemettetési fetadatok ellátása, kapcsolódó beszeĺzések męvalósítása.

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

program pályázatának koordÍnációja'
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Feladatok

o Az: ĺinkormányzattal való kapcsolattartás.

o Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

o Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

. Casa de [a Musica,

. CivÍlek a Palotanegyedért Egyesület,

il

,:l
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. ELTE Karđer Klub,

o Fiatal Váttalkozók országos Szövetsége (F|VoSz)'

. ÉtetpátyaAlapítvány,

o Hallgatóionkormányzatok,

o |NTALE Nonprofĺt Egyesület,

o Jól-Lét Alapítvány,

r Kády Gatéria Atapítvány,

e Kontaktpont

ł Rözigazgatási és lgazságügyi Minisztérĺum (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új ruemzedék Kĺizpont,

o Láthatatlan Egyetem,

. MagyarVáttatkozásfejlesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

o Mérhető marketing Kft,

o Maovar Szaharlalmi Hivatal-

o Nemzetgazdaság.i Minisztéđum,

. Nemzeti Kül'gazdasági Hivatal (HITA),

o NemzetiMunkaügyĺHivatal,

. Rendszeľíz Plusz Kft.,

r Shamico Bt.,

r 5o[ lntézet,

. Corvinus Egyetem-Spin Off Ktub,

. MagyarÜzletasszonyokEgyesütete,

. Széchenyi programiroda,

. Új Nemzedék Plusz
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. Vá|'tatkozók és Munká|'tatók országos Szövetsége (Vosz)

a

A Hĺ 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordináđója

o Ad inkubátt váttal'kozókkal és magánszemétyekket való kapcsolatvétel,

pátyázat elbírátása, szcnődéskötés, kapcsotattartás.

o Az inkubá|.t váll'atkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkoző, workhop szervezése.

o A H13 épületében felmerülő garanciális és javítási munkátatok szervezése,

egyeztetése.

o Az lnfoBox folyamatos frissítése.

Eredmények

Az önkormánpattat vató kapcsolattartás fotyamatosan zajtik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amely keretében az atábbi

rendearények valosultak meg:

. Spin.off Klub (válta|kozás.fejlesztési partner, mentorálás)'

Szakmai együttmÍiködés, Ĺizteti teruezés, tanácsadás. Az. lfjúsági

Váttatkozásélénkítő Közhasznú Egyesiilet szervezésében miiködik a Spin-off

K|'ub, metyben Budapest kÜtönböző egyetemeinek ha|'tgatói találkoznak

rendszeresen. A hétfőÍ nap neves és sikeres váll'alkozókkal va|'ó találkozásra

szo[gá[, ebbőt meńthetnek öt|'etet és bátorságot a fiatalok saját üz|'etük

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

magukat váltalkozás atapítására és ínformáđókkal, váltatkozói készségek

fejlesztésével', és penzĹigyi íorrásokkal segítenĺ is őket abban, hogy

vatósítsák meg átmaikat. A klub februárban indut újra.

. Magyar Vállatkozásfejlesztési AlapíWány (vállalkozás.fejlesztési partner,

mikro hitel szolgáttatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jel.tege

szemétyes ta|'átkozó céga|'apítással, iizteti tervezéssel, valamint váttalkozói

forrásteremtésse[ kapcsolatban.

.AdÚj Széchený Terv keretében 20íZ-ben jelentek meg a TÁ^ĄoP-2.3.6. A és

TÁivtoP-2.3.6. B jetű, "Fiatatok váll'al'kozóvá vátiísának támogatása'. címíĺ

pátyázatok. A programok mikro vátlatkozások ĺndítását tervező fiatatok (ĺ8.

35év) segítésére indultak az ún. konvergencia régiókban (Dét.Atfötd, Dét.

Dunántúl, Észak-Al.fötd, Észak-Magyarország, Kiizép.Dunántúl, Nyugat.

- Dunántút). A Közép.Magyarországĺ Régióban váltalkozás indítását tervező

fiatalok ezekben nem vehettek részt. Áz ő számukra dolgozta ki az oFA
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NKft. a Közép.Magyarországi Régióra vonatkozó támogatási 'TĹikör-

programot'', ametynek cétja a vállalkozói aktivitás ösztönzése, űj

vállatkozások tétrejt'ttének támogatása, hiszen ez elengedhetetlen része a

gazdaság fej lesztésének, a foglalkoztatás növelésének.

December 5. Nátunk a Hí3 Diák és Váttatkozásfejlesztési Központban, Braun

Márton az MVA igazgatója köszönttjtte a megjelenteket.

Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdaságĺ Minisztéńum

Foglalkoztatáspotitikáért felelős államtitkára bejelentette, a programot a

Nemzeti Fogtalkoztatásĺ Atapból finanszírozzák. Ad.Országos Fogl'atkoztatasi

Kö'zhasznú Nonprofĺt Kft. mintegy 1500 fiatal jelentkezésével számol, a

részvétel fettétete a vállalkozói készségeket fejlesztő képzéseken való

résaľétei és egy iizteti terv elkésátése. Amennyiben ezt a tervet

megfelelőnek tartja a bírátó bizottság, akkor lehet pátyázni a program

később indutó, B komponensére, amety során egyéni vállalkozások esetében

akár 3, társas vállalkozásoknát akár 6 mittió forint vĺssza nem térítendő

támogatást is lehet nyerni. A Központunkban megvalósuló program tegatább

200 végteges üzletí teru támogatásával számol, melyre 600 mitlió forint átt

rendelkezésre.

Pákozdi Szabolcs az oFA Nkft. ügyvezetője, aki a program részteteĺt fejtette

ki, míg Horváth Lásztó, a Magyar Váttal,kozásfejtesztésĺ A|'apítvány Ügyľezető

igazgató.helyettese pedig a gyakorlati megvatósítást elnyerő konzorđum

tagjait, az MVA-t és a Közép.Európai Vátl'atkozók Együttműkcidéséért

Atapítvány mutatta be.

A programon} 0 fő vett részt.

A H13 vállalkozásfejlesztési profitjának szempontjábót kiemett jetentőségĺÍ,

hogy e kormányzati program ismertetésében szerepet váii'aijon, hogy a

vállalkozni vágyó fiatatok minél szélesebb köre kapjon pontos tájékoztatást

a programról.

Széchenyi Programiroda (vátlalkozás.fejlesztésÍ partner): A z014.től

ĺndu|'ó új pályázati tehetőségek, forrásteremtés, valamĺnt megtévő

pá|.yázatok etszámotásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: zo fő.

Civilek a Palotanegyedért EgyesÜĺet (mentorálás, đYit kontrol):

mentorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nýtik a szeryezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

RészWevők száma:S fő. 
"Szép 

Karácsonyt Minden Gyermeknek', A CaPE

(Civitek a Palotanegyedért EgyesÜtet) és a Hí3 Diák- és Vállalkozásfejlesztési

1.64



Központ egyĹittműködve a Józsefoárosi Nagycsa|.ádosok Egyesütetével,

valamint a Nap Klub atapítvánnyal' a V|||. kerĹileti önkormányzat védnöksége

atatt immár másodszor szervezte meg a 2013-ban létrehozott és nagy sikert

aratott ,,Szép karácsonyt minden gyeľmeknek'' programot. Ennek keretében

december 1.je és 17.e kozĺitt adománygyűjtő akciót rendeztĹink. A

fetajántott játékokat és könyveket 5 eyűjtőponton (Hĺ3, VAsAs

Művészegyüttes Alapítvány, Vörösmarty Gĺmnázium, ELTE Trefort Gyakorló

|skota, széchenyi |stván Gyakor|'ó Kereskedelmi Szakközépiskola) adhatták |.e

a kerü|.et lakosai. Bőséges mennyĺségű ajándék gyűlt łissze, melyet a

szervezők, valamint a gimnáziumokbó|' érkezett cĺnkéntes diákok szortíroztak

és csomagoltak be. A több mint 1 hónapos etőkészítő munkálatok

eredményeként fo14. december 18.án vendégüt láttunk és

megajándékozunk 80 nagycsaládban étő gyermeket. A gyermekeket

kakaóval, teával, bejgtivet és kaláccsal, a szĹilőket pedig forralt borral

vendégettük meg. A jó hangulatrót és a gyermekek szórakoztatásáról a

Merende Mĺihely és Manufaktúra fábót készütt népi játékai (dióma[om, ördög

csúzli, napszurká|'ó, pingá|,t memórialáda, stb.), valamint a csocsóverseny és

a kézmíĺves fogtal'kozás gondoskodtak. Az ajándékokat Szilágyi Demeter,

józsefvárosi képvisető adta át a gyermekeknek. A rendezvény

megvalósulását Józsefváros önkormányzata, az U ránia Nemzetĺ Fĺlmszínház,

a Don Leone Étterem, a Mukĺ Cukrászda, valamint a

Budapest Cukrászda támogatta. A december 18-ai ajándékozáson több mint

100 fő vett részt.

ELTE Karrier Klub (ĺnkubáđós partner): Kapcsolattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain vató részvéteiĹik megval.ósu|.t. Ä HĺJ tatá|'kozási pontként is

funkđonál a kerĺiteti egyetemisták számára, ezért biztosít |'ehetőséget

egyetemi bulik számára Aa ELTE-PPK haltgatói decemberben az egyetemÍ

butijukat a H13.ban tartották. A rendezvény közösségformátó szerepet.tölt

be, valamint segít a hattgatók kijrében népszeriĺsíteni a Hĺ3 intézményét.

December 11.én 200 fő vett részt az eseményen.

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

Kft. a Kasuaad csapatát mentorálja, havonta 3.4 atkalommal személyes

tatálkozó formájában, emellett a ház többi vál.talkozója számára is

rendetkezésre áll. könyve|.ési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 6

tíj.
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Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

folyamatban. Vá|'latkozónői és fiatat vátlatkozói stratégiai tervezés 20í4-

2020 címmel szakmai egyeztetés a váttatkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtĺk a,,VúltaIkozói tapaszta[otszerzés váIlatkoznÍ szándékozó

fiatalok részére'' đmű pitot projeĺc kidolgozása, amely tebonyotítója a H13

[esz, a projekt megvalósulása2014 őszére tol'odott.

Magyar Üzletasszonyok Egyesiilete: A Hí3 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok Egyesütetét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Ĺizteti étetben érvényesü|'nĺ akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorálássa|' segíti a hép. munkáját.

December 1-én ,,A filárka Én vagyokl Hogyan é'pítsÜk a saját magunk

márkáját . ahogyan én csinálomt'' címmel Csíkné Dr. Kovács Ktára

kt5zgazdász, a Magyar Sörgyártók Sziivetsége Elnöke, felső- és középvezetői

tréner tartott előadást. K|'ára a közgazdasági egyetem e|'végzése után

kíjtönböző vát|'alatoknál tanulta ki az [izleti é|'et titkait. Á mútt év őszéig egy

multinacionátis cég kereskedelmÍ ĺgazgatójaként dotgozott, ám amikor úgy

érezte, hogy ez a munka már nem tartogat számára új kĺhívásokat, váltott.

Jetenleg egy brít.magyar tanácsadó cég társtutajdonosa. Vérbeti

üzletasszony kreatív, magabiztos és lehengerlő.

Etőadiísa ĺs ezekre a tutajdonságokra helyezte a hangsúlyt, hiszen az ĺizletÍ

életben rendkívül fontos, hogy megfelelően tudjuk magunkat képviselni,

magabiztosan vĺselkedjünk a váratlan helyzetekben is, könnyen építsünk

kapcsolatokat - egyszóval hozzuk ki magunkbol a maximumot!

Ehhez kaptak a részwevők humorral alaposan megfűszerezett, jót

hasznosítható ötteteket! A rendezvényen 25 fő Vett részt.

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

és átalakulási folyamatát támogatja hazai és kütfötdi tudások megosztása'

tanácsadás és fejtesztő foglalkozások áltat.

Ú; Nemzedék Ptusz budapesti KontaktponĘ A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H13.ban nyílt meg október végén. Az Új Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és |gazságügyi MinÍsztéńum gondozásában előkészített kétéves

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

Kĺizpont Nonprofit Közhasznú Kft. fel'et. A program európai uniós források

bevonásáva[ valósu[ meg. A projeK elsődlegesen a felnőtté vátás küszöbén

áuó, 1f-f0 év közöttĺ, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.

Ĺl

LI

j'l
,l
Li

L]

ĺ'..li.lt. I

i_'-!

Jĺ!l
lít)

Ĺ66



.J

il

ii

il
;'l
i- .1

i,il

:il
..1
i:.1

!:a

i.;l.ijl
L_.1

il

i1

CétkĺtÍjzéseÍ kozcitt szerepel a fiata|.ok segítése a jövőképük

megfogatmazásában, fetkészítése a munkaerőpiacra vató zökkenőmentes

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

munkaerő piaci készségeinek fej|'esztése. Ennek elérése érdekében a

keretprogram három terüteten, ifjriságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztátyos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az ifjúsági

szotgáltatások bővítése terilletén Valósít meg egybehangolt intézkedéseket.

o A H13 programjainak és befogadott rendenlényeinek koordínációja

megvalósult.

o le lnkubációs Program pályazata lezárult.

. az inkubát.t vá1ta|'kozókka|. és magánszemétyekket vató kapcsolawétel,

szerződéskötés, kapcsolattartás folyamatosan zaj[ik:
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További aktualitások

Az inkubátt vál|'atkozások, a partnerek és a mentorok számára az a|.ábbi partnertalálkozók

és workhopok valósultak meg:

Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót éś

fetnőttekbőt áttó társaság, akĺk cétul tűzték ki, hogy minden felsőoktatási

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

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

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

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségével. December folyamán a

Láthatatlan Egyetem 7 kütönböző csoportja (képzők képzése, krónikás

csoport, szervezetfejlesztők, inkubáđós csoport, kreatív 9soport,

kommunikációs csoport, előretolt hetyőrség) 3 gyűtést tartott a H13-

ban, ezen kb. 80 egyetemista diák fordutt meg.

lnkubált workshop. A Váltatkozói |nkubációs Program részeként minden

hónapban |nkubátt Workshop tartunk. A Workshopon, a meghívott előadó egy

adott szakmai témát hoz a Hí3 inkubált vállalkozóinak melyet egylitt

dotgoznak fet. Az itt megszezett tudást beépítve fejteszthetik az inkubátt

vállalkozásaĺkat. A december 2.-aí workhopon a minket érő stresszről,

itletve a stressz kezelésről volt sző, a workhopot Vĺrág Erzsébet

szeruezetfejlesztő és Kĺszely Márta kl.inikai szakpszichológus tartotta. Az

etőadók ismertették mi|'yen stressz he|'yzetekkel kell nap, mint nap szembe

néznünk, úgy hogy közben ne veszítsük et a fejünket, itletve az uralmat. A

sok gyakor|'ati példán keresztÜl fel,dotgozott témát egy pár perces

meditációvat zárta a csoportot a két vezető. Az eseményen 7 fő vett részt.

tnkubátt Karácsony. fo14. december 19-én megrendezésre kerĹltt

Kö'zpontunkban az |nkubátt Karácsony elnevezésű Program, melynek cé[ja,

hogy a Váttatkozói lnkubációs Programban szerep[ő vállatkozásokkal, illetve

azok munkatársaival egytitt zárjuk az évet és ünnepeljük közös sÍkereinket.

A meghitt hangulatban e|'tĺi|'tött pár óra kivátó lehetőséget biztosított az

inkubáttjainknak arra, hogy ne csak egymás metlett dolgozó vemélyek

legyenek, hanem erősebb kötődésű köztisségé válhassanak. A pľogram elérte

sikerét, mindenki önfeledten tudta köszönteni egymást karácsony

a|.katmábót, illetve tudta együtt búcsúztatni az évet.

A programon 15 fő vett részt.
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