2016 második félév programtervezete
KLUB
Szeptembertől rendezvényeink túlnyomó részét – végre – hazai pályán a MUTEX Székház
központjában, új állandó KLUB helységünkben rendezzük. Terv szerint 6 alkalommal,
mindig a hónap utolsó csütörtökén. Ezt már elő is lehet jegyezni. A programok, úgy mint
korábban szakmai, elvi, szórakoztató beszámolók lesznek. Terveink szerint magas
beosztású ismert gazdasági irányítók, vezetők meghívását tervezzük.

KONFERENCIA
Késő őszre tervezzük első nagyszabású szakmai konferenciánkat, melyre nagyon sok
vendéget, természetesen összes tagunkat várjuk, elvárjuk. A konferencia célja a Családi
Vállalkozások szerepének kiemelése a magyar gazdasági életben, a generációváltás
kérdéseinek feldolgozása, és végül, de nem utolsó sorban a Családi Vállalkozások jogi
helyzetének törvényi szabályozásának további alátámasztása.

GAZDASÁGPOLITIKA
Együttműködő Társzervezetekkel közösen a nemzetközi INSIST program befejezésén,
illetve az annak folytatását képező újabb elképzelésekben való közreműködés.
Kiemelt hangsúllyal kívánunk foglalkozni a Családi Vállalkozások pénzügyi területen
történő egyenlő bánásmód elérésén.

OKTATÁS
Az Egyesület által létrehozott ML Alapítvánnyal közösen, folytatjuk a különféle Főiskolák
és Egyetemekkel való együttműködést, az elméleti képzések, gyakorlati oldalról történő
alátámasztásával.

SZERVEZETFEJLESZTÉS
Terveink szerint folytatjuk az Egyesület tagszámának növelésére irányuló munkánkat.
Célúl tűztük, hogy az év végére elérjük a 70-75 létszámot.
Társzervezetekkel történő kapcsolatok mélyítése mellett, keresni fogjuk azon
Szervezeteket,akik a Családi Vállalkozások gondjainak megoldásán fáradoznak.
Tervezzük, az Egyesület kezében lévő KFT létrehozatalát, bizonyos pénzügyi lehetőségek
megvalósítása érdekében.
Megkezdjük a különféle szakmai témák SZEKCIÓKBAN történő feldolgozását.
A Honlapon részletes információ olvasható. Javasoljuk tagjainknak, hogy az érdeklődők
keressék meg a Szekció vezetőket, és lehetőségükhöz mérten kapcsolódjanak be a
munkákba.

KOMMUNIKÁCIÓ
A mai napon bejelentett új Honlapunk folyamatos karbantartása, és tartalmának
színvonalasabbá tétele, folyamatos feladatot tűz ki számunkra. Folytatjuk a nemrég
megkezdett Hírlevél tájékoztatást, úgy tagjaink számára, mint a külső és velünk
kapcsolatban lévő Társszervezetek felé.

PÁLYÁZATOK
Az első félévben sikerrel pályáztunk üzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi támogatásra.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, és ezen keresztül is
kívánjuk az Egyesület működtetését javítani, és a színvonalat emelni. Január óta
folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat a különböző szakmai pályázatokról. Ezt a
tevékenységet a második félévben is folytatni kívánjuk.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Korábban Elnökségi határozatot hoztunk, arról,hogy keressük meg a lehetőségeket, hogy
miképpen lehetséges bekapcsolódni, a Családi Vállalkozások Szervezeteinek nemzetközi
vérkeringésébe. Erre a feladatra is kialakítottunk, egy önálló Szekciót.

KAPCSOLATKÁRTYA RENDSZER
Egyesületünk egyik legérdekesebb elképzelése. Tagjaink számára szeretnék
kapcsolatépítési és üzleti lehetőségeket teremteni, egymás között.
A Kártyáról a honlapon lehet olvasni. Minden tagunk korlátlanul hirdetheti üzleti ajánlatát.
Ezen oldal jelszóval védett, csak a tagok láthatják, tehát bizalmas.

Remélem felkeltettük érdeklődéseteket az újabb egyesületi elképzelésekről.
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