
 

 
Fiataloknak szóló rendezvények, ingyenes 
képzések és vállalkozói mentorprogram 2023-
ban – K Plusz évértékelő és programismertető 
 
  
Csütörtökön kiértékeltük a K Plusz 
keretprogram 2022-es évada eredményeit, 
Farkas András, a PONT Csoport stratégiai 
igazgatója, Farkas Paula, a Magyar Ifjúsági 
Központ Egyesület (MIK) és Danguly Csongor 
pénzügyi szakértő, a kolozsvári RMKT alelnöke, 
az F2F-mentorprogram mentora rövid 
sajtótájékoztatón ismertették az idei, 8.0 
kiadás programtervezetét. Az elmúlt egy évben 
több mint 35 fiataloknak szóló rendezvény és 
ingyenes képzés valósult meg a K Plusz 
támogatásával, a Kreatív Kolozsvár és a MIK 
szervezésében.  
  
A K Plusz 7.0 kiadásának két partnerszervezete: 
a PONT Csoport, amely az alkotói és vállalkozói 
készségfejlesztésre szakosodott Kreatív 
Kolozsvár programot koordinálja, valamint az 
erdélyi tehetséggondozási programokat 
fejlesztő Magyar Ifjúsági Központ. A K Plusz 
támogatásával megvalósult eseményeken: a 
Kreatív Kolozsvár beszélgetéseken, illetve az 
F2F-fiatalok a fiatalokért mentorprogramon, 
valamint a MIK rendezvényein összesen több 
mint ezer fiatal vett részt az elmúlt egy évben.  
  
Farkas András, a Kreatív Kolozsvár programot 
működtető Pont csoport alapítója és stratégiai 
igazgatója elmondta: a K Plusz program 
legfontosabb célkitűzése továbbra is 



 

változatlan, a Kolozsváron és vonzáskörében élő 
tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása. 
Arra törekszünk, hogy közvetlen segítséget 
nyújtsunk a fiataloknak, embertől-emberig 
terjedő tudást, személyre és érdeklődési körre 
szabott programokat szervezzünk. A Kreatív 
Kolozsvár programjaként vállalkozói és kreatív 
iparági workshopok, estek és reggelek sorozata 
mellett tavaly debütált az F2F-fiatalok a 
fiatalokért vállalkozói mentorprogramunk. Az 
első kiadásában 12 fiatal vállalkozó csapat 
kapott lehetőséget arra, hogy egy hónap alatt 
elismert hazai szakemberektől, tapasztalt 
felsővezetőktől sajátítsa el a vállalkozás 
indításához és fejlesztéséhez szükséges 
ismereteket. A szakértők, trénerek és mentorok 
műhelyek, valamint személyes és online 
találkozók keretében mentorálták a 
résztvevőket. A program februárban indul újra, 
idén is olyan 18-35 év közötti fiatalok 
jelentkezhetnetnek, akiknek van már ötlet 
fázisú vagy kezdő vállalkozása, amit 
szakemberek segítségével fejlesztenének.  
 
A kreatív iparági workshopok, estek és reggelek 
sorozata június végéig havonta új meghívottal 
és témával tér vissza. A nyolcadik kiadás első 
kreatív Kolozsvár beszélgetésre január 31-én, 18 
órától kerül sor 80 hónap GDPR – 
adatbiztonság, adatvédelem, adatháború, 
adattrendek címmel. Az Xponential 
Transylvania Coworking & Office-ban Dr. 
Horváth Rékával, a BBTE egyetemi 
adjunktusával, Rigó Ferenccel, a Travelminit 
szállásfoglaló platform ügyvezető igazgatójával 
és társalapítójával, valamint Székely Barnabás  
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nemzetközi minősítésekkel rendelkező 
adatvédelmi szakemberrel, a Privacy Pro 
alapítójával Farkas András, a PONT csoport 
stratégiai igazgatója beszélget adatvédelmi 
témákról. A rendezvény való részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.  
 
Farkas Paula, a MIK programkoordinátora 
kiemelte, hogy az idei évben a legfontosabb cél 
a hálózatépítés, ezzel is szeretnék hatványozni a 
tehetséggondozó programok hatékonyságát. 
Ilyen projekt volt ebben az évben a 13 részből 
álló podcast sorozat, amely fiatalokat a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben 
segítette, pszichológusok, humán erőforrás, jogi 
és kommunikációs szakemberek bevonásával.  
 
A Kreatív Kolozsvár a PONT Csoport programja, 
az esemény része a Kplusz keretprogramnak. A 
K Plusz programot Magyarország 
Miniszterelnöksége támogatja a Nemzeti 
Tehetség Program révén. A K Plusz éves 
támogatási keretösszege 20 millió forint. 
  
A Kreatív Kolozsvár és a MIK programjainak 
fotóválogatása: https://we.tl/t-SleQHrtq1T 
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