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A jó gyakorlat elnevezése: Kézműves vállalkozás
Az esetet lejegyezte: Dr. Viola Tamasova- Dr. Silvia Barnova
1. A jó gyakorlatok kiválasztási szempontja- szempontjai
A kis- és középvállalkozások alkotják a szlovák gazdaság gerincét, és a szlovák jogi
személyek 99,9 %-át adják, míg munkaadóként az aktív munkaerő csaknem 75%-át
alkalmazzák. Éppen ezért a kis- és középvállalkozások versenyképességének és
növekedésének erősítése kulcsfontosságú az egész társadalom szempontjából. A kézműves
ipar ideális terület a kisvállalkozások számára.
Sok tehetséges és kreatív fiatal nő készíti saját kézműves termékeit otthoni környezetben.
Nagy részük szülési szabadságon lévő anya, akik szeretnének egy kis mellékes keresetre
szert tenni és az egyik elérhető opció számukra a termékeik értékesítése, vagy termékeiket
az asztalfióknak készítik, és nem tudják, mihez kezdjenek velük. Sokan nincsenek tudatában,
miként indíthatnának saját vállalkozást kézműves termékeikkel, vagy nem eléggé motiváltak
hozzá, avagy már beindították, de a vállalkozás stagnál. Szükségük van valakire, aki képes
iránymutatást nyújtani és segít nem elveszni a “kézműves világban”, azaz, támogatja őket
abban, miként alakítsák át a hobbijukat sikeres és jövedelmező vállalkozássá. A Kézműves
Vállalkozás a csoportos szakmai tanácsadás egy példája, ahol a résztvevők hasznos
információkat kapnak szakmabéliektől a vállalkozásötleteik továbbfejlesztéséhez, és ahol
megoszthatják tapasztalataikat és tanulhatnak egymástól.
A projekt innovatívnak minősül, hiszen az ilyen jellegű workshopok általában más
résztvevői célközönségnek szólnak, és nem alkalmazkodnak a fiatal nők és anyák igényeihez
valamint a „kézműves ipar” több szempontból is különleges feltételeihez. A Kézműves
Vállalkozás workshop egy másik fontos aspektusa az, hogy a részvétel ingyenes.
2.A szervezet/ek, személy/személyek, amely(ek)hez, aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
A workshopokat a Trnavai Anya és Gyermek Központ szervezi a Szlovák Üzleti
Ügynökséggel együttműködve.
Az anya és gyermek központokat általában szülési szabadságon lévő anyák alapítják és
vezetik. Ezek az intézmények lehetőségeket kínálnak az anyáknak és gyermekeiknek arra,
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hogy kitörjenek az elszigeteltségből egy olyan helyen, ahol hasonló problémákkal viaskodó
anyákkal találkozhatnak, és a gyermekek időt tölthetnek a kortársaikkal. A Trnavai Anya és
Gyermek Központ (Trnavské materské centrum) non-profit szervezet, amely trnavai
édesanyákat, kismamákat, édesapákat, a gyermekeiket és családokat fogad. A célja az, hogy
a szülőknek és gyermekeknek lehetőséget nyújtson a minőségi időtöltésre és az általuk kínált
képzéseken és előadásokon való részvételre, ahol tapasztalatot cserélhetnek és támogatást
nyújthatnak egymásnak. Egyéb tevékenységek nyújtása mellett a központ rendszeres és
egyszeri eseményeket, workshopokat és képzéseket is szervez az édesanyáknak. A
tevékenységek nagy részét a központ vezetői végzik, olyan édesanyák, akik csaknem minden
szabadidejüket a központra áldozzák, de a különböző területek szakembereit is szívesen
fogadják, akiket általában workshopok és képzések keretében hívnak meg a központba.
A Szlovák Üzleti Ügynökség (2014 február 28-ig a Kis- és Középvállalkozások
Fejlesztésének

Országos

Ügynöksége) kulcsfontosságú szerepet

vállal

a kis-és

középvállalkozások (SME) támogatásában, és a legrégebben létező ilyen tevékenységű nonprofit szervezet. Az 1993-ben az EU és a Szlovák Köztársaság közös kezdeményezésére
létrejött Ügynökség a köz- és magánszféra olyan egyedülálló platformja, amelynek célja a
szlovák üzleti környezet és vállalkozások versenyképességének növelése. A küldetése a
következő:
-

Támogatni az SME-ket országos, regionális és helyi szinten,

-

Komplex támogatásokat nyújtani az SME-knek a Kisvállalkozási Törvény (SBA)
alapelveinek értelmében,

-

Javítani az SME-k versenyképességét az EU piacain és nem-EU-s piacokon egyaránt.

3.A jó gyakorlat érdekeltjei
A workshopok résztvevői olyan nem vállalkozók, azaz olyan (nem csupán) anyák, akik még
nem indították be vállalkozásukat, de szeretnék, és akik kézműves termékeket készítenek,
de nem biztosak benne, hogy meg kellene-e jelenniük a piacon; vagy olyan vállalkozók/startupok képviselői, akik három évnél nem régebben vannak jelen a piacon.
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A Szlovák Üzleti Ügynökség projektje az NKK Regionális Kutatás-fejlesztés Operatív
Program része, támogatója az Európai Regionális Fejlesztési Alap.
4.A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A vállalkozók üzleti készségeinek fejlesztése és ismereteik minősége kétségkívül hozzájárul
piaci sikereikhez és ahhoz, hogy versenyképes ötleteikkel és termékeikkel megszilárdítsák
innovatív és piaci jelenlétüket. A projekt célja olyan megfelelő ismeretekkel szolgálni a fent
említett

nőknek,

amelyekkel

valóra

válthatják

üzleti

elképzeléseiket

vagy

továbbfejleszthetik meglévő vállalkozásukat. A projekt célkitűzései a következők:
-

növelni az anyák érdeklődését a vállalkozás indítása iránt a saját vállalkozás
beindítására és működtetésére irányuló ösztönzés által,

-

fejleszteni az üzleti készségeket,

-

bemutatni különféle jó gyakorlatokat, inspiráló, sikeres vállalkozók munkásságát,
vállalkozását, termékeit vagy ötleteit, illetve különféle start-upokat támogató
kezdeményezéseket.

A workshopok alkalmával az édesanyák megtanulhatják,
-

hogyan készítsenek SWOT analízist;

-

milyen ingyenes vagy alacsony költségvonzatú marketing stratégiáikat érhetnek el;

-

hogyan építsék fel kommunikációs stratégiáikat;

-

hogyan prezentálják önmagukat és vállalkozásukat.

5.A jó gyakorlat által érintett terület/ek
A Kézműves Vállalkozás workshop a nem formális tanulás példája, mivel egy anyasági
központban szerveződik, amely jellemzően nem számít oktatási intézménynek. A résztvevők
új ismeretekre tehetnek szert tapasztalt előadóiktól, de a projekt az egymástól való tanulásra
is lehetőséget nyújt. Különleges lehetőségük adódik arra, hogy fejlesszék üzleti készségeiket
az élethosszig tartó tanulás tevékenységei által.
6.A jó gyakorlat területi hatóköre
Ebben a bizonyos esetben a workshopot a trnavai régió anya-gyermek központja és a térség
egyéb vállalkozói és leendő vállalkozói számára szervezik. A Szlovák Üzleti Ügynökség
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más régiókban is szervez hasonló workshopokat (kivéve Pozsonyt, amely fejlett régiónak
számít), de ezek elsősorban nem a kézműves vállalkozókat célozzák meg.
7.A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (technikai, humán, pénzügyi)
A projekthez pénzügyi források szükségesek, amelyek fedezik a workshopok
megszervezésének költségeit (előadó, tananyag, a workshop helyszíne, etb.), hiszen nincsen
részvételi díj.
8.A jó gyakorlat eredményei, rövid-, közép- és hosszú távú hatása
A projekt eredménye a (nem csak) anyák bizonyítható érdeklődése a kézművesség iránt és a
saját vállalkozásuk beindítása ezen a területen. A résztvevők hálásak a személyes
módszerért, amely lehetséges vagy kezdő vállalkozókként közelít hozzájuk.
A szakmai iránymutatás és workshopok, ahol a résztvevők hasznos információkat és jó
gyakorlatokat kaphatnak a vállalkozásukhoz, javítja a szlovák üzleti környezet és a startupok minőségét.
9.A jó gyakorlat fenntarthatósága
Mivel a projektet részben EU-s források finanszírozzák, a fenntarthatósága több évre előre
biztosított, és mivel a workshopok ingyenesek, még az alacsony jövedelmű társadalmi
csoportok, így a szülési szabadságon lévő anyák számára is vonzók. Az EU-s támogatás
híján részvételi díjat számítanának fel, és a workshop nem volna elérhető mindenki számára.
Az optimális megoldás a helyi támogatók felkutatása volna a jövőben, de valószínűtlennek
tűnik, hogy ezek a vállalkozások hajlandók volnának támogatást nyújtani versenytársaiknak.
10.A jó gyakorlat adaptálhatósága
A projekt más régiókban és országokban is könnyen alkalmazható; a kérdés csak annyi,
vajon a szervezők képesek-e megteremteni a feltételeket a tevékenységek ingyenessé
tételéhez.
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