SEGÍTÜNK KILÉPNI A NAGYBETUS ÉLETBE
Kreativitás, kritikus gondolkodás, csapatmunka, problémamegoldás és vállalkozói szemlélet. A 21. században
nem csak egy vállalkozás indításához, de a sikeres munkavállaláshoz is számos olyan készséget és képességet
kell elsajátítania egy fiatalnak amelyre csak néhány kivételezett középiskolában van lehetősége.
Alapítványunk kiemelten foglalkozik a fiatalok munkaerőpiacra lépésének
támogatásával, melynek egyik alapvető
feltétele a munkavállalói, vállalkozói és
gazdálkodási készségek megléte. Ezek
fejlesztésére indítottuk el 2018-ban a Citi
Foundation jóvoltából létrejött ’Youth
Entrepreneurship & Employability Initiative programunkat’ középiskolás diákok számára.
A programban résztvevő diákok alapvető
gazdasági és vállalkozói alapismeretekre
tesznek szert, és a “learning by doing” elv
alapján olyan saját termékeket vagy szolgáltatásokat álmodnak meg, amelyeknek
megvalósításához akár még potenciális
befektetőket is megnyerhetnek. Olyan
készségek fejlesztése a célunk, amelyek
elősegítik a diákok sikeres munkaerőpiacra lépését munkavállalóként vagy vállalkozóként.
Első, térítésmentesen igénybe vehető
tanfolyamunkat 2018 tavaszán indítottuk
a Uschoollal közösen. A Stanford Egyetem ’design thinking’ módszertanának
segítségével a vállalkozó szellemű fiatalok dizájn és fogyasztó termékek és a
robotika területén álmodhattak nagyot.

800 000
Az ötlettől a piacra vezetésig eltelt 4
hónapban számos sikeres start-up és
nagyvállalat önkéntes szakembere és
vezetője egyengeti útjukat. Ujjlenyomatolvasóval ellátott okospénztárca, a beltéri falmászást forradalmasító LED-es
alkalmazás, okos virágcserép, élővideós albérlet kereső portál. Csak néhány az első vállalkozói klubunk ötleteiből.
Azoknak a diákoknak, akik nem tudnak
a budapesti foglalkozásokon részt venni SmartMart néven e-learning tananyagot fejlesztettünk. Az interaktív online
gazdálkodási – vállalkozási tananyag
segítségével a középiskolások képet
kapnak a gazdaságról, a vállalkozások
világáról, fejlődik gondolkodásuk és
tudatos gazdasági döntések révén magabiztosabbá válnak.
Tudtad?
Az első United Way irodát 1887-ben
Denverben, az Egyesült Államokban
alapították. A szervezet mára a világ
legnagyobb,
magánadományokból
fenntartott non-profit hálózatává vált,
amely több, mint 40 országban 1800
helyi irodával évente mintegy 60 millió
embernek segít.
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A McKinsey Global Institute
előrejelzése szerint 2030-ra
800 millió munkahelyen
veszik át robotok az emberek munkáját. Okosabbak
sohasem lehetünk egy robotnál, ezért ha sikeresek akarunk lenni, olyan képességeinket és készségeinket kell
fejlesztenünk már iskolás
korban, amelyekre gép soha
nem tehet szert.

