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MI A 
K PLUSZ? 

PONT CSOPORT
MAGYAR IFJÚSÁGI 
KÖZPONT – MIK

A K Plusz egy komplex tehetséggondozási 
keretprogram, amelynek legfontosabb cél-
kitűzése a Kolozsváron és vonzáskörzeté-
ben élő tehetséges fiatalok felkutatása és 
támogatása: képességeik, készségeik és 
kompetenciáik fejlesztése, kapcsolatrend-
szerük erősítése. Mindez hozzásegíti őket 
a munkaerőpiacon való hatékonyabb elhe-
lyezkedéshez, valamint az egyéni és cso-
portos gazdasági vagy társadalmi vállalko-
zások elindításához. 

A különböző szakterületeken tevékenyke-
dő tehetséges fiatalok összekapcsolását, 
közös projektek és vállalkozások indításá-
ra való motiválását tematikus képzéseken, 
szakmai fórumokon, versenyeken, konfe-
renciákon keresztül valósítjuk meg, amelyek 
során folyamatosan ötvözzük az elméleti 
és gyakorlati, alkalmazott módszertanokat. 

A K Plusz program hatodik kiadása 
számokban: 

• K Plusz programban résztvevők 
   száma: 35.000+ 
• Események száma: 40+ 
• Együttműködő szakértők száma: 40+ 

A K Plusz eseményeinek a K Plusz közösségi 
tér ad otthont. A közösségi tér a helyi fiata-
lok számára biztosít teret a program céljait 
szolgáló rendezvényeknek, eseményeknek, 
műhelyfoglalkozásoknak, találkozóknak, 
emellett pedig külsős ifjúsági rendezvények 
számára is elérhető. A fiataloknak szánt 
programjaink szintjén idén is rendhagyó 
évet zártunk, a világjárvány miatt a szemé-
lyes találkozások korlátozottak maradtak, 
így a K Plusz közösségi térre szabott ren-
dezvényeink zöme idén is online, illetve hib-
rid formátumokban történt meg. 

A program koordinátora a PONT Cso-
port, partnere a Magyar Ifjúsági Központ 
(M.I.K.). A K Plusz programot az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatja a 
Nemzeti Tehetségprogram révén. 

A PONT Csoport egy 2009-ben alakult 
szervezet, amely társadalmi innováci-
ós és részvételi folyamatokat támo-
gat elsősorban vállalkozásfejlesztés és 
kultúra területén, különös hangsúlyt 
fektetve az ifjúságra és az információs 
technológiák hatékony felhasználásá-
ra. Székhelye Kolozsváron van, de szer-
teágazó tevékenységeit tekintve egész 
Erdélyben, Romániában és Európában 
is aktívan jelen van. 

Elősegíti és fejleszti az erdélyi tehetség-
gondozási programokat, ifjúságszerve-
zési munkát. Kolozsvár kulturális, szelle-
mi, ifjúsági és gazdasági programjainak 
összehangolása a célja, továbbá olyan 
projektek és mozgalmak felkarolása, 
amelyekre eddig nem volt kapacitás. A 
Központ partnereiként működő civil és 
ifjúsági szervezetek szakmai fejlődését 
segíti, hálózatot épít, ezzel hatványoz-
za tehetséggondozási tevékenységé-
nek hatását. 



KÖZÖSSÉG

A járvány miatt a világunk beszűkült, de az 
online térben olyanok is a közösség részévé 
válhattak, akik ezt eddig a földrajzi távolság 
miatt nem tehették meg. Ezt lájkoljuk.

A Zoom által lehetségessé vált, hogy a határa-
inkat átlépjük, és úgy előadóink, mint résztve-
vőink bárhonnan bekapcsolódhassanak.

Farkas András
a Pont Csoport 
stratégiai igazgatója
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KREATÍV
KOLOZSVÁR
ESTEK

Mostis Gergő
projektmenedzser
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? A Kreatív Kolozsvár estek 

kötetlen, fiataloknak szóló 
előadás-beszélgetés sorozatát 
2015. augusztusában indí-
tottuk, és ma már a hatodik 
kiadásán vagyunk túl. A Kreatív 
Kolozsvár estek célja jó pél-
dák megmutatása, az aktuális 
trendek megismertetése, a 
fiatalok környezetismeretének 
elősegítése. Az idei évben a 
startupok építésének különbö-
ző elemeit jártuk körbe sikeres 
magyarországi startupokkal 
dolgozó szakértők segjtségé-
vel. Beszélgettünk  Covid utáni 
munkaerőpiaci trendekről, 
tőkebevonásról, közösség- és 
hálózatépítésről, illetve sikeres 
üzleti modellekről, a járvány 
hatásáról.

KÖZÖSSÉG
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PEDAGÓGUS
FÓRUMOK
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? A pedagógus fórumok főként 

pedagógusoknak, tapasztalt 
és pályakezdő tanároknak és 
pedagógiát tanuló diákoknak 
szólnak. A szervezésben a Kolozs 
Megyei ifjúsági Fórum is részt 
vesz. Célja, hogy a pedagógusok 
lehetőséget kapjanak arra, hogy 
megosszák egymással az okta-
tásban szerzett tapasztalataikat, 
módszereiket és eszközeiket. Az 
eseménysorozat az elmúlt évben 
online zajlott, élő közvetítés és 
Zoom beszélgetés formájában. A 
programra visszajáró pedagógu-
sok mára már egy “pedafórum” 
közösséggé váltak.

„Személy szerint eleinte ké-
telkedve léptem be: vajon mit 
is tanulhatok ebből? Ahogy 
elkezdődött, éreztem, hogy ez 
más lesz mint a többi online 
konferencia vagy fórum.  Na-
gyon sok új metódust tanul-
hattam, amelyet - bár nem 
vagyok tanár - előadásaimba 
becsempészhetek. Remélem, 
a jövőben is számíthatok ilyen 
rendezvényekre és ha a jár-
ványügyi helyzet megengedi, 
akkor offline formában.”

Örmény Márk

Csorba Zsuzsi
a KIFOR elnöke



TEHETSÉGES 
FIATALOK

A járvány törést jelentett a fiatalok számára. 
Ennek a hatását kellett enyhíteni; új formá-
tumokat kerestünk a tehetség fejlesztésére 
és megmutatására.
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MENTOR-
PROGRAM
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(KMDSZ) a K+ programmal part-
nersében kilenc éve minden ősszel 
meghirdeti a jelentkezést mentor-
programjára. A 2011–2012-es tanév-
ben, amikor útjára indult a program, 
az elsődleges cél az volt, hogy 
az elsőéves egyetemistákkal 
megismertessék a szervezet 
tevékenységét, és stabil önkén-
tesbázist épitsenek ki. Mára a 
Mentorprogram egy több hónapon 
át tartó képzéssorozattá nőtte ki 
magát. A KMDSZ jelenlegi célja az 
eddigiek mellett az, hogy az el-
sőéves egyetemistákat szervezeti 
emberekké nevelje ki, de a program 
alatt tanultakat ne csak a közéleti 
tevékenységeik során, hanem a 
hétköznapokban, az egyetemen, 
később a szakmájukban is fel tudják 
használni. A képzésekre online ke-
rült sor, de volt egy élőben megva-
lósult tábor is.

Antal Erika
a KMDSZ HR elnökségi tagja,
a program vezetője és volt 
mentorprogram résztvevő

„A KMDSZ mentorprogram egy jó játék! 
De milyen is egy jó játék? Egy jó játékot 
mindig CSAPATBAN, jó emberekkel és 
barátokkal játszol. A játék alatt renge-
teg új dolgot tanulsz, másoktól, magad-
ról és a világról. A jó játékot sosem unod 
meg, mindig vannak új célok, feladatok, 
amelyekért megéri küzdeni. Ha elesel, 
felkelsz, mert egy nagy csapat támogat. 
Nem akarod abbahagyni, mert tudod, 
hogy egy nemes ügyért játszol és a 
végén a nyereményed egy fantasztikus 
csapat, a karaktered, amely a játék 
alatt fejlődött ki és a világ, amely gaz-
dagabb lett egy KMDSZ mentorprogra-
mossal.”

Szilágyi Lóránd

TEHETSÉGES FIATALOK



8

EPIC MUSIC
BATTLE
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tivál tehetségkutatója. Célja fel-
karolni az erdélyi zenekarokat és 
lemezlovasokat, akiknek lehetősé-
get nyújtunk, hogy egy szélesebb 
közönség felé mutassák meg tudá-
sukat. Az Epic Music Battle három 
kategóriában szólítja meg az erdélyi 
művészeket: zenekarokat, EDM/
disco Dj-éket, alternatív/techno DJ-
éket keresve. A tehetségkutató első 
fordulójában az erdélyi közönség 
szavazatai döntenek, míg a második 
szakaszban a szakmai zsűri vá-
lasztja ki a nyerteseket. A verseny 
instagramon zajlik, ott lehet sza-
vazni a résztvevőkre. 2020-ban a 
nyertesek az Online Vibe-on léptek 
fel élő közvetítésben.

Rés Konrád
a VIBE Fesztivál fesztiváligazgatója

„Számunkra az Epic Music 
Battle megmutatta, hogy 
angol dalszövegekkel is 
meg lehet fogni az erdélyi 
közönséget.”

Jenei Deborah, 3AD

TEHETSÉGES FIATALOK
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20 
HUSZONÉVES
TEHETSÉG 
2020-BAN
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? A felhívás célja 20 olyan fiatal 

bemutatása volt, aki az üzlet, 
kultúra, tudomány, sport vagy 
közélet kategóriákban olyan 
teljesítményt mutat fel, amely 
egyedülálló és Kolozsvárhoz 
köthető. Magánszemélyek, 
szervezetek és intézmények is 
jelölhettek olyan tehetséget, 
akire büszkék saját közössé-
gükben. Önjelölés is lehetséges 
volt, tehát bármely huszonéves 
fiatal jelentkezhetett a díjra.  
Az YZ Intézet kuratóriuma által 
kiválasztott 20 huszonéves 
tehetség a Paprika Rádió köz-
reműködésével egy személyes 
interjú keretében mesélhetett 
az életéről, megvalósításairól, 
tervekről.

„Kicsit elveszettnek érzem magam, karri-
er szempontjából rosszkor jött ez a vírus. 
Ezek ellenére próbálom nem feladni és 
egy nagyobb projektbe merültem el, sze-
retném a lehető legjobban kihasználni az 
így keletkezett időmet. Végülis azt csiná-
lom amit szeretek, csak jó lenne ha ebből 
meg is tudnék élni. Minden művészeti 
szakmában elengedhetetlen a befogadó 
jelenléte. Én hiába rajzolok valamit, ha 
azt senki se nézi. Hogy miért jelentke-
zem? Mert ebben az időszakban talán 
így megismerhetnek az emberek kicsit. 
Most mikor nincs színház, kiállítások, nem 
láthatják munkáimat, nem szerezhetnek 
tudomást rólam, nagy segítség volna egy 
ilyen lehetőség.”

Fodor Tünde
Paprika Rádió

Hallgasd
meg itt:

Asztalos
Veronka-
Örsike

Oláh
Boglárka

Csíki
Ottó

Varga
Szilvia

György
Antónia

Domokos
Ferenc

Horváth-
Kovács
Mátyás

Boga
Balázs

André 
Ferenc

Szathmári
Edina

Barazsuly
Viktória

Farkas
Boglárka
Edina

Semeniuc
Stephanie-
Gabriella

Csiki
Zsuzsanna

Sánta
Miriám

Jenei
Deborah

Hatházi
Rebeka

Rápó
Eszter

Olcsvári
Péter

Necc

Hatházi Rebeka, 
díjazott

TEHETSÉGES FIATALOK
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KREATÍV IPARÁGI
WORKSHOPOK
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inkon kreatív iparág-
ban tanuló vagy tevé-
kenykedő fiatalokat  
segítünk felmérni, 
fejleszteni tudásukat 
és kompetenciájukat, 
hogy elsajátítsanak 
olyan eszközöket, 
amelyeket filmes, 
reklámfilmes vagy 
zenei vállakozások 
területein felhasznál-
hatnak.Ungváry Oszkár

résztvevő

„Szerintem az egyesüle-
tünknek egyik legfonto-
sabb sajátossága az, hogy 
nagyon fontos számunkra 
a kapcsolat az emberekkel. 
Létrehoztunk egy olyan 
egyesületet, ami kultúrával 
foglalkozik egy picit más-
ként, mint ahogy a környe-
zetünkben ez van, amiről 
úgy éreztük, hogy hiányzik. 
Azokat a területeket pró-
báltuk foltozni.”

Györgyjakab Enikő,
ZIZ Stúdió

„Amikor elkezdődött ez a koronaví-
rus-válság, akkor nálunk is volt egy 
kis ijedelem, rögtön áttértünk home 
office-ra. Most így utólag úgy látom, 
hogy a munkaszervezésben érintett 
minket legjobban a válság.”

Kassay Réka
Zoom stúdió

TEHETSÉGES FIATALOK



VÁLLALKOZÓ 
FIATALOK

A járvány bizonytalanságba sodorta a vállalkozá-
sokat. A fiatal vállalkozókat a túlélésben, az alkal-
mazkodásban és az új lehetőségek felfedezésében 
segítettük. És néha abban is, hogy könnyebben 
engedjék el azt, ami nem működik.
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KWORK Q&A

M
I E

Z 
A

Z 
ES

EM
ÉN

Y
? A Kwork Q&A eseménysorozat 

megújult tartalommal és for-
mában folytatódott 2020-ban. 
Célja olyan praktikus tudás 
átadása, amely a mindennapi 
életben hasznosítható és az 
intézményes oktatás keretein 
belül nem jut el a diákokhoz. A 
célcsoport a középiskolás és 
felsőoktatásban résztvevő di-
ákok, akik az aktuális témához 
feltett kérdésekkel maguk ala-
kíthatják az alkalmak tartalmát. 
A megfogalmazott kérdésekről 
diákszervezetek képviselői be-
szélgetnek a meghívott szak-
emberekkel . Irányadó témák a 
pénzgazdálkodás és munkaerő-
piac, kivitelezésben partnerek a 
KMDSZ és a KMDT.

Both Orsi
projektmenedzser

„Vagány emberek, igazi sikersztorik, életre szóló 
tanulságok. Jó érzés volt a rohanó hétköznapokon 
a kanapén ülve bekapcsolódni az előadásokra és 
valami újat tanulni vagy csak simán kikapcsolódni.”

Balog Mónika

VÁLLALKOZÓ FIATALOK
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KREATÍV 
KOLOZSVÁR
REGGELEK
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? A Kreatív Kolozsvár 

reggelek célja, hogy egy 
olyan keretet teremtse-
nek a fiatalok számára, 
ahol egymás, illetve a 
tapasztaltabb, sikeres 
vállalkozók tapasztalata-
iból kereshetnek vála-
szokat saját kérdéseikre, 
megoldásokat saját 
problémáikra. Meghívot-
taink olyan szakértők, 
vállalkozók, akik szak-
májukban kiválóak, és 
közösségépítő szerepet 
is töltenek be közössé-
günkben.

Szörcsey Ágnes
projektmenedzser
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VÁLLALKOZÓI 
WORKSHOPOK
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? Műhelyfoglalkozása-

inkon a fiatalok vál-
lalkozási készségét 
és kompetenciáját 
fejlesztjük, segítünk 
felmérni tudásukat 
és kompetenciáju-
kat, hogy elsajátít-
sák azon eszközök 
használatát, ame-
lyek segítségével 
ötleteiket vállal-
kozási modellekké 
alakíthatják.

Kelemen Kinga
résztvevő

„Óriási reveláció 
volt, hogy 
mennyire fontos 
feltenni a jó 
kérdéseket.”

„A járvány kezdete óta a 
feje tetejére állt a világ és 
ez a vállalkozások életét 
teljesen megváltoztatta. Ha 
most nem alkalmazkodunk 
az új trendekhez, akkor ez 
könnyen az eddigi munkánk 
végét jelentheti.
A Kreatív Kolozsvár 
workshopjain tudtam 
meg azt, hogy mások 
hogyan alkalmazkodnak. 
Megértettem,  hogy az én 
elképzeléseim hol hibásak és 
hol lehetnek eredményesek. 
A csapatokon belül szinte 
mindenkinek más volt a 
szakterülete, emiatt az új 
megvilágítások nagyon 
üdítőek voltak.”

Alpár

Szabó Betti,
BOLD stúdió alapítója

Szörcsey Ágnes,
ÍZ stúdió

Bálint Krisztián,
Tuti store alapítója

Halmen Balázs,
Eastride

Szabó Ata,
JUSTROCKET

ne add fel
az álmaidat

VÁLLALKOZÓ FIATALOK
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