
 

 

Meghívó 

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány és az Óbudai Egyetem szeretettel meghívja Önt 

A foglalkoztathatóság növelése és a társadalmi elkötelezettség erősítése a 

felsőoktatásban a Pro Bono segítségével című 

BEESE projekt magyarországi záróeseményére. 

 

A záróesemény egy konferencia keretében valósul meg, mely betekintést enged a 

projekt 3 éves időszakában elért eredményekbe, jó gyakorlatokba.  

 

 

A konferencia ideje: 2021. október 21. 

Helye: Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar 

1086 Budapest, Tavaszmező u. 15-17, 

Időtartama: 10.00 –13.30 

 

A Beese projektről:  

A BEESE projektet öt ország kilenc szervezete azzal a céllal hozta létre, hogy olyan 

módszertant és gyakorlatot dolgozzon ki, mely segít a szakmai tanácsadáson alapuló pro 

bono tevékenységeket bevezetni az egyetemi képzésekbe, nagyban segítve ezzel a végzős 

diákok munkaerőpiacon való elhelyezkedését. 

A projekt résztvevői: európai felsőoktatási intézmények szakemberei, végzős egyetemi 

hallgatók, fiatal szakembereket kereső vállalatok és nonprofit szervezetek. 

 

PROGRAM:  

 

9.30- érkezés 

 

10.00 – 11.00 

➢ Köszöntő - Óbudai Egyetem Rektora  

➢ Előadás: A program fő eredményeinek a bemutatása – Tarcsai Judit az ÖKA 

programvezetője  

➢ Előadás: Hallgatói motivációs vizsgálat tanulságai az önkéntesség és a pro bono 

programok kapcsán Dr. habil. Garai-Fodor Mónika 

➢ Tanulságok az Óbudai Egyetem hallgatói által végzett pro bono programok 

megvalósítása kapcsán – előadás a hallgatók bekapcsolódása révén 



 

➢ Előadás: A Pro bono program jövője az Óbudai Egyetemen Dr. habil. Csiszárik-Kocsir 

Ágnes 

 

11.00-11.10 kávészünet 

 

11.10 – 12.10 

➢ Tapasztalatok a külföldi partnerek részéről - video üzenetek pár percben  

➢ A Pro bono programok kialakulásnak lehetőségei hazai egyetemi környezetben - a 

beszélgetést vezeti: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika 

➢ Pro bono programok vállalati közegben, kapcsolódásuk egyetemi partnerekhez, 

kerekasztal beszélgetés – vezeti Farkas Emese 

 

12.10-12.25 kávészünet 

 

12.25 – 12.45 Szekcióülések (workshopok) 

1. Diákok felkészítése pro bono programokra (ÓU) Gémesi Andrea 

2. Pro bono programok egyetemi fenntarthatósága, működési modelljei (ÓU) Fodor 

Mónika 

3. Minden, amit a Pro Bono programokról tudni érdemes a civil szervezeteknek (ÖKA) 

 

12.45-13.00 

➢ Esemény zárása 

 

13.00-13.30 

 Szendvicsebéd 

 

 

A záróeseményre jelentkezni lehet az alábbi linken található űrlap kitöltésével. 

 

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

 

A regisztrációkat 2021. október 20. 12.00-ig várjuk. 

https://forms.gle/6i2preX25ueGFEbu8

