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Egy helyen a magyar  érdekeltségek
Adatbázis és mentorprogram romániai magyar vállalkozóknak
• A vártnál is többen 
jelentkeztek a Pro 
Economica Alapítvány 
által meghirdetett 
Mentorprogramra, 
amelyet az erdélyi ma-
gyar vállalkozóknak 
hirdettek meg. Közben 
készül a romániai ma-
gyar vállalkozók közös 
adatbázisa is. 

A N T A L  E R I K A

E lkészült az az online fe-
lület, ahol a jelentkezők 
kitölthetik a kérdőívet és 

csatlakozhatnak ahhoz a kez-
deményezéshez, amelynek célja 
közös adatbázisba gyűjteni Ro-
mánia 16 magyarlakta megyéjé-
nek vállalkozóit. Ahogy Kozma 
Mónika, az alapítvány elnöke a 
Székelyhonnak elmondta, az ösz-
szegyűjtött adatokat a feldolgozás 
és rendszerezés után megosztják 
a közös felületen, hogy azt bárki 
láthassa, aki valamely gazdasági 
ágazatban érdekelt, illetve akár 
érdeklődik egy-egy adott termék 
vagy szolgáltatás iránt.

A gyakorlati haszonról

„Nagy öröm számunkra, hogy nem-
csak a székely megyékből jelentkez-
tek sokan, de Temes, Bihar, Szatmár 
megyei vállalkozók is szép szám-
ban jelen vannak, és a vállalkozói 
paletta is sokszínű” – magyarázta 
az alapítvány elnöke, hozzátéve, 

hogy ha valaki például egy adott 
termék iránt érdeklődik mint vásár-
ló, nem kell azt a világ másik részé-
ről megrendelnie, hanem akár egy 
közelebbi, helyi termelőtől, gyártó-
tól is megveheti. Az adatbázis révén 
együtt is működhetnek a különböző 
vállalkozók, ajánlhatják is egymást 
partnereiknek.

Lesz mentorprogram is

Az adatbázis összeállítása mellett a 
Pro Economica Alapítvány elindítja 
a Mentorprogramját is, amely kö-
zösségfejlesztő célt is szolgál: segít 

a kapcsolatépítésben, abban, hogy 
közös megoldásokat találjanak kü-
lönböző kérdésekre, a vállalkozói 
lét kihívásaira. A kezdeményezés 
segít a vállalkozások ismertebbé 
tételében, a cégvezetők szakmai fej-
lesztésében, a kapcsolati háló építé-
sében – magyarázta Kozma Móni-
ka, azt is hozzátéve, hogy tapasztalt 
vállalkozók osztják meg tudásukat 
azokkal, akik még a vállalkozói lét 
elején járnak. „Programunk kezdő 
és tapasztaltabb vállalkozók szá-
mára is rengeteg segítséget 
és előnyt biztosít. A mentor 
és mentorált párosok kö-
zött szakmai találkozókat 
szervezünk konkrét szak-
területi kérdések mentén. 
Tematikus előadások, kép-
zések is várják a résztvevő-
ket, akik egymást is segítik 
majd vállalkozásfejlesztési 
témákban, csoportosan és 
egyénileg, konkrét kihívások 
és egyedi igények alapján” – mond-
ta az alapítvány vezetője.

A mentorprogramra bárki je-
lentkezhet, a résztvevőknek öt al-
kalommal egy-egy másfél napos 
eseményt szerveznek, amelynek 
része lesz a mentorképzés, a men-
tor és mentorált személyes találko-
zója, a vállalkozással kapcsolatos 
tanácsadás is. A határidő március 
7., de amennyiben túljelentkezést 
tapasztalnak a szervezők, megis-
métlik a programsorozatot.

Fontos feladatokat vállal fel 
a Pro Economica Alapítvány

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

B A R A B Á S  O R S O L Y A

T avaly sokan hiányolták ezeket a 
korábban már megszokottá vált 

találkozókat – árulta el Kiss Gabriel-
la szakmai vezető, aki szerint a Szent 
Erzsébet Idősek Otthonában tudják 

megteremteni azt a családias 
hangulatot, amelyben meg 
tudnak nyílni a demenciás 
betegeket gondozó család-
tagok. Pál Ibolya tavaszkö-
szöntő zenés produkciója 
után bemutatták Kiss Gabri-

ella tavaly megjelent Demencia 
és a család című könyvét, amelynek 
kiadását a 2014-ben alakult Gyergyói 
Szemle Egyesület támogatta. 

Az Alzheimer Café előtt 
új kapuk is nyílnak

A rendezvény meghívottja ezúttal 
Babos Judit család-pszichoterape-

uta volt, aki a demens beteget ápo-
ló hozzátartozó lelki állapotáról 
tartott előadást. A téma kibontása, 
feldolgozása a jelen lévő hozzátar-
tozók bevonásával történt. A héten 
rendezik meg Bukarestben az Alz-
heimer-konferenciát, amelyen Kiss 
Gabriella is részt vesz, témája: Az 
Alzheimer Café mint segítőeszköz 
a gondozó családtagok számára. 
Ugyanakkor bíznak benne, hogy 
ezentúl havonta meg tudják tartani 
a gyergyószentmiklósi találkozót, 
hiszen tavaly csak telefonos be-
szélgetések során tudták segíteni 
az érintetteket, de a személyes ta-
lálkozásra nagy szükség van.

Brassóban is elindul az Alz-
heimer Café, március 3-án első 

alkalommal Facebookon lehet be-
kapcsolódni, tekintettel arra, hogy 
Brassó piros zónába tartozik. Meg-
hívott lesz Horváth Judit, a Máltai 
Szeretetszolgálat vezetője és Beat-
rix Adrienn pszichoterapeuta, és 
az előadások után lehetőség lesz 

beszélgetésre, problémamegosz-
tásra is. Azoknak, akik szellemileg 
leépült időseket gondoznak, nagy 
segítséget jelent az Alzheimer Café, 
hiszen nekik még egy személy he-
lyett kell gondolkozniuk, az életük 
átértékelődik, szerepeik megvál-
toznak, stresszhelyzetek sorozatát 
élik meg, és szükségük van erő-
forrásokra, társas kapcsolatokra, 
ahol egymást és előadásokat meg-
hallgatva tudnak erőt meríteni a 
mindennapi gondok leküzdéséhez 
– hangsúlyozta Kiss Gabriella.

Újra kinyitott az Alzheimer Café Gyergyószentmiklóson
• 2018 novemberében indult az Alzheimer Café Gyergyószentmiklóson, a Szent 
Erzsébet Idősek Otthonában. Hamar bebizonyosodott, hogy fontos támaszt jelent a 
havonta megrendezett találkozó a szellemileg leépült időseket gondozó családtagok-
nak. A járványhelyzet miatt tavaly csak egyszer tudtak találkozni, kedden délután 
azonban ismét kinyitott az Alzheimer Café.

Alzheimer Café Gyergyószentmiklóson. 
Előtérben Kiss Gabriella

▸  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA

Próbanépszámlálás
Márciusban 50 ezer lakos be-
vonásával próbanépszámlálást 
tartanak a jövő évi hivatalos 
népszámlálás előkészítése-
képpen – közölte tegnap a 
statisztikai hivatal (INS). Az INS 
által kiválasztott háztartások 
lakóinak – függetlenül attól, 
hogy román állampolgárok-e 
vagy sem – március 10–16. kö-
zött lesz lehetőségük arra, hogy 
adataikat önállóan töltsék ki az 
internetes kérdőíven. A romániai 
népszámlálások történetében 
először alkalmazzák az önkitöl-
tés módszerét. Azokat, akik az 
önkitöltést nem tudják elvégez-
ni, március 22–31. között szemé-
lyesen is felkeresik a számláló-
biztosok. A próbacenzussal az 
adatok begyűjtését, tárolását és 
feldolgozását tesztelik. Az INS 
közleménye leszögezi, hogy a 
népszámlálási műveletek során 
betartják az adatvédelemre 
vonatkozó törvényes előírá-
sokat. Ugyanakkor felhívták a 
figyelmet, hogy a népszámlálás 
során az adatszolgáltatás meg-
tagadása kihágásnak minősül, 
ami 1000-től 5000 lejig terjedő 
bírsággal sújtható.
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