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MEGHÍVÓ 

A Regionális Civil Központ Alapítvány 

szeretettel meghívja Önt az 

I. TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS FÓRUMRA 

A rendezvény időpontja: 2021. október 21. (csütörtök) 13.00 – 16.00 

A rendezvény helyszíne: Bástya Hotel (3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 1-3.) 

 

 

A társadalmi innováció ösztönzéshez kapcsolódó fórumot a Regionális Civil Központ Alapítvány hívta 

életre. A rendezvény gazdasági versenyképesség egyik legfőbb kihívásával, a megfelelően képzett, és 

az igények szerint rendelkezésre álló munkaerő biztosításával foglalkozik, e témát járja körül. 

 A fórum célja, hogy a résztvevő vállalkozások, intézmények és gazdasági szereplők megismerjék a 

térségünkben folyó társadalmi innovációra irányuló törekvéseket, azokat az alternatív megoldásokat 

és lehetőségeket, amivel hatékonyabban tudják munkaerő-igényüket kielégíteni. Válaszokat kapjanak 

arra, hogy a foglalkoztatás bővítése érdekében milyen konkrét együttműködési lehetőségek állnak 

rendelkezésre a vállalkozások, intézmények valamint a civil szervezetek és szolgáltatók között.  

Inspirációt szeretnénk nyújtani egymás számára, hogy új megoldások alkalmazásával, a társadalmi 

innovációk körének bővítésével és alkalmazásával eredményesen tudjunk térségünk munkaerő-piaci 

gondjain enyhíteni, hozzájárulva a helyi gazdaság és társadalom fejlődéséhez. 

 

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk!  

 

          Szendrák Dóra 

          ügyvezető elnök 
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PROGRAM tervezet 

A rendezvény időpontja: 2021. október 21. (csütörtök) 

A rendezvény helyszíne: Bástya Hotel (3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 1-3.) 

 

 

13:00-13:30 Regisztráció 

__________________________________________________________________________________ 

 13:30-13:35 Szakmai köszöntő Bánné Dr. Gál Boglárka, elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

közgyűlés  

13:35-14:00 Munkaerő-piaci kihívások és megoldási alternatívák Borsod megyében Dr. Menyhárt 

Szabolcs, főosztályvezető, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály  

14:00-14:25 A munkaerőhiány kezelése leszakadó, szakképzetlen munkaerővel? Így segít a 

PractiWork objektív mérése és a hiányzó képességekre szabott képzése a hátrányos helyzetűek 

hosszú távú munkavégzésére való felkészítésben. dr. Papp Gábor pszichológus, PractiWork Zrt.-

partner 

14:25-14:50 Innováció az egész életen át tartó tanulásban – A kompetenciaközpontú fejlesztés pilot 

programja a foglalkoztathatóság javítása érdekében című EFOP-5.2.1-17-2017-00008 számú projekt 

eredményeinek a bemutatása Szendrák Dóra Regionális Civil Központ Alapítvány 

__________________________________________________________________________________ 

14:50-15:05 Kávészünet  

__________________________________________________________________________________ 

15:05-15:20 Helyi vállalkozások támogatása és versenyképességének növelése Miskolc városában  

Pető Ágnes, Paktum vezető, Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja. 

15:20-15:35 Innovatív megoldások a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci beillesztésében – az 

Ifjúsági Garancia Program hazai és nemzetközi tapasztalatainak bemutatása Scharle Ágota Budapest 

Intézet 

15:35-15:50 Társadalmi innováció, mint a válságból kivezetés egy lehetséges útja Dr. Varga Krisztina 

adjunktus, Miskolci Egyetem - Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet 

15:55-16:00 Záró gondolatok Lengyel Anett szakmai vezető Coworking Kft. 

 

 


