Így neveld az álmaidat!
álmaidat!

mezőgazdasági tevékenységre épülő

általános vállalkozói készség-fejlesztő kísérleti program fiataloknak
Bevezető
Egy sikeres vállalkozáshoz, de már annak elindításához szükségesek alapvető ismeretek,
készségek. Ezek meglepően széles kört fognak át a jogi ismeretektől az online
marketingig. Ezek az ismeretek megszerezhetők többféle módon, pl. megtanulhatók

könyvekből, vannak született vállalkozó zsenik, van, aki a családi környezetéből hozza az
alapvető készségeket.

A meglevő és ismert vállalkozó készségfejlesztő programok több ponton is nehezen
befogadhatóak egy fiatal számára. Egyrészről feltételeznek már meglevő vállalkozási

ötletet, amit szeretne a fiatal megvalósítani. Másrészről a tételes információ átadásra és
nem a vállalkozói szemlélet, gondolkodásmód elsajátítására összpontosítanak. Egy
vállalkozáshoz legalább olyan fontos a megfelelő lexikális tudás mellett a vállalkozói
szerepben otthonosan mozgó, kezdeményező és gondolkodó személyiség. Ez egy olyan

személyiségfejlődési, fejlesztési folyamat, amelyet mindenkinek magának kell bejárnia,
ehhez külső szereplő legfeljebb csak segítséget tud adni.

A vállalkozói tevékenység nem minden ember számára megfelelő munkavégzési keret. Jó
az, ha ebbe a világba tét és kötöttség nélkül tud egy fiatal bekapcsolódni, hogy ne kelljen
semmiféle jogi vagy komoly anyagi kockázatot magára venni.

Jelen program elsősorban a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó gondolkodás
kialakulását, elmélyülését és a döntésképes cselekvő magatartás rögzülését kívánja

támogatni. Teszi ezt úgy, hogy a számonkérhetőség és a felelősség folyamatosan része a
programnak.

A Program tartalma
A program alapötlete arra épül, hogy egy konkrét tevékenységen, az otthon végzett
kisléptékű zöldség kertészkedésen keresztül adja át a vállalkozói mindennapok
kihívásait. Fontos, hogy ennek ellenére ez NEM mezőgazdasági program. A

kertészkedés, de általában a növénytermesztés olyan tevékenység, amely belátható időn
– egy év- belül már megmutatja az eredményességét. Ezen túl az élelmiszer piaci
1

termék, a mindennapjaink része, egyértelműen üzleti tevékenység. Így a rövid, éven
belüli ciklusa miatt alapja lehet a vállalkozói tevékenység szimulációjának. A résztvevők

kézzel fogható, a munkájukkal előállított terméken keresztül ismerkedhetnek meg a
vállalkozói élet különböző fogalmaival a bevétel-kiadástól kezdve a vállalkozói

adminisztráción át a marketing alapismeretekig. Tehát, amit tanulnak azt lesz hova kötni,
tárgyiasul mindaz, ami valami elvont tudás lenne egyébként. Az „Így neveld az álmaidat!”

Program egy mezőgazdasági tevékenységre épülő, általános vállalkozói készségfejlesztő

kísérleti program. A Programban nem mezőgazdászok vesznek részt, a képzés nem agrár

képzés.

A Program a vállalkozói tevékenység főbb kérdésköreit érinti. Így különösen:
- vállalkozás indításhoz, működtetéshez kapcsolódó adminisztráció
- marketing alapismeretek

- vállalkozási tevékenységet támogató infokommunikációs megoldások
- közgazdasági alapismeretek, alapfogalmak

- finanszírozási alapismeretek, alapfogalmak
- kommunikáció- és tárgyalástechnika

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy a kertészkedés és a mezőgazdasági
tevékenység lehetőséget ad egy valódi vállalkozás szimulációjára.
A program felépítése, lebonyolítása
A Program arra a feltételezésre épül, hogy a résztvevők tanulni, fejlődni szeretnének és
ezért hajlandóak időt áldozni a mindennapjaikban. A Program során alapinformációkat,

kiindulási pontokat kapnak a résztvevők. Ezek segítségével a tudást, információt

maguknak kell megszerezni és arról beszámolni. A program során hangsúlyos az egyéni

munka, hasonlóan egy vállalkozás indításához. Így a program során mentorálás jellegű
segítséget kapnak a résztvevők.

A Programot egy a teljes időszak alatt változatlan, szakértőkből, szakemberekből álló
csapat segíti. A szakértőknek kettős feladata van. Egyrészről átadják az alapismereteket,

hagyományos módon és nem formális képzéseken keresztül. Ez után a szerepük
átalakul, szükség esetén konzultációs segítséget adnak, valamint értékelik a résztvevők
által az adott témákhoz kapcsolódóan elvégzett egyéni munkát.
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A szakértői csapatban részt vesz pénzügyi szakember, könyvelési szakember,
marketinges, infokommunikációs szakértő, jogász és természetesen kertész.

A szimulációs környezet miatt a vállalkozói ismeret mellett a kertészkedés alapjaival is

meg kell ismerkedni a résztvevőknek. Ez azonban nem igazán nagy kihívás. A tervek
szerint 20 nm saját földterületen könnyen termeszthető, jó eséllyel termést hozó, jól

felhasználható zöldségeket, növényeket termesztenek a résztvevők (retek, borsó,
sárgarépa, citromfű, menta, palántás paradicsom, hagyma félék). A mezőgazdasági

termelő tevékenységhez komoly szaktanácsadási támogatást kapnak a résztvevők, csak
akkor kell ezen a területen komolyabban elmélyülniük, ha erre saját maguknak igényük
van.

A program 12 hónapja
hónapja alatt a résztvevőknek 18 napon kell személyesen kötelezően
megjelenniük a különböző eseményeken,
eseményeken, képzéseken.
képzéseken. Az 1-4 napos események

jellemzően hétvégére esnek.

A Program nyilvánosságát a résztvevők tevékenységét bemutató egyedi weboldalak és

közösségi oldalak biztosítják. Ezek egyedi tartalmi feltöltése a résztvevők egyik állandó
feladata.

A Program résztvevőit pályázaton keresztül választjuk ki. A Program kísérleti jellege miatt
legfeljebb 12-15 résztvevővel számolunk.
A program munkanyelve magyar.
Jelentkezés és a résztvevők kiválasztása
A Programra 18-30 év közötti magyarországi, szlovákiai és romániai fiatalok

jelentkezését várjuk. Képzettségi előfeltétel nincs. Mezőgazdasági ismeret, tapasztalat
tapasztalat
nem feltétel.

A jelentkezőnek rendelkeznie kell legalább 20 nm egybefüggő, kertészkedésre alkalmas

földterülettel. A földterület kizárólag hagyományos földterület lehet. A balkonláda nem
minősül ennek!
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Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet 2016. október 24-ig
Magyarországon az igyneveldazalmaidat@gmail.com e-mail címen, Szlovákiában az

info@asyf.sk címen, Romániában az office@valeanirajului.ro címen. A jelentkezési lapot
.pdf formátumban kell elküldeni. A jelentkezéshez elektronikusan formában csatolni kell
egy portréképet a jelentkezőről (olyat, amin nem napszemüvegben látható).

A szlovákiai és romániai jelentkezőknek a jelentkezési lapjukat az adott országban
működő együttműködő partnerhez kell visszaküldeni. A 2-2 fő szlovákiai és romániai

résztvevő kiválasztása a helyi partner feladata. A szlovákiai és romániai partner adatai
alább elérhetők.

A jelentkezők közül a személyes meghallgatások után választjuk ki a Program későbbi
résztvevőit.

A jelentkezőnek vállalnia kell, hogy a program minden kötelező eseményén részt vesz.

Összesen 18 nap személyes megjelenés része a projektnek. A résztvevő tudomásul

veszi, hogy alapos indok nélküli távolmaradása esetén a szervezők a projektből
kizárhatják.

Költségek, finanszírozás
A Program ingyenes a résztvevőknek. Az alábbiakat kell a résztvevőnek biztosítani:
- Az utazási költség a programok helyszínére

- Az otthoni kertészkedéshez szükséges tárgyi feltételek

- Az otthon végzett feladatokhoz szükséges tárgyi és egyéb feltételeket biztosítása
A Program tervezett időbeni ütemezése
2016. október 24. Jelentkezési határidő

2016. október 28-29. Résztvevők személyes meghallgatása, Budapest

2016. november 4. A résztvevők kiválasztása, az eredmény nyilvánosságra hozatala

2016. december 2-4.– Képzés I. Vállalkozásról általában, közgazdasági alapismeretek,
számviteli alapismeretek, Budapest

4

2017. január 14-15. – Képzés II. Adózási, pénzügyi, marketing, infokommunikációs
alapismeretek, 2 nap, Budapest

2017. február 9-12.– Képzés III. - Kertészkedés alapjai (elmélet), vállalkozói
együttműködés, 4 nap, Budapest

2017. március - Képzés IV. Kertészkedés a gyakorlatban, 1 nap, Úrhida

2017. május – Képzés V. Kertészkedés a gyakorlatban, 1 nap, Úrhida

2017. március – augusztus – otthoni kertészkedés, egyéni feladatok, könyvelés,
adminisztráció szimulációja, saját weboldal, közösségi oldal elkészítése.

2017. július 29-augusztus 1.– Képzés VI. Kertészkedés a gyakorlatban, kommunikációs
és beszédtechnikai tréning, 4 nap, Úrhida

2017. szeptember – Képzés VII. – A gazdasági év zárása – Pénzügyi tervezés,
finanszírozás, 2 nap, Budapest

2017. november – Záró esemény, a program eredményeinek bemutatása, 1 nap,
Budapest

A program együttműködő partnerei
Programvezető partner
Nonprofit Képzési és Tanácsadó Iroda Alapítvány
1087 Budapest, Osztály utca 12-14. A/III/8.

telephely: Úrhidai Gazda Tábor 8142 Úrhida, Petőfi Sándor utca 57.

gazdatabor.hu, facebook.com/gazdatabor, gazdatabor@gmail.com, 0036309404316
Programvezető: Dr. Mikula Lajos

A Program megvalósításában résztvevő partnerek
Szlovákiai Fiatal Gazdák Szövetsége – ASYF, Szlovákia
Hlavná 16, 946 39 Patince

mladyfarmar.sk, info@asyf.sk, 00421915731541
Kapcsolat: Balogh Nikolett programfelelős

Nyárádmente Kistérségi Társulás, Románia
547410 Nyárádszereda, Rózsák útja 79
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nyaradmente.ro, office@valeanirajului.ro , 0040265571352
Kapcsolat: Ördögh Hanna programfelelős

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA
1138 Budapest, Váci út 134/C. VI:28.

agrya.hu, facebook.com/fiatal.gazdak.agrya, agrya@agrya.hu, 003613200429
Kapcsolat: László Anita programfelelős

Kapcsolat, további információ
Magyarország
László Anita

igyneveldazalmaidat@gmail.com, 003612704874
Szlovákia

Balogh Nikolett

info@asyf.sk, 00421915731541
Románia

Ördögh Hanna

office@valeanirajului.ro, 0040744830729

Az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával
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