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A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség partnerségével 2016. novemberében indult és 2018 
októberében ér véget a Be The Change projekt az EU Erasmus+ program finanszírozásában. A 
generációk közötti tudásátadást támogató program célja oktatási anyagok, tartalmak és útmutatók 
kidolgozása a nem formális oktatási keretek között elsajátítható vállalkozói kompetenciák 
megszerzéséhez.  A projekt két társadalmi csoportot kíván megszólítani: a vállalkozó tapasztalattal 
rendelkező idősebbeket és az olyan fiatalokat, akik nincsenek benne az oktatási rendszerben, nem 
vesznek részt szakmai képzésben és nincs munkahelyük (NEETs). 

A partnerek Európa különböző régiót képviselik, ezáltal lehetővé válik közös szemlélet kialakítása és 
olyan módszertan kidolgozása, amely európai benchmark lehet az generációk közötti tudásátadás 
területén. A projektben résztvevő partnerek: ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA  PER 
ANZIANI- INRCA (koordinátor)-ITALY; UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA-ITALY; Magyar Női 
Karrierfejlesztési Szövetség-MNKSZ- HUNGARY; AWO Berlin Spree Wuhle e.V. – GERMANY; UPI - 
ljudska univerza Zalec- SLOVENIA; UNIVERSITA TA MALTA- MALTA. 
 
A konzorcium első találkozója Anconában zajlott, 2016. novemberében, a második találkozó 
Budapesten lesz 2017. áprilisában. 

A projekt első, kutatási szakaszában a partnerek közös módszertant dolgoznak ki annak érdekében, 
hogy megértsék melyek az 50+ vállalkozók szerint a legfontosabb kompetenciák és melyek a 18-29 
közötti fiatalok tanulási igényei.  Ebben a szakaszban országonként 15 vállalkozóval készül interjú, két 
fókuszcsoportos beszélgetés zajlik, 15 fiatallal illetve 3-3 már meglévő jó gyakorlat összefoglaló 
leírására kerül sor. A partnerek egységes adatgyűjtési módszertant dolgoznak ki, útmutató készül mind 
az egyéni interjúkhoz mind a fókuszcsoportos beszélgetésekhez, valamint template a jó gyakorlatok 
összegyűjtéséhez.  

2017 márciusa és májusa között az összegyűjtött adatokból elemzések, külön országjelentések és 
nemzetközi jelentés készül.  Ezek az eredmények szolgálnak majd az oktatási anyagok kidolgozásának 
alapjául mind a fiatalokat oktató senior vállalkozók számára, mind pedig a vállalkozást  indítani  akaró 
fiataloknak, hogy  kedvvel és tudással felvértezve indulhassanak el a vállalkozóvá  válás felé.  
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