A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) alapítói 2003-ban arra a felismerésre jutottak, hogy a női
érdekvédelem területén szükség mutatkozik egy olyan társadalmi szervezet létrehozására, amely összehangolja a nők
és a női érdekvédelmi szervezetek közös érdekeit, a közös vélemény kialakításában tevékeny szerepet kíván vállalni,
és támogatja a női érdekérvényesítés határozottabb kibontakozását az élet minden területén.
A női foglalkoztatás bővítése, az esélyegyenlőség fokozottabb érvényesülése érdekében az MNKSZ kiemelt
magyar munkaadók közvetlen bevonásával, a foglalkoztatás bővítésében és az esélyegyenlőség megteremtésében
tenni tudó döntéshozókkal és szervezetekkel közösen (Kormány, Parlament, EU, gazdasági és tudományos szféra,
civilek, média) eszmecsere-fórumokat hozott létre.
Az MNKSZ tevékenysége során igyekszik átvenni mindazon külföldi jó példákat, amelyeket meghonosításra
érdemesnek ítél. Célja továbbá, hogy a magyar példákat megismertesse a világgal, az Európai Unióval és az ENSZszel kialakított kapcsolatrendszerén keresztül.
2009-től első magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal”rendelkező magyar civilszervezetként
részt vehet az ENSZ / ECOSOC munkájában. Ezáltal hatékonyabbá válhatnak az ENSZ és az európai kapcsolatok
olyan globális ügyek, mint a női esélyegyenlőség, a női jogok valamint a fenntarthatóság területén.
AZ MNKSZ STRATÉGIA PROJEKTJEI
EU Projekt
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás program /
Grundtvig felnőttoktatási program” keretében benyújtott sikeres pályázata alapján „TRAME-Transferring
Competencies through Self-Narration and Mentoring Process” (Tudásátadás a self-narration - önelbeszélés és
mentorálás módszerrel) című programot („TRAME program”) valósítja meg 2013. augusztus - 2015. június között ír,
máltai, német és török partnerszervezetekkel.
Pályázatok, díjak
„Legjobb női munkahely” pályázat és díj, alapítva 2007-ben
„Női Karrier Életmű Díj”, alapítva 2013-ban, az MNKSZ 10 éves évfordulója alkalmából
„Díj a Női Esélyegyenlőségért” alapítva 2007-ben
„Önkormányzatok az esélyegyenlőségért” pályázat és díj 2005/2006
Rendezvények
Az MNKSZ fennállása óta kb. 30 nemzetközi konferenciát és számos találkozót, workshopot szervezett.
Kiemelt rendezvények:
2014
• „Magyar-zsidó női életutak” nemzetközi konferencia a megemlékezés, megbékélés és példamutatás
jegyében a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” tiszteletére Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben,
2014. július 21-én és Dr. Mátrai Márta Asszony, az Országgyűlés Háznagya fogadása a Parlamentben
2014. július 22-én a „Magyar-zsidó női életutak” című nemzetközi konferencia alkalmából.
•

„Nemzetközi összefogás az 50 év feletti nőkért” konferencia együttműködésben az Older Women’s Network
(OWN), Europe szervezettel az MNKSZ „Női karrier korhatár nélkül” programja keretében a Rubin Wellness &
Conference Hotelben 2014. május 31-én.

Előkészítés alatt:
• „Női Fórum” 2014. november 13-án, ennek keretében a "Legjobb Női Munkahely – 2013" díjak ünnepélyes
átadása a Personal Hungary Szakkiállításon, Budapesten a Syma Csarnokban.
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„Nő, Család és Karrier” nemzetközi konferencia a pályakezdő fiatalok családi életre és a munkaerő piaci
kihívásokra való felkészítése érdekében a Personal Hungary Szakkiállításon a SYMA Sport- és
Rendezvényközpontban 2013. október 10-én.
Vidéki Nők Napja a Hungexpo „Csupa nő – Vásár és Figyelem csak Neked!” rendezvényen a Hungexpo
kiállítás G Pavilonjának VIP termében 2013. szeptember 7-én.
„Európai összefogás az 50 év feletti nőkért” az „EU-2012 Aktív időskor és generációk összefogása év”
tapasztalatai nemzetközi konferencia a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2013. március 7-én.
„Nők a fenntartható fejlődésért − a nők szerepe a vidékfejlesztésben” nemzetközi konferencia a Rubin
Wellness & Conference Hotelben 2012. november 24-én.
„Női Fórum” az MNKSZ szervezésében a Personal Hungary Szakkiállításon, a Syma Csarnokban 2012.
november 15-én.
„Női Karrier Klub Találkozó az Indián Nyár jegyében”. Program: Az idősödő nőkkel kapcsolatos témák az
ENSZ-ben és az EU-ban a „2012- Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” tiszteletére
a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2012. szeptember 22-én.
„Egészség- szépség-biztonság” nemzetközi konferencia a „2012- Az aktív idősödés és nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve” tiszteletére a Rubin Wellness & Conference Hotelben 2012. június 28-án.
„Női karrier korhatár nélkül” Az MNKSZ valamint a Figyelő Gazdasági Hetilap és a Családi Lap közös
konferenciája a „2012- Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” tiszteletére a Hilton
Budapest Hotelben 2012. március 28-án.
„BNV Nőknek, Férfiaknak, Családoknak!” MNKSZ programok a BNV-n együttműködésben a Hungexpóval
2011. október 20-án és 21-én.
„Nők a családban, a munkahelyen és azon túl – Közép-európai együttműködés a női
esélyegyenlőségért” nemzetközi konferencia 2011. szeptember 29-én, Budapesten a magyar és a lengyel
európai uniós elnökségi év tiszteletére.
„Női karrier 40 és 50 év felett” nemzetközi konferencia 2010.11.20-án, Budapesten a Gerbeaud Házban
„Március a fogyatékkal élő nőké” konferenciasorozat – 2006-2010 között.
„TRIO-ban az esélyegyenlőségért 2010-2011” konferencia a Parlamentben együttműködésben belga és
spanyol civilszervezetekkel – 2010. február 26-án.
„Összefogás egy jobb világért” nemzetközi konferencia az ENSZ-ECOSOC akkreditált civilszervezeti
együttműködés keretében” Budapesten a Ramada Plaza szállodában – 2009. július 10-én.
„Női karrier korhatár nélkül” nemzetközi konferencia a Parlamentben ” – 2009. február 26-án.
„Foglalkoztatás - Esélyegyenlőség - Versenyképesség” nemzetközi konferencia a Parlamentben ” – 2008.
október 17-én.
„Nő és karrier a XXI. században” egyetemi roadshow együttműködésben a Procter&Gamble céggel a
pályakezdő fiatalok családi életre és a munkaerő piaci kihívásokra való felkészítése érdekében (2007-2008)
„Magyar nők egy jobb világért” nemzetközi konferencia a Parlamentben – 2007. november 23-24-én.
„Nők a politikai döntéshozatalban” könyvkiadás és konferencia a Parlamentben – 2006. december 18-án.
„Önkormányzatok az esélyegyenlőségért” pályázat és díjátadó rendezvény a Budapesten a
Belügyminisztérium Márványtermében – 2006. február 8-án.
„Polgármesterek az esélyegyenlőségért” konferencia – a „Férfihónap” keretében Budapesten a
Belügyminisztérium Márványtermében – 2005. június 27-én.
„Nők a vidékfejlesztésben és a közélet formálásában” konferencia Budapesten a Rubin szállodában – 2004.
június 3-án.
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