Mindig is vállalkozni szerettél volna, de eddig nem mertél belevágni? Vagy úgy érzed, hogy
szívesen vennéd saját kezedbe a sorsod vállalkozóként, de nincsenek még meg a megfelelı
ismereteid hozzá? Bizonytalan vagy abban, hogy hogyan indulj el, mit is kell csinálnod, hogy
vállalkozóvá válj?
A GYEREVISSZA projektbe való jelentkezésed elfogadása után egy háromnapos
személyiségfeltáró tréning nyújt számodra alkalmat arra, hogy felismerd a benned rejlı
képességeket, és szakérık segítségével felismerd és tudatosítsd magadnak azt, hogy melyik a
megfelelı irány és képzés számodra a jövıddel kapcsolatban.
Ha úgy döntöttél, hogy vállalkozó szellemő, „bevállalós” vagy, és van egy olyan „vállalkozási
álmod”, amely életképesnek tőnik, és amelyet szívesen és lelkesedéssel tudnál megvalósítani,
akkor a mi emberünk vagy! Légy bátor és vállalkozz, mi fogjuk majd a kezedet az elsı
lépéseknél.
A GYEREVISSZA projekt az alábbi tréning- és képzési lehetıséget nyújtja számodra
döntésedhez (a képzéseken, tréningeken való részvételt befolyásolja a te választásod és a
létszám telítettsége is):
Ha az internetes hozzáférésed biztosított és otthonról, önállóan szeretnél tanulni akkor
az alábbiakat javasoljuk:
Akkreditált e-learning alapú vállalkozói ismeretek képzés: a résztvevıket komplex képzés
keretében készítjük fel, ahol felvértezünk minden olyan elméleti és gyakorlati ismerettel és
képességgel, amelyek alapvetıen szükségesek egy vállalkozás beindításához és
mőködtetéséhez.
Akkreditált e-learning alapú EU pályázati és projektmenedzsment ismeretek képzés: hogyan
pályázzunk, hogyan tervezzünk projekteket, hogyan menedzseljük ezeket hatékonyan? A
képzés a pályázatírási és projektmenedzsment-kihívásokra készíti fel a résztvevıket.
Akkreditált e-learning alapú informatikai ismeretek képzés: elsajátíthatod a számítógépes
ismeretek elméleti alapfogalmait, és a munkádat illetve vállalkozásodat segítı gyakorlati
alkalmazását.
Ha a személyes kapcsolaton alapuló tréningszerő képzést kedveled jobban, akkor
számodra az alábbi képzés a leginkább megfelelı:
Az akkreditált 90 órás vállalkozói ismeretek képzés keretében a résztvevık
tréningkörülmények között, szituációs játékok és csoportos gyakorlatok segítségével
mélyíthetik el a képzési blokkokban megszerzett elméleti ismereteiket.
A résztvevık a képzés utolsó napján a gyakorlatban is próbára tehetik megszerzett tudásukat:
vállalkozásuk üzleti tervét egy prezentáció formájában mutatják be a többi résztvevınek, és
együtt vitatják meg azt. A képzés során fontos szerepet kap az egyéni munka és felkészülés is,
amelyet online tudásbázis is segít. A képzési program 60 óra tantermi képzésbıl és tréningbıl,
valamint 30 tanórának megfelelı önálló munkából áll.
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A projekt folyamán a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódóan egyéni tanácsadásra is van
lehetıség, illetve egy tapasztalt vállalkozó mentori segítségét is biztosítjuk, aki a projekt
idıtartama alatt egyénre szabottan foglalkozik veled és induló vállalkozásoddal!
Az alábbi kiegészítı tréningeken történı részvételre is van lehetıséged (korlátozott
létszámban):
• Tárgyalástechnika tréning (1 napos): Hogyan tárgyaljunk hatékonyan? Melyek
a legfontosabb alaptechnikák?
• Konfliktuskezelés tréning (1 napos): Hogyan kezeljük munkahelyi és
vállalkozásbeli konfliktusokat?
• Idıgazdálkodás tréning (1 napos): Hogyan osszuk be hatékonyan idınket,
feladatainkat?
• Ügyfélszolgálati, ügyfélkapcsolati tréning (1 napos): Mi a jó ügyfélszolgálat
alapja? Hogyan kezeljük ügyfeleinket?
• Kommunikációs tréning (2 napos): Hogyan kommunikáljunk hatékonyan
mindennapjainkban és vállalkozásunkban?
Ha gyerekekkel foglalkoznál a munkád során is, ez a képzés számodra a megfelelı:
6 napos családi napközi képzést korlátozott létszámban tudjuk nyújtunk azoknak, akik családi
napközit szeretnének mőködtetni, illetve akik családi gyermekfelügyeletet szándékoznak
ellátni.
A vállalkozóvá válást segítı e-learning alapú képzéseket a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány biztosítja, a személyes, tantermi képzéseket, tréningeket, valamint a mentorálást
és az egyéni tanácsadást pedig a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány valósítja meg.
A tantermi képzések ideje alatt elıre jelzett igény esetén gyermekfelügyelet is biztosítunk.
Érdeklıdni a gyerevissza@seed.hu email címen tudsz.
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