Fókusz és Esszencia Tanácsadó KFT.
Tisztelt Cégvezető!
Cégünk 2008-as alapítása óta igen sok projektben vett részt tanácsadóként, szakértőként,
pályázatíróként. Emellett több száz intézményakkreditációban és akkreditált továbbképzések
előkészítésében, lebonyolítását vettünk részt. Nagyméretű tanácsadási és képzési projektek
konzorcium-vezetőjeként jelentős tapasztalattal rendelkezünk, s nagyméretű, összetett, több projektet
és képzést érintő programok lebonyolítását is végezzük. Ügyfeleink érdekében közreműködünk a
projektek szakmai koncepciójának kidolgozásában, illetve konkrét pályázatírási feladatok ellátásában.

A Fókusz és Esszencia Kft. olyan tanácsadó és szakértő szervezet, amely:
-

közreműködik a vállalatok üzleti stratégiájának kialakításában, fejlesztésében,
támogatást nyújt a szervezetfejlesztési, vezetési problémák kezelésében,
átadja az új fejlesztések lebonyolításához szükséges projektmenedzsment- ismereteit,
összeköti a magánszektor szereplőit a felnőttképzéssel foglalkozó intézményekkel, így
biztosított a vállalatok teljes körű felnőttképzési igényeit,
megkeresi a vállalati képzésekhez, stratégiai fejlesztésekhez, beruházásokhoz szükséges
külső forrásokat,
részt vesz projektek generálásában, stratégiai tervezések, beruházások elindításában,
felkarolja a gyors növekedésű, innovatív területeket,
részt vesz az oktatás, az elmaradott térségek foglalkoztatásának, valamint a harmadik
szektor, illetve a szociális gazdaság fejlesztésében.

Munkatársak képzése és az ehhez szükséges forrásszerzés
Magyarországon ma a legnagyobb probléma a szakképzett munkaerő megtalálása, vagy kiképzése.
Mivel hazánkban még nincs lehetőség csökkenteni az adóalapot a saját dolgozók képzési költségének
elszámolásával, a cégek, vállalkozások nagy része nem, vagy csak nehezen tudja a munkavállalók
folyamatos továbbképzését biztosítani.
Szervezetünk a pályázati lehetőségekben való eligazodáshoz, az uniós pályázatok kapcsán felmerülő
valamennyi feladat elvégzéséhez teljes körű támogatást kíván nyújtani, a vállalkozói szektor, azon
belül is kiemelten a kis és középvállalkozások számára. Az elnyerhető források felderítésétől kezdve
− a pályázati tanácsadás és pályázatírás komplex feladatain túl − segítséget nyújtunk a támogatási
szerződés megkötésében, a támogatások lehívásában is.

Projektekhez forráskeresés
A vállalatokkal való munkáink során gyakran tapasztaljuk, hogy nagyon jól megfogalmazott a
problémák sora és a célok is, de konkrét, valós változásokat hozó projekt-tevékenységek lassan
indulnak el. A projektek elindítása nálunk azt jelenti, hogy a megismert problémákból célokat, konkrét
cselekvési lépéseket, akciótervet és beruházási javaslatokat fogalmazunk meg a cégvezetéssel
közösen, amihez partnereket keresünk ill. megvalósíthatósági tervet készítünk.

Továbbképzések, Tréningek és Workshopok
Munkatársaink több mint tíz éve tartanak a legkülönbözőbb szervezeteknél tréningeket,
műhelymunkákat. A tréningek megtartását minden esetben személyes beszélgetések, az adott területen
történő kompetencia felmérés előzi meg.

A tréningjeink körében a legnépszerűbbek:
Művezetők és középvezetők képzése, projektmenedzsment alapismeretek
Motivációs rendszer felülvizsgálata és testre szabása
Partnerközpontú működés, értékesítés és marketing
Minőség- és hatékonyságfejlesztés, LEAN management bevezetés
Vezetői és középvezetői készségek fejlesztése
Stratégia- és változásmenedzsment, szervezetfejlesztés
Kommunikációs, prezentációs készségek fejlesztése
Csapatépítés, In- és Out-door tréningek
Tanácsadások, műhelymunkák

Szervezeti változások és átalakulások támogatása
Jelenleg is több nagy cégnél dolgozunk külső tanácsadóként. Van, ahol már több, mint 5 éve
folyamatosan fejlesztünk területeket. Külső tanácsadót általában akkor hívnak a szervezetek egy-egy
változás lebonyolításánál, ha már nagy a gond, vagy egy változásba belefogtak, s elakadtak különböző
okok miatt. Ezek lebonyolítása komplex folyamat. Ehhez nyújtunk tervezési, programmenedzselési
szolgáltatásokat. A szervezeti változásokhoz kapcsolódóan az alábbi célokat tartjuk szem előtt:
-

a változások valós eredményt hozzanak;
- nőjön az üzleti eredményesség;
a munkatársak reakciói a változásokkal szemben rugalmasak, formálhatók legyenek.

A 2014-2020 időszak gazdaság-fejlesztése
Magyarország 2020-ig 12.000 milliárd Ft fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a hazai
költségvetés támogatásával. Ennek az összegnek a 60%-a közvetlenül gazdaságfejlesztésre
használható. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) az EU források egy
része a VEKOP program keretében Budapesten és Pest megyén valósul meg, de a felhasználás
alapvetően a vidéki, fejletlenebb területeken valósul majd meg. A 2014-2020 között megvalósuló
GINOP program uniós forrása mindösszesen 2.586 milliárd Ft.
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