




A K Plusz egy komplex tehetség-
gondo zási keretprogram, amely-
nek legfon tosabb célkitűzése a 
Kolozsváron és vonzáskörzetében 
élő tehetséges fi atalok felkutatása és 
támogatása: képességeik, készségeik 
és kompetenciáik fejlesztése, 
kapcsolat rendszerük erősítése. 
Mindez hozzásegíti őket a munkaerő-
piacon való hatékonyabb elhelyez-
kedéshez, valamint az egyéni és 
csoportos gazdasági vagy társadalmi 
vállalkozások elindításához.

A különböző szakterületeken 
tevékenykedő tehetséges fi atalok 
összekapcsolását, közös projektek 
és vállalkozások indítására való 
motiválását tematikus képzéseken, 
szakmai fórumokon, versenyeken, 
konferenciákon keresztül valósítjuk 
meg, amelyek során folyamatosan 
ötvözzük az elméleti és gyakorlati, 
alkalmazo�  módszertanokat.

A K Plusz eseményeinek a K Plusz 
közösségi tér ad o� hont. A közösségi 
tér a helyi fi atalok számára biztosít 
teret a program céljait szolgáló 
rendezvényeknek, eseményeknek, 
műhelyfoglalkozásoknak, 
találkozóknak, emelle�  pedig 
külsős i� úsági rendezvények 
számára is elérhető. A fi ataloknak 
szánt programjaink szintjén 
idén rendhagyó évet zártunk, a 
világjárvány mia�  a személyes 
találkozások lehetősége 
korlátozódo� , így a K Plusz közösségi 
térre szabo�  rendezvényeink 
márciustól az online, illetve a hibrid 
formátumokat ve� ék fel.

A program koordinátora a PONT 
Csoport, partnere a Magyar 
I� úsági Központ (MIK). A K Plusz 
programot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatja a Nemzeti 
Tehetségprogram révén.

MI A K PLUSZ?

A K plusz program ötödik kiadása számokban

 K Plusz programban résztvevők száma   79 142
 Események száma      73
 Együttműködő szakértők száma  91

PONT Csoport
A PONT Csoport egy 
2009-ben alakult 
szer vezet, amely tár-
sadalmi innovációs és 
részvételi folyamatokat 
támogat elsősorban 
vállalkozásfejlesztés 
és kultúra területén, 
külö nös hangsúlyt 
fektetve az ifjúságra és 
az információs techno-
lógiák hatékony felhasz-
nálására. Székhelye 
Kolozsváron van, de 
szerteágazó tevékeny-
ségeit tekintve egész 
Erdélyben, Romániában 
és Európában is aktívan 
jelen van. 

Magyar Ifjúsági   
Központ – MIK
Elősegíti és fejleszti az 
erdélyi tehetséggon-
dozási programokat, 
ifjúságszervezési 
munkát. Kolozsvár kul-
turális, szellemi, ifjúsági 
és gazdasági program-
jainak összehangolá-
sa a célja, továbbá 
olyan projektek és 
mozgalmak felkarolá-
sa, amelyekre eddig 
nem volt kapaci tás. A 
Központ partnereiként 
működő civil és ifjúsá-
gi szervezetek szak-
mai fejlődését segíti, 
hálózatot épít, ezzel 
hatványozza tehetség-
gondozási tevékeny-
ségének hatását.
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Ha a K+ program és a Kreatív Kolozsvár 
számait – megszerveze�  események, 
eseményeken résztvevők, a programokba 
bevont szakértők száma – nézzük, akkor mi, 
a programok mögö�  álló PONT Csoport 
és a Magyar I� úsági Központ csapata 
elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk. 
Az elmúlt évad nagy kérdése viszont 
számunkra, hogy hogyan építesz igazi, egy-
mástól tanuló, inspiráló, segítő közösséget 
egy olyan időszakban, amikor a leginkább 
szükség van rá – online?

A Kreatív Kolozsvár egy olyan 
alkotói és vállalkozói készségfej-
lesztésre szakosodo�  program, 
amelynek elsődleges célcsoportja a 
Kolozsváron és vonzáskörzetében 
élő potenciális vállalkozó magyar 
fi atalok. A program elsődleges célja 
az, hogy a kreatív fi atalokat hozzá-
segítsük a szakmai önmegvalósí-
táshoz, amelyet életképes vállal-
kozások létrehozásával vagy azok 
részesévé válásával érhetnek el.

A Kreatív Kolozsvár program számára a 
2019-2020-as évad az újratervezés éve volt. 
Míg 2019-ben nagy lendüle� el indultunk, 
2020 februárjában.... tudjátok, elkezdődö�  
az újratervezés. A Kreatív Kolozsvár kö-
zösség építésében mindig is nagyon fontos 
szerepet töltö�  be az online tér; gyorsan 
megtanultuk, hogy technikailag hogyan 
emeljük át a tevékenységeinket online 
formátumba. 

Az igazi nehézséget az jelente� e, hogyan 
segítsünk igazán jól és gyorsan, rájöjjünk, 
hogy mire van szüksége a fi atal vállalkozók-
nak, a fi ataloknak, akik vállalkozásról ál-
modnak. Ezért start-upos üzemmódra kap-
csoltunk, új formátumokkal kísérleteztünk. 
És velünk volt a közösségünk a Kreatív 
Kolozsvár reggeleken, ahol i� honi fi atal, 
sikeres vállalkozók taníto� ak, inspiráltak, 
motiváltak, a Kreatív Kolozsvár esteken – 
maszkkal, távolságtartással, szabályokkal, 
de személyesen is, vállalkozói műhelymun-
káinkon, amelyeken megpróbáltunk lépést 
tartani a világjárvány okozta változásokkal 
és kihívásokkal, nagyon sok résztvevővel 
tar to� uk meg zeneipari és fi lmes work-
shop jainkat. Online térben megtarto� uk 
ITK Innováció- és Tehetségkonferenciánk 
második kiadását is. 

Az év sok tanulsággal szolgált, közülük 
az egyik legfontosabb, hogy több ezren 
nézték meg online anyagainkat, sokkal 
többen, mint a fi zikai térben lehete� , és 
ebből, ígérjük, tanulunk a jövőre nézve 
is. De azt is látjuk, hogy szükség és igény 
van a fi zi kai találkozókra, a személyes 
közösségi élményekre. Köszönjük, hogy 
részt ve� e tek programjainkon, hogy 
szakértőként együ�  dolgozha� unk, hogy 
partnerekként közösen gondolkodhat-
tunk, köszönjük a támogatónak a belénk 
fektete�  bizalmat. És miközben vissza-
fele számolunk a személyes találkozókig, 
mosolyokig és ölelésekig, találkozunk és 
vigyázunk egymásra az online térben is!
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BOTH 
ESZTER 
ORSOLYA
a Magyar I� úsági Központ képviselője

Azt hiszem, nem számít újdonságnak, 
ha azt mondom, hogy 2020 kihívás volt 
a Magyar I� úsági Központ és a K Plusz 
életében is. Az átlagosan, és tervekkel 
tele induló év gyors fordulatot ve�  a 
járványügyi korlátozások bevezetésével. 
Mindezek ellenére igyekeztünk a cél-
jainknak megfelelően alkalmazkodni 
a helyzethez és folytatni az i� úsági 
szervezetek segítését mind szakmai, 
mind pedig tehetséggondozási há� érrel. 

A K Plusz idei programja az online tér-
be költözö� , a már jól ismert KWork és 
P&P Networking műhelyfoglalkozások, 
a Pedagógus fórumok, illetve a Mentor-
program is a képernyőkön keresztül 

folytatódtak. Mindezek ellenére az 
érdeklődés megmaradt és továbbra 
is meghatározó szereplői tudtunk 
maradni a kolozsvári tehetséggon-
dozásnak. Ezért köszöne� el tartozom 
a kiemelt szakmai partnereinknek, az 
YZ Intézetnek, a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetségnek és a Kolozs Megyei 
I� úsági Fórumnak.

Bár a K+ Közösségi tér egy időre 
bezárta kapuit a nagyközönség előtt, 
a MIK továbbra is feladatának tekinti 
a tér működtetését és karbantartását, 
hogy a lehetőségekhez mérten a pro-
gramok mielőbb visszatérhessenek a 
belvárosba. 







A Kreatív Kolozsvár estek kötetlen, 
fi ataloknak szóló előadás-beszélgetések, 
amelyek célja jó példák megmutatása, 
az aktuális trendek megismertetése, a 
fi atalok környezetismeretének elősegí-
tése. Ezek az estek ugyanakkor kiváló 
alkalmat jelentenek a fi ataloknak kap-
csolat- és közösségépítésre. Bár ebben 
az évadban formátumokat és offl  ine-on-
line közeget, kötetlent és intaraktívat 
váltoga unk, annak függvényében, hogy 
a közösségnek mire van szüksége, mit 
engednek meg a szabályozások, az estek 
szellemiségét megtarto uk.

Többek közö  olyan kérdésekre keres-
tük a válaszokat, amik a közösséget a 
jelenlegi helyzetben érdekelték: olcsóbb 
lesz-e a hitel vagy drágább a következő 
néhány évben; lehetséges-e egy 2007-

2008-as szintű pénzügyi válság; mit tehet 
egy bank a vállalkozókért és a kezdő 
vállalkozókért; hogyan lehet megtalálni 
az egyensúlyt a költekezés és a tartalé-
kolás közö ; érdemes-e ezt az időszakot 
brandingre, re-brandingre fordítani; 
hogyan lehet átcsoportosítani, átszer-
vezni ado  vállalkozásokat? 

Jelen voltak a befektetésekkel, tőke-
mozgással és innovációval kapcsolatos 
események is. A nyár beköszöntével a 
Kolozsvári Magyar Napok égisze ala , 
a távolságtartásra, maszkviselésre és 
a létszámra vonatkozó egészségügyi 
előírásokat szigorúan betartva két 
kreatív estet sikerült megszerveznünk. 
Emelle  készíte ünk 6 inspiráló videót 
is a Kreatív Kolozsvár közösségéből 
származó 6 vállalkozóról. 

KREATÍV KOLOZSVÁR 

ESTJEINK
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6. OLDAL

Tudj meg többet a 
Kreatív Kolozsvár estjeinkről 
a következő linkről:

https://bit.ly/kreativkolozsvarest
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A Kreatív Kolozsvár reggelek célja, 
hogy a helyi jó gyakorlatokat bemutas-
sák, hogy egy olyan keretet teremtse-
nek a fi atalok számára, ahol egymás ta-
pasztalataiból, illetve a tapasztaltabb, 
sikeres vállalkozók tapasztalataiból 
kereshetnek válaszokat saját kérdé-
seikre, megoldásokat saját problémá-
ikra. Hat ilyen alkalomra került sor 
az idei évben, a járványügyi helyzetre 
való tekinte� el ez esetben az online 
térben. Meghívo� aink olyan szakér-
tők, vállalkozók voltak, akik nemcsak 
szakmájukban kiválóak, hanem igazi, 

közösségépítő szerepet is töltenek be 
közösségünkben.

Amikor a koronavírus következté-
ben nem volt lehetőségünk fi zikai 
térben összegyűlni, kitaláltunk egy 
kérdezz-felelek formátumú eseményt, 
ahol a fi atal vállalkozók praktikus 
módon, gyorsan kapha� ak választ a 
kérdéseikre. Az összegyűjtö�  kérdése-
ket az általunk felkért szakértők videó 
formátumban válaszolták meg, és a 
videókat elérhetővé te� ük a közösségi 
média oldalunkon is.

KREATÍV KOLOZSVÁR 

REGGELEINK

Tudj meg többet a 
Kreatív Kolozsvár reggeleinkről 
a következő linkről:

http://bit.ly/kreativkolozsvareggelek
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A Kreatív Kolozsvár vállal ko-
zás     fej  lesztő workshopokon a 
fi atalok vállalkozási készségét és 
kompetenciáját fejlesztjük, segítünk 
felmérni tudásukat és kompetenciáikat, 
hogy elsajátítsák azon eszközök 
használatát, amelyek segítségével 
ötleteiket vállalkozási modellekké 
alakíthatják. 

A K Plusz 5.0-ös program fi atal 
vállalkozóknak szánt szegmense 
2019-ben a teljes programot bemutató 
ízelítővel indult, hiszen már az első 
hónapokban, a Kreatív Kolozsvár reggel 
és est melle�  egy vállalkozóknak szóló 
emelt szintű workshopot is tarto� unk. 

A 2020-as évet egy alapszintű vál-
lalkozói workshoppal indíto� uk, ahol 
a háromszoros túljelentkezés mia� , a 
trénerekkel való egyeztetés után, 26 vál-
lalkozó kaphato�  hasznos tanácsokat 
a vállalkozásukkal kapcsolatban. Ezt 
követően az év során helyet kapo�  egy 
vezetői készségfejlesztés és változás-
menedzsment tematikájú workshop is, 
a koronavírusra való tekinte� el online 
térben. A műhelyfogalkozások ezen so-
rozatát egy virtuális leadership online 
képzéssel zártuk, ahol az érdeklődők új 
kompetenciákat sajátítha� ak el, illetve 
lehetőséget kapha� ak a szociális és 
professzionális kapcsolatrendszerük 
gazdagítására is.

A KREATÍV KOLOZSVÁR 

VÁLLALKOZÓI 
MŰHELYFOGLALKOZÁSOKRÓL
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Tudj meg többet a 
Kreatív Kolozsvár műhely   fog  lal-
ko zásairól a következő linkről:

http://bit.ly/vallalkozoiworkshopok
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vezetői készségfejlesztés és változás-
menedzsment tematikájú workshop is, 
a koronavírusra való tekinte� el online 
térben. A műhelyfogalkozások ezen so-
rozatát egy virtuális leadership online 
képzéssel zártuk, ahol az érdeklődők új 
kompetenciákat sajátítha� ak el, illetve 
lehetőséget kapha� ak a szociális és 
professzionális kapcsolatrendszerük 
gazdagítására is.
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Tudj meg többet a 
Kreatív Kolozsvár műhely   fog  lal-
ko zásairól a következő linkről:

http://bit.ly/vallalkozoiworkshopok
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Tudj meg többet a Kreatív iparági 
work shopok ról a következő linkről:

http://bit.ly/iparagiworkshopok

KREATÍV IPARÁGI 

WORKSHOPOK 

Első kreatív workshopunk 2020-ban 
egy zeneipari menedzsmenti műhely-
foglalkozás volt, ahol a résztvevők 
megismerkedhe  ek a könnyűzene 
szakmai, menedzsmenti és pénzügyi 
há  erével. A workshop egyaránt szólt 
fi atal zenészeknek, zenerajongóknak, 
zenekarok menedzsereinek, fesztivál-
szervezőknek, illetve bárkinek, aki 
érdekelt a zeneiparban való elhelyez-
kedésben. 

A második kreatív iparági work-
shopunk egy nagyjáték- és rövidfi lm 
műhelyfoglalkozás volt, szintén online 
felületen. Az esemény során megtanultuk, 
hogy hogyan készülnek a fi lmtervek, 
hogyan határozható meg a célközönség, 
miről szól a forgatókönyv-fejlesztés, milyen 
üzleti modellek működnek a fi lmiparban, 
illetve hogyan kell jó pénzügyi- és 
projektmenedzsmentet végezni a fi lmes 
világban. A műhelyfoglalkozás elsősorban 
a média- és fi lmművészeti oktatásban 
résztvevő hallgatóknak és fi atal 
alkotóknak szólt.
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Két kreatív iparági workshopot sikerült ebben az 
évadban lebonyolítanunk, amelyek az online térbe 
kényszerültek. A nagy számú érdeklődőinket neves 
előadókkal kárpótoltuk, és a műhelymunka után 
kért visszajelzések mentén azt szűrtük le, hogy a 
szakemberek erőfeszítése és a jó formátumú online 
tér teljes értékű élményt és tudást tud nyújtani a 
résztvevőknek.



„Az Íz Studio három éve 
alapult, egy kis catering 
cég vagyunk. A jelenlegi 
catering piacon a szol-
gáltatások nagyon egyol-
dalúak, erre próbáltunk 
egy egyedibb, kreatívabb 
megoldást találni. Mindig 
olyan asztalokat, terítése-
ket próbálunk létrehozni, 
ami ado�  tematikára épül, 
nagyon nagy hangsúlyt 
fekteve a minőségre és 
arra, hogy jó alapanyagok-
kal dolgozzunk, változtas-
sunk a menün. Ezeknek az 
összessége az, ami mia�  
minket keresnek.”

„Azt tanácsolnám azok-
nak, akik most indítanak 
vállalkozást, hogy legyen 
meg a miértjük, ami szinte 
a legfontosabb. Mi az, 
amiért reggel felkelsz az 
ágyból, vagy mi az, amiért 
Te valóban csinálod ezt a 
vállalkozást? Jelenleg négy 
városban vagyunk jelen, 
Kolozsváron, Nagyvára-
don, Marosvásárhelyen és 
Brassóban, körülbelül 250 
futárral dolgozunk.”

„Mi a Kreatív Kolozsvár 
képzéseken belül egy 

színházi-, illetve kulturális 
menedzsment worksho-

pon ve� ünk részt, ami 
iszonyatosan hasznos 

volt számunkra. Igazából 
bizonyos szinten sokkoló 

is volt, ugyanis a képzés 
vezetői nagyon erősen a 

számok, a büdzsé, az előre 
tervezés felől érkeztek. 

Pont az történt meg a Kre-
atív Kolozsvár workshop-
ján, ami nekünk is nagyon 

fontos, a kapcsolat.”

10. OLDAL

Szörcsey Ágnes
Íz Studio

Halmen Balázs
Eastride

Györgyjakab Enikő 
és Köllő Csongor
ZIZ

A KREATÍV
KOLOZSVÁR
KÖZÖSSÉG
vállalkozóinak bemutatóvideói

B E S Z Á M O L Ó  2 0 1 9 – 2 0 2 0



„Az Íz Studio három éve 
alapult, egy kis catering 
cég vagyunk. A jelenlegi 
catering piacon a szol-
gáltatások nagyon egyol-
dalúak, erre próbáltunk 
egy egyedibb, kreatívabb 
megoldást találni. Mindig 
olyan asztalokat, terítése-
ket próbálunk létrehozni, 
ami ado�  tematikára épül, 
nagyon nagy hangsúlyt 
fekteve a minőségre és 
arra, hogy jó alapanyagok-
kal dolgozzunk, változtas-
sunk a menün. Ezeknek az 
összessége az, ami mia�  
minket keresnek.”

„Azt tanácsolnám azok-
nak, akik most indítanak 
vállalkozást, hogy legyen 
meg a miértjük, ami szinte 
a legfontosabb. Mi az, 
amiért reggel felkelsz az 
ágyból, vagy mi az, amiért 
Te valóban csinálod ezt a 
vállalkozást? Jelenleg négy 
városban vagyunk jelen, 
Kolozsváron, Nagyvára-
don, Marosvásárhelyen és 
Brassóban, körülbelül 250 
futárral dolgozunk.”

„Mi a Kreatív Kolozsvár 
képzéseken belül egy 

színházi-, illetve kulturális 
menedzsment worksho-

pon ve� ünk részt, ami 
iszonyatosan hasznos 

volt számunkra. Igazából 
bizonyos szinten sokkoló 

is volt, ugyanis a képzés 
vezetői nagyon erősen a 

számok, a büdzsé, az előre 
tervezés felől érkeztek. 

Pont az történt meg a Kre-
atív Kolozsvár workshop-
ján, ami nekünk is nagyon 

fontos, a kapcsolat.”

10. OLDAL

Szörcsey Ágnes
Íz Studio

Halmen Balázs
Eastride

Györgyjakab Enikő 
és Köllő Csongor
ZIZ

A KREATÍV
KOLOZSVÁR
KÖZÖSSÉG
vállalkozóinak bemutatóvideói

B E S Z Á M O L Ó  2 0 1 9 – 2 0 2 0

„Valójában számomra az a 
vállalkozás, amikor meg-
teremtek egy kontextust, 
ami sok mindennel együ�  
jár. Együ�  jár azzal, hogy 
megteremtem a munkára 
való lehetőséget, körül-
ményeket, hangulatot, 
pénzügyi há� eret, kliense-
ket. Ismerem azt az érzést, 
amikor van egy ötleted 
és ez mennyire lelkesít, 
mennyire belehelyez egy 
perspektívába.”

„Az indí� atás egyrészt az 
volt, hogy szere� em volna 
animációval foglalkozni, 
és nem lá� am egy nagyon 
egyenes utat magam elő� , 
és úgy éreztem, hogy ezt 
ki kell valahogy tapossam 
magamnak. Volt egy csomó 
ötletem, elképzelésem, és 
szere� em volna ezekkel 
foglalkozni valamilyen for-
mában. Pénzügyi tervezést, 
árazást, nagyon sok prak-
tikus dolgot eltanultam a 
Kreatív Kolozsvár képzése-
in egy-két nap ala� .”

„Részt ve� em egy Kreatív 
Kolozsvár vállalkozói és 

készségfejlesztő képzésén, 
ahol az volt a legnagyobb 
nyeremény, hogy két-há-

rom napon keresztül 
mással sem kelle�  foglal-
koznom, csak azzal, hogy 

mit szeretnék megvalósíta-
ni és hogyan. Legnagyobb 

kihívásnak talán azt látom, 
hogy megtartani azt az 
ambíciót, amit az elején 
érzel és fejleszteni azt.”
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Kassay Réka
Zoom Stuido

Szabó Betti
Bold Branding Studio

Bálint Krisztián
Tutti Store



Örömmel, sok mosollyal, kiemelkedő 
beszélgetésekkel és innovatív gondola-
tokkal zártuk rendhagyó konferen-
ciánkat, az Innováció- és Tehetségkon-
ferencia 2020-as kiadását. Az online 
térben bejelentkezők összszáma meg-
haladta a 270-et, amiért roppantul büsz-
kék voltunk úgy a szervezőkre, mint a 
résztvevőkre! A konferenciát Rácz Zsófi a 
fi atalokért felelős helye� es államtitkár 
üdvözlése nyito� a. Az első előadásban 
Bányai Sándor  a tanulás jövőjéről 
beszélt. Őt köve� e Somlai-Fischer 
Ádám, aki fi lmbeillő, szinte már sci-fi  
jellegű digitális technikákat muta-
to�  be. Kulcsár Sándor a Smart Cityk 
jövőjét tárta elénk, míg Jónás László a 
vállalkozói bátorságra és kíváncsiságra 
buzdíto�  minket. 

Ezt követően az első panelbe szélgetésben 
Udvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, 
Szatmár és Kolozsvár kiemelkedő civil 
kezdeményezései és hubjai kerültek 
terítékre. Bíztató volt látni azt, hogy 
milyen mértékben és minőségben 
képesek a városi civil hálózatrendszerek 
az innovációra és kreativitásra. 

A második panellbeszélgetéseken 
Antal Árpád, Kereskényi Gábor, 
Korodi A� ila és Oláh Emese városi 
elöljárókat hallgatha� uk meg. Kötetlen, 
személyes hangnemben muta� ák be 
városaik kihívásait, azok jövőjét, és azt, 
hogy hogyan tervezik településeiket 
fi atalbarát várossá varázsolni.

FIATALOK. JÖVŐ. 
ITK INNOVÁCIÓ- ÉS 
TEHETSÉGKONFERENCIA 2020

B E S Z Á M O L Ó  2 0 1 9 – 2 0 2 0

Rácz Zsófi a
fi atalokért felelős helye� es államtitkár

A Fiatalok. Jövő. ITK. Innováció- 
és Tehetségkonferencia 2020-ról 
készült live videókért, képekért, bejegyzésekért 
látogass el az esemény oldalára:

http://bit.ly/kpluszitk

12. OLDAL

„Úgy gondolom, hogy a 
tehetség gon do zásnál fi zikai 
határok nem szabad, hogy 
elválasszanak minket. 
Lelkiekben ezek a határok 
nincsenek meg köztünk. 
Természetesen magától 
értetődő, hogy minden 
határon túli kezdemé nye-
zést is támogat a Nemzeti 
Tehetség Központ.”
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TÉMÁK ÉS MEGHÍVOTT ELŐADÓK 
AZ ITK KONFERENCIÁN

A tanulás jövője – meghívo� : Bányai 
Sándor, a Pécsi Tudományegyetem do-
cense, közoktatási szakértő, élmény- és 
kalandpedagógiai tréner, felnő� képzé-
si menedzser. A Kalandok és Álmok 
Élménypedagógiai és Animációs Szak-
mai Műhely vezető trénere, az Európai 
Élménypedagógiai Egyesület tagja.

A fi atalorientált városi mobilitás 
jövője – meghívo� : Kulcsár Sándor, 
Smart city szakértő, az ITI Hungary (In-
telligens Technológia és Infrastruktúra) 
alapítója. Korábban a Magyar Telekom 
és a Lechner Tudásközpont Smart city 
programjainak koordinátora, stratégiai 
vezetője.

A munka jövője – meghívo� : Somlai-
Fischer Ádám, a Kitchen Budapest, a 
Prezi és a Bridge Budapest társalapítója, 
rengeteg kísérleti innovatív 
technológiai és művészeti projekt 
alkotója és ötletgazdája.

Az üzlet jövője – meghívo� : Jónás 
László, társadalomtudós, politológus 
és közgazdász. 2016 óta a Design Termi-
nal üzletfejlesztési vezetője. Ezala�  a 
szervezet 12 országban indíto�  el vál-
lalkozásfejlesztési programokat.

A városi fejlődés gócpontjai, 
helyi hálózatok szerepe a városok 
válságkezelésében, és a válság 
utáni időszakban – meghívo�  
résztvevők: Balázsi-Pál Ágnes, 
Kreatív Kolozsvár; Butka Gergő, 
közösségszervező, polgármesteri 
tanácsadó, Szatmár németi; 
Bihari Béla, Design Bank, 
Sepsiszentgyörgy; Pósa Tibor, 
ROVE - Fix Makerspace, Nagyvárad; 
Szakács-Paál István, Hargita 
Business Center, Székelyudvarhely; 
Szilágyi Levente, The House, 
Csíkszereda; Vas Réka, Magtár, 
Csíkszereda

Fiatalok. Városok. Jövő. Erdélyi 
városok polgármesterei a fi atalok 
álló kihívásokról és a városok 
lehetséges válaszairól – meghívo�  
résztvevők: Antal Árpád, 
polgármester, Sepsiszentgyörgy; 
Kereskényi Gábor, polgármester, 
Szatmárnémeti (egyeztetés ala� ); 
Korodi A� ila, polgármester, 
Csíkszereda; Oláh Emese, 
alpolgármester, Kolozsvár
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Bányai Sándor Somlai-Fischer 
Ádám

Kulcsár Sándor

Balázsi-Pál 
Ágnes

Butka Gergő

Szakács-Paál 
István

Bihari Béla

Szilágyi Levente

Pósa Tibor

Vas Réka

Jónás László



A K PLUSZ 

KÖZÖSSÉGI TÉR

B E S Z Á M O L Ó  2 0 1 9 – 2 0 2 0

A K Plusz tér az a közösségi tér, amely 
érti a fi atalok nyelvét és beszéli is azt, 
számos olyan rendezvénynek adva 
helyet, amelyek a fi atalokhoz és a 
fi ataloknak szólnak. A közösség szerepe 
kiemelkedő a fi atalok számára, egy 
elemi igény, a K Plusz tér pedig kreatív 
módon enged utat az alkotásnak és a 
szellemi fejlődésnek. 

A K Plusz tér egy olyan helyszínné nő� e 
ki magát a Kolozsváron élő fi atalok 
számára, amely lehetőséget ad kreativi-
tásuk és lehetőségeik szélesítésére. 
Óriási érték számunkra az is, hogy nem 
egy szervezet munkálkodik a térben, 
hanem egy teljes szervezeti ökoszisz-
témának jelent helyszínt eseményeik, 
találkozóik megszervezésére.

14. OLDAL
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Fotókért a
K Plusz térről vagy 
jövőbeli foglalásokért látogass 
el weboldalunkra:

kplusz.ro/ter/

Ezúton is köszönjük az alábbi szervezeteknek, 
egyesületeknek, csoportulásoknak, hogy minket 
választo� ak, és gazdagíto� ák a tér szellemiségét 
munkájukkal:

 Cluj Connect 
 Coma Egyesület 
 Communitas Alapítvány 
 Go Free Egyesület 
 Iskola Alapítvány 
 KMDSZ szakdolgozatírói kör 
 Kolozs Megyei Diáktanács 
 Kolozs Megyei I� úsági Fórum 
 Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) 
 Közgazdász Klub 
 Máltai Szeretetszolgálat 
 Mentés Másként 
 Planetarium Kids 
 Pro Iuventute Közéleti Akadémia 
 RIF gazdasági-szakmai hálózat 
 Tempfi  Ákos vitakör 
 Vibe Fesztivál

15. OLDAL

Bár a tér 2019-2020-as évadát nagy mértékben 
befolyásolta a koronavírus körüli korlátozások 
hangulata, örömmel mondhatjuk el, hogy a K Plusz 
program saját rendezvényein kívül sikerült több mint 
25 befogado�  ese ménynek is helyet adni. Reméljük, 
hogy az elkövetkezőkben újra teljes mértékben 
hasznát vehetjük a térnek, újra találkozva, és 
gyarapítva ismereteinket és barátságainkat.

Kitartást a tövábbiakban is!



A KWork Q&A egy kezdő-, 
vagy vállalkozást tervező 
fi atalokat megcélzó sorozat, 
amely kérdés-felelet formájú 
beszélgetések keretében 
ad választ a célcsoport 
kérdéseire. A résztvevők 
pénzügyi alapokról, 
so  skillek fejlesztéséről és a 
járványügyi helyzet okozta 
gazdasági változásokról 
tanulha� ak. A KWork 
Q&A sorozat részeként sor 
került egy hibrid formában 
megvalósult vezetőképzőre 
is, ahol a jogi és pénzügy 
témákon túl a kiégésről és 
szervezeti kommunikációról 
is szó ese� .

KWORK Q&A 
PROGRAMSOROZAT

Tudj meg többet a Kwork Q&A 
rendezvényekről a Facebook oldalunkról:

facebook.com/magyarifjusagikozpont/
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Idén összesen 4 pedagógus fórum 
került megszervezésre az online térben. 
A fórumok célja az, hogy találkozási és 
fejlődési lehetőséget biztosítson aktív 
pedagógusoknak. A jelenlegi helyzetet 
fi gyelembe véve a témák többnyire az 
online oktatás kérdéseire és kihívásaira 
igyekeztek választ adni.

Az események közt szerepelt egy 
olyan fórum is, mely arra a kérdésre 
kereste a választ, hogy mire lehet jó 
krízishely zeten kívül az online oktatás, 

míg egy másik rendezvényen a lokál-
patriotizmus helyéről beszélge ünk az 
oktatásban és politikában. 

A pedagógusfórumokon a személyre 
sza bo  tanulásfejlesztésről, a digitali-
záció előnyeiről és hátrányairól is tanul-
ha ak idei évadunkban a pedagógusok. 
Bízunk abban, hogy sikerült a részt-
vevőknek új perspektívákat nyújtani a 
hatásosabb munkavégzés érdekében, 
különleges fi gyelmet szánva a világ-
járvány által kialakíto  új szituációkra.

PEDAGÓGUSFÓRUM 
17. OLDAL

Tudj meg többet a 
pedagógusfórum 
rendezvényekről a következő linkről:

http://bit.ly/mikpedagogusforum



A P+P networking alkalmak idén 2 
témában valósultak meg. Egyrészt 
sor került egy több alkalmas 
szövegszerkesztő tréningre, ahol a 
résztvevők a szövegszerkesztésben 
és alkotásban feljődhe� ek. Az ötször 
három órás kurzus szövegíró gyakorla-
tokkal, jó és rossz példák elemzésével 
segíte�  elsajátítani azt az eszköztárat, 
ami hozzájárul a közérthető és auten-
tikus szövegek megírásában. Szó volt 
arról, hogyan írjunk feszes, könnyen 
értelmezhető mondatokat és hogyan 
alakítsunk ki egy befogadást elősegítő 
szövegstruktúrát.

Másrészt, megvalósult egy 2 napos 
zeneipari menedzsment képzés is, 
amely fi atal DJ-ket és zenekarokat 
célzo�  meg. A résztvevők tapasztalt 
zeneipari szakemberekkel és befuto�  
DJ-kel, zenekarokkal beszélgethe� ek.
A témák közt szerepelt az artist 
branding, szponzoráció, digitális 
pénzkeresés pályázati támogatások és 
zenei jogdíjak is. 

A két részes programsorozat részeként 
létrehoztunk egy információs 
adatbázist, amely összegyűjti a szakmai 
gyakorlatozni vágyó diákokat a 
befogadó kolozsvári vállalkozásokkal,  
megkönnyítve a diákok munkáját és 
fejlődését.

18. OLDAL

B E S Z Á M O L Ó  2 0 1 9 – 2 0 2 0

P+P NETWORKING 
PROGRAMOK            

Tudj meg többet a 
P+P networking 
rendezvényekről a következő linkről:

http://bit.ly/miknetworkingM
IK
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A KMDSZ egyik legfontosabb alappillérét a 
Mentor program képezi. A Mentorprogram 
résztvevői különböző kolozsvári egyetemekről, 
karokról, illetvelve szakokról származó felvé-
tel által válogato�  diákok. Ezeket a diákokat 
érdeklődési körük szerint különböző munka cso-
portokba, illetve mentorcsapatokba kerülnek. 

Mindegyik munkacsoportot a neki megfelelő 
vezető tanácstag irányítja. A csoportok úgy 
kapcsolódnak be a közösség életébe, hogy részt 
vesznek a számukra megszervezett képzése-
ken, csapatösszerázó programokon, ötletelő 

gyűléseken, amiknek célja a szakmai és szemé-
lyes fejlődés, valamint a mentorprogramosok 
kiképzése a közösség és csapatok feladatköreire.

Céljaink közé tartozik a kolozsvári egyetemisták 
számára megismertetni a KMDSZ működését, 
illetve gond nélküli bekapcsolódást biztosítani 
számukra az önkéntes-, és közösségi életbe. Az 
egyetemista közösségbe újonnan bekerültek első 
pár hónapja az új helyzetekhez való alkalmaz-
kodásról is szól és a Mentorprogram lehetőséget 
bitosít egy tartós és színes közösségbe való 
tartozáshoz.

KOLOZSVÁRI MAGYAR DIÁKSZÖVETSÉG – 
KMDSZ – MENTORPROGRAM

ÉVES KIÉRTÉKELŐ FÓRUM
2019 záró mozzanataként 
a MIK közössége évzáró 
beszámoló és kiértékelő 
fórumot tarto� . Az ese-
mény célja az volt, hogy 
találkozási lehetőséget 
biztosítson a kolozsvári 
i� úsági szervezeteknek. 

A projekt részeként egy 
második találkozási alka-
lomra is sor került szep-
temberben, ahol a járvány 
okozta változásokat volt 
lehetőségük átbeszélni a 
partneri hálózat tagjainak.

19. OLDAL

A MIK 2019-és éves 
kiértéke lőjének fotó albumát 
tekintsd meg i� :

http://bit.ly/
mikeveskiertekelo



Felelős kiadó: PONT Csoport
A K Plusz egy komplex tehetséggondozási keretprogram, 
amelynek legfontosabb célkitűzése a Kolozsváron és vonzás-
körzetében élő tehetséges fi atalok felkutatása és támogatása: 
képességeik, készségeik és kompetenciáik fejlesztése, 
kapcsolatrendszerük erősítése. A programot a PONT Csoport 
a Magyar I� úsági Közpon� al partnerségben koordinálja. 
A program az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Nemzeti 
tehetségprogram révén részesült támogatásban. A program 
kiemelt szakmai partnerei az Igen, tessék! Da, po� iți! Egyesület, 
a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, a Kolozs Megyei I� úsági Fórum, 
a Vibe Fesztivál. 

Közreműködtek:
Balázsi-Pál Ágnes, Borzási Sarolta, Both Orsolya, Farkas András, 
Fóris Réka, Kisgyörgy Réka, Mostis Gergő, Morar Ervin, Sebők Tímea, 
Soare Szende, Szilágyi-Kispista Ágota, Szörcsey Ágnes, Talpas Botond, 
Ugron Győző

Grafi kai tervezés és tördelés: 
Rubik Communications 

Online:            www.kplusz.ro
www.kreativkolozsvar.ro 
offi  ce@pontgroup.org 
offi  ce@kplusz.ro 
kreativkolozsvar@gmail.com 
www.facebook.com/kplusz 
www.facebook.com/kreativkolozsvar 
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