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Kik vagyunk és mi az InnoSchool projekt?

Kik vagyunk?

17 lelkes szervezet a Duna régió 9 különböző országából, akik egy közös projekten 

keresztül szeretnének tenni a vállalkozói kultúra és a társadalmi innováció 

fejlesztéséért. Lássuk, hogy pontosan ki is ez a 17 szervezet:

Projektpartnerek:

• DEX Innovation Centre

• Business Incubator – Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre

• The European Center for Socio Professional Integration ACTA

• Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.

• Vienna Board of Education, European Office

• Technical University of Kosice

• Regional Department of Education – Blagoevgrad

• Centre for Resources and Educational Assistance of Bihor County

• Agency for Economic Development of City of Prijedor “PREDA-PD”

• Regional Agency for Development and European Integration Belgrade

• FACLIA - Association for Children and Youth

Társult Partnerek:

• Regional Authority of Liberec Region

• Vocational Training Center, Székesfehérvár

• Ministry of Education and Culture of Republic of Srpska

• Ministry of Education, Science and Technological Development

• Košice Self-Governing Region

• Ungheni Education Directorate
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A projektről

Projektünk célja, hogy a legfogékonyabb 

korosztálynak, a 16-17 éves középiskolásoknak 

nyújtsunk betekintést egy vállalkozás 

létrehozásába és működtetésébe. Emellett 

azt szeretnénk, ha ezek a fiatalok érzékenyek 

lennének a társadalmi kihívásokra, nyitottá 

válnának, és tenni szeretnének valamit a szűkebb és tágabb környezetük javításáért. 

A projekt fő „terméke” egy online interaktív játék, amely a szükséges információkat 

az érintett korosztálynak a legkönnyebben hozzáférhető módon adja át. Ha többet 

szeretne megtudni a projektről, akkor látogasson el erre az oldalra: www.interreg-

danube.eu/innoschool 

Most pedig vágjunk is bele!

Társadalmi vállalkozások? Azok mik???

Hallott már a társadalmi vállalkozásokról? Igen, nem, vagy valami ismerősen 

cseng? Biztos vagyok benne, hogy nem először találkozik a kifejezéssel, de lehet, 

hogy nem tudja pontosan, hogy mik is ezek. Miután végigböngészte ezt a kis 

katalógust, magabiztosabb lehet majd a témával kapcsolatban, és találhat néhány 

nagyon érdekes példát.

Sajnos előbb egy kis 

elméleti áttekintést kell 

tennünk, de ez nem lesz 

hosszú és bonyolult.

http://www.interreg-danube.eu/innoschool
http://www.interreg-danube.eu/innoschool
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Mi a társadalmi vállalkozás

A társadalmi vállalkozás 

alapvetően arról szól, hogy 

egy piacvezérelt üzleti modellt 

használunk kritikus társadalmi 

és környezeti problémák 

megoldására. Sokan úgy vélik, 

hogy a társadalmi vállalkozás 

alapvető eleme a kollektív tulajdonlás. Egyesek szerint kötelező a nonprofit jogi 

struktúra a társadalmi vállalkozás számára.

Amíg nem találunk a “társadalmi vállalkozásnál” tágabb fogalmat, addig nem 

érdemes a közös tulajdonú vállalkozásokra korlátozni az értelmezést. Ha a 

vállalkozás átfogó célja egy társadalmi és/vagy környezeti kérdés megoldása, 

akkor az egy társadalmi vállalkozás - függetlenül a tulajdonosi struktúrától. Ez egy 

pragmatikus álláspont - a világ problémái túl nagyok ahhoz, hogy önkényesen 

korlátozzuk a részvételt és a megosztást.

Mit nem jelent a társadalmi vállalkozás

A szociális vállalkozás nem a profit és a társadalmi hatás közötti egyensúlyozásáról 

szól, mintha ezek egyformán fontosak lennének. A társadalmi vállalkozás 

kiindulásipontja, az elérni kívánt cél. Sikerét a társadalmi (vagy környezeti hatás alapján 

kell értékleni, és a nyereségesség (vagy legalábbis a pénzügyi fenntarthatóság) 

a „csak” a szükséges 

eszköz ehhez a célhoz. 

Természetesen pénz nélkül 

nincs társadalmi küldetés, 

de a legfontosabb dolog a 

cél elérése.
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A társadalmi vállalkozás nem a nonprofit szervezetek kizárólagos területe - lásd a 

fenti “Mi a társadalmi vállalkozás” című részt. Bár a nonprofit szervezetek voltak - 

és vannak - a társadalmi vállalkozási mozgalom vezetői, a társadalmi vállalkozás 

nem feltétlenül korlátozódik a nonprofit szervezetekre. Sőt, az sem elegendő 

ahhoz, hogy egy vállalkozás társadalmi vállalkozássá váljon, ha egyszerűen egy 

nonprofit szervezet tulajdonában van. A vállalkozásnak átfogó célként kell kitűznie 

a társadalmi és/vagy környezeti problémák javítását.

Miért fontosak a társadalmi vállalkozások

A társadalmi vállalkozások 

fontosak, mert a pozitív 

változásra összpontosítanak 

akkor, amikor erre nagy 

szükségünk van. A társadalmi 

vállalkozás egy fontos eszköz 

a sok közül, amely aktívan 

és közvetlenül jobbá teszi 

világunkat. A társadalmi vállalkozás érzékenyebb. A társadalmi vállalkozás nem 

függ a kormányzat és a nagy alapítványok változó prioritásaitól; a közösségen 

belül szükséges változásokat véghezviszi, és (néha) egész városokra, országokra és 

régiókra is kihat.

Ha idáig eljutott, valószínűleg kíváncsi, hogy ezek a társadalmi vállalkozások 

hogyan néznek ki a gyakorlatban. Az alábbiakban a jó gyakorlatok következnek, az 

alábbi hat témakör szerint tematizálva:

- Gondoskodás az idősödő népességről

- Gyermekjólét

- Hátrányok és kihívások a periférikus és vidéki területeken

- A kirekesztett csoportok bevonása

- A társadalom elmozdulása a környezeti felelősségvállalás felé

- Munkaerő-migráció, agyelszívás
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Domov Sue Ryder angol gyökerekkel rendelkezik. Egy Sue Ryder nevő angol nőtől 
származik az ötlet, hogy a Csehországban  is méltóságteljes idősgondozást nyújtó 
intézményt hozzanak létre. Az eredeti Sue Ryder Alapítvány Angliában évtizedek óta 
sikeresen működtet adományboltokat az ápolás finanszírozására, és a cseh otthon 
is innen merített ihletet. 6 jótékonysági boltban az adományozott áruk eladásából 
származó nyereség a domovi Sue Ryder otthon lakóinak gondozását hivatott 
finanszírozni. További forrást jelentenek az államtól vagy alapítványoktól kapott, 
gyakran célhoz kötött támogatások. Ezek mellett a jótékonysági üzletektől származó 
bevétel a szervezet számára a napi működés biztosításához szükséges.

Domov Sue Ryder

A tevékenység leírása:

Helyszín: Prága, Csehország

Tevékenységi terület:
A Domov Sue Ryder egy nonprofit 
szervezet, amely segít az időseknek 
és szeretteiknek az időskorral 
járó életmódbeli változásokhoz 
kapcsolódóan.

Kiszolgáltatott csoport:
Idősek és családjaik

Társadalmi kihívás:
A szervezet legfontosabb feladata, 
hogy az idősek számára méltóságteljes 
öregedést biztosítson, és segítse az 
idősek napi tevékenységeinek ellátását, 
és a mindennapi akadályok leküzdését.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.sue-ryder.cz/
www.facebook.com/DomovSueRyder

Fotó: © Domov Sue Ryder

Gondoskodás az idősödő népességről

https://www.sue-ryder.cz/
http://www.facebook.com/DomovSueRyder
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Rehabilitációt, lábadozást segítő szolgáltatások. Elhelyezés biztosítása idősek számára. 
Ezt a kezdeményezést 2019 áprilisában indította el a “Moldova AID” egyesület. Ennek 
a szociális vállalkozásnak az elképzelése egy masszázs- és kinetoterápiás szolgáltatás 
létrehozása fiatalok és felnőttek számára. Az ezekből a szolgáltatásokból származó 
bevételeket a működési költségek fedezésére és a “Phoenix” Fogyatékos Gyermekek 
és Fiatalok Központja hosszú távú életképességének biztosítására fordítják.

“Főnix Ház”

A tevékenység leírása:

Helyszín: Riscani, Moldova

Tevékenységi terület:
Rehabilitációt, lábadozást segítő 

szolgáltatások. Elhelyezés biztosítása 

idősek számára.

Kiszolgáltatott csoport:
Idős emberek

Társadalmi kihívás:
Az idősödő népesség gondozása.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.phoenixmd.org/

Fotó: © Phoenix House

Gondoskodás az idősödő népességről

https://www.phoenixmd.org/
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13 évnyi munka, több mint 2000 ember menedékhelye és gondozása, 13 ház több 
mint 230 ággyal az eredménye a Bihar megyei Dumbrava idősek, betegek és 
hajléktalanok gondozási központjának. Több mint tisztességesek a befogadottak 
életkörülményei mind a 13 házban: a tisztaság,a  kényelmes ágyak, a tiszta ágynemű 
és ruha,a fürdőszoba, a fűtés és a napi háromszori étkezés mind az ellátás része.

Dumbrava 
Központok D13

A tevékenység leírása:

Helyszín: Dumbrava, Románia

Tevékenységi terület:
Az idősödő népesség gondozása.

Kiszolgáltatott csoport:
Hajléklatan és magára hagyott idős 

emberek.

Társadalmi kihívás:
Idős, gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő hajléktalanok, mentális 
betegségben szenvedő emberek 
gondozása, akiknek teljesen hiányzik a 
támogatás.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://dumbrava.home.blog/ 
www.facebook.com/viorelpasca82

Fotó: © Viorel Pascal

Gondoskodás az idősödő népességről

https://dumbrava.home.blog/ 
http://www.facebook.com/viorelpasca82
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Az AkSen – aktív idősek egy olyan közösségi és információs platform, amely az idősek 
aktivizálását, társadalmi integrációját és kapcsolatok kiépítését segíti. Ugyanakkor 
szociális segítséget is nyújt. Az AkSen 2009 óta működik a Szlovákiában. Szerepe 
az idősek érdekeinek előmozdítása, az idősek számára szervezett tevékenységek 
fontosságának tudatosítása és a társadalomban betöltött aktív szerepük növelése. 
Kezdetben az AkSen online szakértői tanácsadó központként működött az idősek 
számára, de felmerült az igény a személyes találkozókra. Az első közösségi központot 
rendszeres heti tevékenységekkel Piešťanyban hozták létre, amely egyben a szlovák 
AkSen székhelye. Fokozatosan további központok jöttek létre Szlovákiában. Az idősek 
érdeklődésének köszönhetően 2013 végén az AkSen tevékenységét Csehországra is 
kiterjesztette  konzultációs központként, hogy az idős emberek önállóságát bizonyos 
területeken (lakhatás, pénzügyek, foglalkoztatás) javítsa.

AkSen - 
aktív idősek

A tevékenység leírása:

Helyszín: Piešťany, Szlovákia

Tevékenységi terület:
Idősekről való gondoskodás - oktatás - 

jóléti szolgáltatások.

Kiszolgáltatott csoport:
Idős emberek

Társadalmi kihívás:
Az idősek érdekeinek előmozdítása, az 

időskori aktivitás fontosságának és az 

idősek társadalomban betöltött aktív 

szerepének a tudatosítása.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
http://www.aksen.sk/en/o-aksene
www.facebook.com/AKSEN.Aktivny.
senior.o.z
www.twitter.com/aksenaktisenior

Fotó: © Aksen

Gondoskodás az idősödő népességről

http://www.aksen.sk/en/o-aksene
http://www.facebook.com/AKSEN.Aktivny.senior.o.z
http://www.facebook.com/AKSEN.Aktivny.senior.o.z
http://www.twitter.com/aksenaktisenior
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A “Vollpension” egy kis kávéház Bécsben. Az étlapjukon az áll, hogy ők egy generációk 
közötti kávézó. Itt az idősek és fiatalok együtt dolgoznak. A konyhában látható az 
Oma (nagymama), amint házi készítésű édességeket készít. A Vollpension Vienna 
egy olyan hely, ahol az idősebb asszonyok megmutathatják sütési tudományukat, 
a fiatalok pedig élvezhetik az olyan házi készítésű finomságokat, amelyeket csak a 
nagymamák tudnak elkészíteni. Az étlapon főként osztrák ételek szerepelnek, melyek 

nagyon jó minőségűek. A 
főtt ételek a nagymamák 
korhű - régi receptjei 
szerint készülnek. Reggeli 
és ebéd lehetőség is 
van. A süteményeket a 
vendégek szeme láttára 
sütik a kemencékben,  és 
az idős asszonyok tálalják 
fel a vendégeknek.  
Olyan érzés, mint a 
nagymamánál lenni, aki 
az egész szomszédságot 
meghívta vendégségbe.

Vollpension

A tevékenység leírása:

Helyszín: Bécs, Ausztria

Tevékenységi terület:
Az idősödő népesség igényei; 

a szegénység és a társadalmi 

elszigeteltség kockázatának 

csökkentése.

Kiszolgáltatott csoport:
Idős emberek

Társadalmi kihívás:
Az idősödő népesség gondozása.

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat: 
https://www.vollpension.wien/
www.facebook.com/Vollpension.Wien
www.instagram.com/vollpension_wien/

Fotó: © Mark Glassner - Vollpension

Gondoskodás az idősödő népességről

https://www.vollpension.wien/
http://www.facebook.com/Vollpension.Wien
http://www.instagram.com/vollpension_wien/
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A “Lovidovi” egy fenntartható, egyedi cipőmárka, amely kézzel, sok szeretettel és 
odafigyeléssel készül. A Lovidovi név egy szójáték, ami lefordítva azt jelenti, hogy 
“oszd meg a szereteted”. Minden cipőn egy kis szív szimbólum található, amely a 
humanitárius hátteret és a szeretetet jelképezi. A “Lovidovi” cipőkön található szív 
szimbólum a humanitárius hátteret jelzi. Minden eladott cipő után 5 eurót kerül 
adományozásra a szarajevói SOS Gyermekfalvaknak. Így vásárlókkal együtt segítenek 
abban, hogy a szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek és az elszakadással 
fenyegetett családok otthonhoz, egészséghez és oktatáshoz jussanak, és ezáltal egy 
új és jobb jelenhez  valamint jövőhöz. A Lovidovi valóban a cipő, amelynek szíve van.

“Lovidovi” Kft. 
Žepče 

A tevékenység leírása:

Helyszín: Žepče, Bosznia-Hercegovina

Tevékenységi terület: 
Gyermekjólét

Kiszolgáltatott csoport:
Szülői gondoskodás nélkül élő 

gyermekek és a különválás veszélyének 

kitett családok.

Társadalmi kihívás:
Minden gyermeknek joga van a 

családhoz és ahhoz, hogy szeretetben, 

tiszteletben és biztonságban nőjön fel.

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat: 
https://lovidovi.ba/
www.facebook.com/lovidoviofficial/
www.instagram.com/lovidovi_shoes/

Fotó: © Lovidovi Shoes

Gyermekjólét

https://lovidovi.ba/
http://www.facebook.com/lovidoviofficial/
http://www.instagram.com/lovidovi_shoes/
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Az OvidiuRo köz- és magánforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy Románia 
legszegényebb gyermekei számára is elérhető legyen a minőségi koragyermekkori 
oktatás, amelyek bővítik a kisgyermekek szókincsét és javítják nyelvi készségeiket. 
Az OvidiuRo tanárokat képez, és az óvodákat írástudás-fejlesztő eszközökkel, a 
gyerekeket pedig otthoni könyvekkel látja el. 2019-ben az OvidiuRo több mint 100 000 
képeskönyvet juttatott el szegény vidéki és városi óvodákba és hátrányos helyzetű 
gyermekotthonokba.

OvidiuRo

A tevékenység leírása:

Helyszín: Bukarest, Románia

Tevékenységi terület:
Gyermekjólét

Kiszolgáltatott csoport:
Hátrányos helyzetű gyerekek

Társadalmi kihívás:
Az OvidiuRo arra koncentrál, hogy a 
hátrányos helyzetű gyermekek számára 
elérhetővé és hatékonnyá tegye a 
koragyermekkori oktatást Románia-
szerte a pedagógusok képzésén, az 
oktatási anyagok biztosításán és a 
szülők oktatásán keresztül.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.ovid.ro/en/home/
www.facebook.com/AsociatiaOvidiuRo/
www.instagram.com/asociatia_ovidiuro/

Fotó: © OvidiuRo

Gyermekjólét

https://www.ovid.ro/en/home/
http://www.instagram.com/asociatia_ovidiuro/
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A Menedék egy biztonságos környezet, 
amely tiszta ruhát, megfelelő lábbelit 
és kiegyensúlyozott táplálkozást 
biztosít olyan gyermekek számára, 
akiknek máskülönben nem 
tudnának mindezekhez hozzájutni. A 
Menedékben dolgozó szakemberek 
különböző oktatási, kulturális, kreatív 
vagy sporttevékenységeket vezet és 
szerveznek, megfelelő fejlődést kínálva 
a menedékhely használóinak, akiknek 
már ilyen fiatalon is nehéz az életük, és 
szemebsülniük kell a szegénységgel, 
a kirekesztettséggel. Számos olyan 
tanácsadási szolgáltatást is kínálnak, 
amelyek segítik a társadalmi reintegrációt, 
valamint a menhelyhasználók 
családjai számára elérhető támogató 
szolgáltatásokat kínálnak.

Ifjúsági Integrációs 
Központ - Menedék

A tevékenység leírása:

Helyszín: Belgrád, Szerbia

Tevékenységi terület:
Ruha- és étkeztetés; oktatási, 

kreatív, sport- és kulturális 

tevékenységek; szakmai tanácsadás és 

gyermekfejlesztési szolgáltatások.

Kiszolgáltatott csoport:
Az utcán élő és ott dolgozó 5 és 15 év 

közötti gyermekek.

Társadalmi kihívás:
Az utcán élő és dolgozó gyermekek 

életminőségének javítása és 

visszailleszkedése a társadalomba.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://cim.org.rs/en/
www.facebook.com/svratistebgd

Gyermekjólét

Előnyök:
1) Gondoskodás és támogatás a 
problémás családokból, szegénységből, 
bántalmazó családi környezetből 
származó gyermekek számára, akik az 
utcán élnek;
2) Olyan szolgáltatások, amelyekhez ezek 
a gyermekek nem férnek hozzá - oktatás, 
szabadidő, kreatív műhelyek stb.
3) Segítik a diszkriminált és kirekesztett, 
kiszolgáltatott csoportok társadalmi 
reintegrációját;
4) Szakmai szolgáltatások és képzések  
problémás háttérrel rendelkező családok 
számára;
5) Segítik a szegénységben/utcán élő 
gyermekek megfelelő fejlődését.

https://cim.org.rs/en/
http://www.facebook.com/svratistebgd
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A szervezet, a Vad Pipacsok ösztöndíjprogramon keresztül tizenhat éve támogatja 
a szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges roma gyerekeket az oktatásban és a 
tehetséggondozásban. Egyéni adományozók segítségével több mint hat ösztöndíjat 
támogattak, és biztosították a szociálisan hátrányos helyzetű roma gyerekek esélyét 
a jobb oktatásra és tehetséggondozásra, több száz gyerek tanulmányait segítették 
közép- és főiskolákon, konzervatóriumokban, egyetemeken és akadémiákon. Ezen az 
ösztöndíjprogramon keresztül formálják a roma gyerekek jövőjét, javítják társadalmi 
helyzetüket, és segítenek pozitív példaképeket teremteni közösségeikben. Hiszik, 
hogy tevékenységükkel, a tehetségek és a roma kultúra bemutatásával segíteni 
tudnak egy sikeres roma generáció felépítésében.

“Vad Pipacsok”

A tevékenység leírása:

Helyszín: Pozsony, Szlovákia

Tevékenységi terület:
Gyermekjólét - oktatás, gyermekjólét 

- alap a tehetséges roma gyermekek 

támogatására.

Kiszolgáltatott csoport:
Szociálisan hátrányos helyzetű, 
kivételesen tehetséges roma gyermekek 
- az oktatás és a tehetséggondozás 
fejlesztése e gyermekek körében. 

Társadalmi kihívás:
Segít megváltoztatni a kivételesen 
tehetséges roma gyermekek életét, 
akiknek fontos a jövőjük, és akiknek 
a családja nem rendelkezik elegendő 
pénzzel a tanulmányaikhoz.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://divemaky.sk/
www.facebook.com/divemaky/
www.instagram.com/dive_maky/

Fotó: © Divé Maky

Gyermekjólét

https://divemaky.sk/
http://www.facebook.com/divemaky/
http://www.instagram.com/dive_maky/    ű
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A Növény Kft-t 2006-ban alapította a “BosPer” Egyesület. Ez egy különleges jogi 
személyiségű forma, mivel a tulajdonos nem természetes személy, hanem a Polgárok 
Egyesülete. A cég modern, korszerű technológiával, a termelés alapvető ökológiai 
alapelveinek betartása mellett foglalkozik palántaneveléssel. A “Növény” Kft. egy 
rendkívül sikeres társadalmi vállalkozás, amelynek éves bevétele egymillió BAM. A 
realizált nyereségből különböző szociális védelmi programokat vagy társadalmilag 
hasznos tevékenységeket finanszíroznak.

“Növény Kft.”

A tevékenység leírása:

Helyszín: Tuzla, Bosznia-Hercegovina

Tevékenységi terület:
A vidéki lakosság foglalkoztatása és 

életkörülményeinek javítása.

Kiszolgáltatott csoport:
Munkanélküliek

Társadalmi kihívás:
Hátrányok/különbségek a periférikus és 

vidéki területeken.

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat: 
https://www.plant.ba/
www.facebook.com/dooplant/

Fotó: © Plant Ltd Tuzla

Hátrányok és kihívások a periférikus és vidéki területeken

https://www.plant.ba/
http://www.facebook.com/dooplant/ 
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Az AGRO IRIS létrehozta a ZADRUGA 
(magyarul: EGYÜTTMŰKÖDÉS) márkát. 
Alvállalkozóként a kistermelők családi 
gazdaságaikban leszedik a legfinomabb 
terményeiket (gyümölcsök és 
zöldségek), a feldolgozáskor a ZADRUGA 
pedig modern rendszereket használ a 
termékek szárítására és csomagolására, 
mesterséges összetevők hozzáadása 
nélkül. 

Agro Iris

A tevékenység leírása:

Helyszín: Šabac, Szerbia

Tevékenységi terület:
Egészséges szárított gyümölcs- és 

zöldségfalatkák (csipszek) előállítása.

Kiszolgáltatott csoport:
Kis családi gazdaságok és 

mezőgazdasági termelők, vidéki 

munkanélküli fiatalok és fogyatékkal 

élő munkanélküli fiatalok.

Társadalmi kihívás:
A vidéki lakosság foglalkoztatása és a 

vidéki lakosság életkörülményeinek 

javítása.

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat: 
https://www.agroiris.org/en/

Fotó: © Agro Iris

Hátrányok és kihívások a periférikus és vidéki területeken

Előnyök: 

1)Az egészséges táplálkozás és életmód 
népszerűsítése: egészséges és minőségi 
termékek forgalomba hozatala; 

2)Hozzájárulás a mezőgazdasági 
kistermelők életkörülményeinek 
és életminőségének javításához. A 
társadalmi kezdeményezés által termelt 
nyereség nagy részét a gazdák kapják 
vissza a nyers gyümölcsök és zöldségek 
megemelt és tisztességes piaci áron 
történő felvásárlásán keresztül, míg 
a fennmaradó nyereséget a gazdák 
hálózatának, értékesítésének, termelési 
kapacitásainak és termékkínálatának 
bővítésébe fektetik vissza.

https://www.agroiris.org/en/
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A “Radan Rózsái”felismerte, hogy a nők 
helyzetét a helyi vidéki közösségekben 
erősen befolyásolja a régió általános 
fejletlensége és a szegénység kockázata. 
A nemek közötti egyenlőtlenségek az élet 
minden területén nyilvánvalóak voltak, 
az életszínvonal és az életminőség pedig 
alacsony volt. A helyi munkaerőpiacot 
a női munkanélküliség magas szintje 
jellemezte. Összességében a helyi 
lakosság több mint fele munkanélküli 
volt, és nehéz volt munkát találni.

“Radan Rózsája”

A tevékenység leírása:

Helyszín: Lebane, Szerbia

Tevékenységi terület:
Minőségi házi készítésű élelmiszerek 

előállítása

Kiszolgáltatott csoport:
Elmaradott vidéki területek 

marginalizált és/vagy kiszolgáltatott 

csoportjaiból származó nők.

Társadalmi kihívás:
A helyi közösség újjáélesztése és a helyi 

vidéki térség társadalmi-gazdasági 

fejlődésének támogatása, tisztességes 

munkahelyek és bérek biztosítása.

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat: 
https://www.radanskaruza.rs/en/
www.facebook.com/radanska.ruza/
www.instagram.com/radanska.ruza/

Fotó: © Rose of Radan

Hátrányok és kihívások a periférikus és vidéki területeken

Előnyök:
1) Ez a szociális vállalkozás 
jövedelemszerzési lehetőséget 
(foglalkoztatást) teremt az elmaradott 
területek marginalizált és/vagy 
kiszolgáltatott csoportjaiból származó 
nők számára;
2) Ápolja a minőségi házi és házi készítésű 
finomságok helyi hagyományait, mivel 
mindent kézzel, autentikus helyi receptek 
alapján állítanak elő;
3) Azáltal, hogy a kiszolgáltatott 
csoportokból származó nőknek munkát 
kínál, anyagilag megerősíti őket;
4) Az egészséges termékek magas 
minőségű választékát kínálja a helyi és 
külföldi piacokon;
5) Támogatja a helyi vidékfejlesztést 
és a helyi gazdaságokat, háztartásokat 
mezőgazdasági termékeik felvásárlásával.

https://www.radanskaruza.rs/en/
http://www.facebook.com/radanska.ruza/
http://www.instagram.com/radanska.ruza/ 
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Azok a fiatalok, akik a tanulás miatt 
elhagyják eredeti lakóhelyüket, gyakran 
máshol találnak munkát és új otthont 
is. Ez nagy veszteséget jelent a vidéki 
régiók számára: A statisztikák szerint 
a vidéki régiókból való belső osztrák 
elvándorlás különösen magas a 15 és 40 
év közötti korosztály körében. Ezekben 
a közösségekben éppen a magasan 
képzett és gyakran elkötelezett fiatalok 
hiányoznak. A fiatal, képzett tehetségek 
vonzása és megtartása nagy gazdasági 
és társadalmi jelentőséggel bír a vidéki és 
periférikus régiók számára - így az alsó-
ausztriai Mostviertel régió számára is. 
Annak érdekében, hogy ezt a csoportot 
arra ösztönözze, hogy visszatérjenek 
származási régiójukba, megalakult a 
“Get the MOST”. A fiatalokkal történő 
kapcsolattartás ötletével a lakosság 
iatalabb szegmensével való rendszeres 
kommunikációt célozzák.

Get the MOST

A tevékenység leírása:

Helyszín: Scheibbs, Ausztria

Tevékenységi terület:
Fiatal, képzett tehetségek megnyerése 

és megtartása a vidéki/periférikus 

területek számára.

Kiszolgáltatott csoport:
Vidéki lakosság, visszatérők, 
új állampolgárok, szakképzett 
szakemberek.

Társadalmi kihívás:
Kihívások a periférikus/vidéki 

területeken; elvándorlás.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.get-the-most.at/
www.facebook.com/getthemost.at/
www.instagram.com/get_the_most/

Fotó: © get the MOST – Eisenstraße Niederösterreich

Hátrányok és kihívások a periférikus és vidéki területeken

A “Get the MOST” keretein belül egy 
online platform került létrehozásra, amely 
a hálózatépítést és ezáltal a régióhoz 
való kötődés erősítését, valamint az  
új polgárok megszólítását hivatott 
szolgálni. A platform tartalmaz egy 
állás- és lakásbörzét is. A “Get the MOST” 
tehetségvonzó program a szakképzett 
munkaerőhiányt is enyhíteni szeretné, és 
magasan képzett szakembereket kíván a 
régió számára megnyerni, illetve hosszú 
távon a régióban tartani.

https://www.get-the-most.at/
http://www.facebook.com/getthemost.at/
http://www.instagram.com/get_the_most/
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Az internetes vállalkozások számára szolgáltatásokat nyújtó társadalmi vállalkozás 
létrehozásának az ötlete az volt, hogy kielégítsék a webáruházak, vállalati honlapok, 
internetes médiumok, tematikus oldalak, szolgáltatási oldalak, blogok és egyéb 
szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, erősen megnövekedett keresletet. Jelenleg 
számos vállalkozás fejlődik és terjeszkedik az interneten, de nem rendelkeznek a 
szükséges kapacitással, a fejlesztéshez szükséges feladatok elvégzéséhez. Az ASWM 
- Társadalmi vállalkozás a kiszolgáltatott csoportok képviselőit, főként fiatalokat 
képezte digitális készségek tekintetében, és munkahelyet teremtett számukra, 
valamint egy speciális webes platformon keresztül potenciális ügyfeleknek közvetíti 
ki őket. A szociális vállalkozásnak ez a modellje azért érdekes, mert a fiatal célcsoport 
szabadidős tevékenységét szakmává teszi. Az alkalmazottak közül néhányan 

fizikai fogyatékosságuk miatt korábban soha nem 
tudtak dolgozni. A vállalat helyi szinten működik, 
számos érdekelt fél /önkormányzat, vállalkozások, 
intézmények/ bevonásával. Ezzel a megoldással  
elérnek olyan a szegénység, vagy a társadalmi 
kirekesztés által veszélyeztetett embereket, akiket 
az aktív szociálpolitika ritkán ér el.

ASWM - 
Társadalmi vállalkozás

A tevékenység leírása:

Helyszín: Blagoevgrad, Bulgária

Tevékenységi terület:
Digitális marketing

Kiszolgáltatott csoport:
Fogyatékkal élők és hátrányos 

helyzetűek a munkaerőpiacon.

Társadalmi kihívás:
A foglalkoztatás hiánya a szegénység 

és a társadalmi kirekesztés egyik fő oka. 

A probléma leküzdésének elősegítése 

érdekében megfelelő feltételeket kell 

teremteni a kiszolgáltatott csoportok 

munkaerő-piaci integrációjához.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
http://www.aswm.net/index.php/en
www.facebook.com/aswmbulgaria/
https://twitter.com/aswm18

Fotó: © ASWM

A kirekesztett csoportok bevonása

http://www.aswm.net/index.php/en
http://www.facebook.com/aswmbulgaria/
https://twitter.com/aswm18
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A Kabinet CB először olyan központként üzemelt, ahol az otthonokban feleslegessé 
vált bútorokat le lehetett adni, és az idők során alakult ki a jelenlegi formája. Az egyéni 
adományozóktól származó bútorok mennyisége olyan nagy volt, hogy elkezdtek 
felhasználási lehetőségeket keresni. Ennek köszönhetően született meg a társadalmi 
vállalkozás ötlete, amely ma már különböző szolgáltatásokat nyújt, sőt kezdeményezés 
alatt van az országos hálózat létrehozása. A Kabinet CB elsősorban a szociálisan 
hátrányos helyzetű embereken kíván segíteni azáltal, hogy adományozóktól kapott 
bútorokat újít fel általuk. Ugyanakkor a fenntartható életmód iránt érdeklődőket is 
megcélozza azzal, hogy felújított bútorokat kínál nekik a webáruházában, valamint 
olyan foglalkozásokat, amelyek során lehetőség van a régi bútorokönálló felújítására.

Kabinet CB

A tevékenység leírása:

Helyszín: České Budějovice, 

Csehország

Tevékenységi terület:
Újrahasználati központ és társadalmi 
vállalkozás, ahol az elromlott dolgokból 
újra működőképes dolgokat hoznak 
létre.

Kiszolgáltatott csoport:
Hátrányos helyzetű emberek

Társadalmi kihívás:
Nagy kihívást jelent, hogy olyan 
szociálisan hátrányos helyzetű emberek 
számára kerüljenek biztosításra 
eszközök és bútorok, akik nem tudjék 
ezt megvásárolni maguknak.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.kabinetcb.cz/
www.facebook.com/kabinetcb/

Fotó: © Kabinet CB

A kirekesztett csoportok bevonása

https://www.kabinetcb.cz/
http://www.facebook.com/kabinetcb/
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A dobrichi Csodakert, egy alapítvány tulajdonában van, mely szociális gazdaságot 
indított 2018-ban, hogy 22 értelmi fogyatékossággal élő fiatalnak munkát és 
méltó életet biztosítson. A Csodakert a városi szociális mezőgazdaság modelljét 
alkalmazza, amelyben az értelmi fogyatékossággal élő emberek munkához, nagyobb 
függetlenséghez és magasabb társadalmi státuszhoz juthatnak. Zöldségeket, 
gyümölcsfákat és 40 féle virágot termesztenek 5 darab 880 négyzetméteres 
üvegházban és egy 0,2 hektáros szabad területen. Vevőik eléréséhez különböző 
csatornákat használnak: kis bolt az üvegházakban, közvetlen értékesítés Dobrich 4 
pontján termelői piacokon és futárszolgáltatás.  A vállalkozás jelenleg a hét 7 napján 
működik, és a közösségi médián, valamint egyéb csatornákon keresztül népszerűsíti 
a termékeit és a társadalmi tevékenységet.

“Csodakert”

A tevékenység leírása:

Helyszín: Dobrich,Bulgária

Tevékenységi terület:
Városi mezőgazdaság

Kiszolgáltatott csoport:
Értelmileg akadályozott fiatalok. 

Társadalmi kihívás:
Az értelmileg akadályozott fiataloknak 

fiataloknak munkára, szocializációra, 

képzésre, és munkahelyi viselkedés 

fejlesztésére is szükségük van.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
http://chudotvorets.bg.cm/content/
garden.html
www.facebook.com/fondationstnicolay/

Fotó: ©Wonder Garden

A kirekesztett csoportok bevonása

http://chudotvorets.bg.cm/content/garden.html
http://chudotvorets.bg.cm/content/garden.html
http://www.facebook.com/fondationstnicolay/


InnoSchool Jógyakorlat Katalógus http://www.interreg-danube.eu/innoschool24

A cég professzionális vendéglátóipari szolgáltatásokat kínál, több mint 70 féle eredeti 
házias étellel a származási országok szakácskönyveiből. Az asszonyok mindegyike 
az eredeti receptek alapján készíti el az ételeket, így az egyes fogások autentikus 
ízt és eredetiséget kapnak. Jelenleg elsősorban a Közel-Keletről, a Kaukázusból 
és Közép-Ázsiából származnak az ételek. A grúz Nanuli Kukava séf irányításával az 
Ethnocatering konyhájában örmény, ukrán, afgán, marokkói és szíriai nők főznek. 
Az Ethnocateringből származó nyereség egyharmadát az InBáze közösségi központ 
integrációs programjainak fejlesztésére fordítják, amely segít a migránsoknak méltó 
helyet találni a cseh társadalomban. Az Ethnocateringben dolgozó szakácsok 50 év 
feletti migráns nők, akik különböző okokból (politikai, társadalmi, gazdasági), nagyon 
nehéz sorsúak voltak, és a Csehországban kerestek új otthont. Ezek a nők nehéz 
élethelyzetben vannak, és beilleszkedésük általában lassabb. Gyakorlatilag anagi 

javak nélkül érkeznek, de óriási szellemi 
gazdagsággal - hazájuk konyhájának 
tökéletes ismeretével. Az Ethnocatering 
ezt a természetes tudást használja ki, és 
ugyanakkor tisztességes, hozzájuk közel 
álló munkát biztosít. Ezeknek a nőknek 
lehetőségük van továbbtanulni is és 
képzettségüket bővíteni.

Ethnocatering o.s.

A tevékenység leírása:

Helyszín: Prága, Csehország

Tevékenységi terület:
Professzionális catering szolgáltatás

Kiszolgáltatott csoport:
Migráns nők, akik hazájuk elhagyására 

kényszerültek, és a Csehországban  

keresnek menedéket.

Társadalmi kihívás:
Ezen nők beilleszkedésének segítése a 

normális életbe, munkához jutás és a 

továbbtanulás biztosítása.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.ethnocatering.cz/en
www.facebook.com/ethnocatering/
www.instagram.com/ethnocatering/

A kirekesztett csoportok bevonása

Fotó: ©ethnocatering

http://www.facebook.com/ethnocatering/
http://www.instagram.com/ethnocatering/
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A Bartina egy társadalmi vállalkozás, amely a Bartina közhasznú tevékenységet 
folytató egyesület EU által finanszírozott projektjeként indult.  Fő célja a foglalkoztatás 
és állandó jövedelem biztosítása, képzés, gyakorlati készségek, integráció és 
fenntartható foglalkoztatás biztosítása a kiszolgáltatott csoportok számára.
Tevékenységének tárgya: autentikus bolgár nemzeti viseletek gyártása. Különböző 
típusú férfi, női és gyermek bolgár népviseletek készítése (teljes öltözetek vagy 
azok részei - ingek, mellények, nadrágok, kalapok, övek, ruhák, kötények, törölközők 

és sapkák, zoknik, kötés, hímzés stb).  Vásárlóikat a 
néptáncklubbok, kulturális központok, iskolák és 
óvodák, hagyományos kocsmák, vendégházak és más 
turisztikai helyek között találják meg Bulgária egész 
területén.  A Bartina saját márkát is létrehozott és 
bevezetett “BARTA” névvel sportcikkek / pólók, blúzok, 
melegítők, leggingsek stb. számára. Együttműködnek 
a médiával, hogy minél több potenciális ügyfelet 
és partnert érjenek el. A Bartina turistáknak is 
kínál látogatásokat a telephelyükön, ahol látható, 
hogyan készülnek a hagyományos viseletek, és akár 
kipróbálható a készítés is.

Bartina

A tevékenység leírása: 

Helyszín: Barutin, Bulgária

Tevékenységi terület:
Kirekesztett csoportok bevonása; 

periférikus és vidéki területek kihívásai; 

a hagyományok megőrzése.

Kirekesztett csoport:
Régóta munkanélküli nők

Társadalmi kihívás: 
Egy kis faluban található, egy hegyvidéki 

régió határvidékén, ahol nem sok 

munkalehetőség van, különösen a nők 

számára.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://sp.bartina.org/
bartina.barutin@gmail.com

Fotó: © Bartina

A kirekesztett csoportok bevonása
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Európai minőségű használt háztartási termékek elérhető áron - a kétes minőségű, 
drága termékek alternatívájaként. Az “Ismét Új” üzlet célja, hogy hozzájáruljon a 
látássérült és más típusú fogyatékossággal élő emberek gazdasági függetlenségének 
növeléséhez Moldovában azáltal, hogy lehetőséget biztosít számukra a foglalkoztatásra 
és az önfoglalkoztatásra. Az “Ismét Új” egy társadalmi vállalkozás, amelyet 2012 
júniusában indított el a Látássérültek Üzleti Támogató Központja, a “Proability”. Az 
eladásra szánt árukat egy bemutatóteremben helyezik el, ezek között vannak: ágyak, 
kanapék, székek, szőnyegek, különböző konyhai kiegészítők stb.

“Ismét Új”

A tevékenység leírása:

Helyszín: Chișinău, Moldova

Tevékenységi terület:
Használt háztartási termékek eladása.

Kirekesztett csoport:
Fogyatékkal élők, látássérültek

Társadalmi kihívás:
A látássérült és más típusú 

fogyatékossággal élő emberek 

gazdasági függetlenségének növelése 

a Moldovai Köztársaságban. 

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.noudinnou.md/
www.facebook.com/shopnoudinnou/
www.instagram.com/noudinnou/

Fotó: © New Again

A kirekesztett csoportok bevonása

https://www.noudinnou.md/
http://www.facebook.com/shopnoudinnou/
http://www.instagram.com/noudinnou/
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Maria Aron egy olyan társadalmi vállalkozást hozott létre, amelynek középpontjában 
a biozöldségek termesztése áll. Célja, hogy több mint 70 féle zöldséget 
termeljen és értékesítsen a nyugat- és északnyugat-romániai városok piacain. 
Meggyőzte a Marghita környéki falvak lakóit, hogy kertjeikben biogazdálkodással 
termeljenek zöldségeket. A zöldségeket nagyváradi éttermeknek értékesítik.

Dar din glie 
(“A Föld ajándéka”)

A tevékenység leírása:

Helyszín: Bihor, Románia

Tevékenységi terület:
A társadalom elmozdulása a környezeti 

felelősségvállalás felé, a kirekesztett 

csoportok befogadása.

Kiszolgáltatott csoport:
Szegény családok, egyedülálló szülők, 

illetve 55 év feletti jövedelem nélküliek.

Társadalmji kihívás:
Fenntartható élelmiszer fogyasztás.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: lia_aron@yahoo.com

Fotó: © Slejven Djurakovic - unsplash.com

A társadalom elmozdulása a környezeti felelősségvállalás felé

mailto:lia_aron@yahoo.com
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Ez a kezdeményezés egyedülálló, mert a társadalmi és ökológiai dimenziót a 
szemléletformálással egy kézzelfogható megoldásban egyesíti. A kísérleti projekt 
a régi ruhák és műanyag palackok újrahasznosított termékekké, például notebook 
tokokká vagy újrahasználható táskákká történő átalakítására összpontosít, amelyek 
mindegyike újrahasznosított anyagból készül. Az újrahasznosított anyagokat 
előállító textilújrahasznosítók ezt az anyagot az építőiparnak is eladják, ahol ezt 
egyszer használják csak fel a beton alá helyezve. A textilipar értéke 3 billió dollár, 
és a piac rengeteg lehetséges megoldást kínál. A gyártást olyan műhelyekben 
végzik, amely zöld munkahelyeket biztosít a környéken élő kiszolgáltatott emberek 
számára. A Sobi öko víziója, hogy hosszú távon támogassa ezeket az embereket, 
biztonságos és etikus munkakörnyezetet teremtve. A Sobi eco célja továbbá, hogy 
növelje a környeztvédelemi tudatosságot. Ezt közvetlenül a termékeiken, valamint 
műhelyfoglalkozásokon, előadásokon és online kampányokon keresztül teszik.

sobi

A tevékenység leírása:

Helyszín: Pozsony, Szlovákia

Tevékenységi terület:
Környezeti felelősségvállalás, a 
fogyasztói magatartás megváltoztatása 
- ökológiai megoldások, innováció, 
a kirekesztett csoportok befogadása - a 
szociális és egészségügyi szempontból 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatása.

Kiszolgáltatott csoport:
Munkanélküli és hátrányos helyzetű 

anyák.

Társadalmi kihívás:
Fenntartható textil fogyasztás a 
sérülékeny csoportok bevonásával.

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat:
https://sobi.eco/
www.facebook.com/sobi.eco/
www.linkedin.com/company/sobieco/

Fotó: © sobi.eco

A társadalom elmozdulása a környezeti felelősségvállalás felé

https://sobi.eco/ 
http://www.facebook.com/sobi.eco/
http://www.linkedin.com/company/sobieco/
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Játékfejlesztés  és egyéb fejlesztési szolgáltatások szociális és környezetvédelmi 
projektekhez. Képzések és tanfolyamok játék formájában különböző témákban, mint 
például a szociális és környezetvédelmi politikák, a média védelme, az ökoszisztéma-
szolgáltatások és a fenntartható fejlődés témakörében. A MEGA-t 2013-ban 
alapították azzal a célllal, hogy megváltoztassa a környezetvédelemmel kapcsolatos 
kezdeményezések megvalósítási módját. A MEGA magas színvonalú, személyre 
szabott szolgáltatások nyújtására specializálódott: környezetvédelmi kutatás, képzés 
és tanácsadás különböző területeken. A nyújtott szolgáltatások között szerepelnek: 
kutatás és elemzés, képzés, tanácsadás és coaching. Ez az egyesület fejlesztette 
ki a “MEGA Game - the Game with Impact” elnevezésű játékot, amely egy online 
projetmenedzsment platform, amely a játék és az e-learning elemeit tartalmazza. 
Ezt a környezetvédelmi szervezetek 
és az önkéntesek összekapcsolására, 
valamint a természetvédelmi projektek 
szórakoztató, magával ragadó és 
motiváló megvalósításának segítésére 
tervezték. A platform térképalapú 
felületet tartalmaz a felhasználók 
által teljesítendő környezetvédelmi 
küldetésekkel, a természetvédelemmel 
kapcsolatos videós oktatóanyagokat 
tartalmazó részt, valamint a legjobb 
játékosok ranglistáját.

MEGA - 
Moldáv Környezetvédelmi 
Kormányzati Akadémia

A tevékenység leírása:

Helyszín: Chișinău, Moldova

Tevékenységi terület:
Játékfejlesztés és egyéb fejlesztési 

szolgáltatások szociális és 

környezetvédelmi projektekhez.

Kiszolgáltatott csoport:
Gyerekek, fiatalok, mindennapi 

emberek

Társadalmi kihívás:
Természetvédelem, fenntartható jövő

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
www.megageneration.com
www.facebook.com/megamoldova

Fotó: © MEGA

A társadalom elmozdulása a környezeti felelősségvállalás felé

http://www.megageneration.com
http://www.facebook.com/megamoldova
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Évente több mint 1 milliárd farmert gyártanak világszerte. A farmernadrágok 
gyártásához hatalmas vízfelhasználásra van szükség (1 farmernadrághoz 10m3-s vízre 
van szükség). Ezért a farmergyártás hozzájárul bizonyos folyók kiszáradásához a kevésbé 
fejlett országokban. Az Old Blue felismerte ezt a problémát, és mivel elkötelezett 
a fenntarthatóság mellett, úgy döntött, hogy összegyűjti a magánszemélyektől 
a használt farmereket, és különböző módon újrahasznosítja azokat. Termékeik 
többsége kreatív műtárgy, de gyártanak szőnyegeket, táskákat, bögréket, foteleket, 
sőt kanapékat is. A cégnek van egy online webshopja, ahol a vásárlók mindezeket 
a termékeket megvásárolhatják. Van továbbá egy kreatív dobozuk, ahol szívesen 
fogadnak új ötleteket, hogy mit lehetne farmerből előállítani, ezáltal több farmert 
újrahasznosítva. Az alapanyagokat magánszemélyektől gyűjik, és fizetnek érte.

Old Blue

A tevékenység leírása:

Helyszín: Veszprém, Magyarország

Tevékenységi terület:
Textilipari termékek újrahasználata

Kiszolgáltatott csoport:
Hátrányos helyzetű, megváltozott 

munkaképességű emberek

Társadalmi kihívás: 
Farmer újrahasználat, szemléletformá-

lás, környezeti fenntarthatóság

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat: 
https://oldblue.hu/
www.facebook.com/oldbluejeans

Fotó: ©Old Blue

A társadalom elmozdulása a környezeti felelősségvállalás felé

https://oldblue.hu/
http://www.facebook.com/oldbluejeans
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A Fairmittlerei jó példa a környezeti fenntarthatóságot támogató vállalkozásokra. Ez 
egy társadalmi vállalkozás a hulladék elkerülésének érdekében, amely a felhasználható 
(a nem élelmiszeripari jellegű) adományokat jótékonysági szervezeteknek továbbítja.  
Így biztosítja az olyan termékek újraelosztását Ausztriában, amelyek egyébként a 
szemétben végeznék. A Fairmittlerei a termelőktől és kereskedőktől származó, már 
nem értékesíthető, felhasználható fogyasztási cikkeket gyűjti és szállítja nonprofit 
szervezeteknek. Ezen szervezetek így a szokásos piaci árnál jóval alacsonyabb áron 
juthatnak hozzá az árukhoz, és jutatthatják el azokat a a kedvezményezetteikhez. 
E haszon mellett a termelők és kereskedők csökkentik a tárolási vagy az áru 
megsemmisítési költségeit is. Ez hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz, mivel 
csökken a felhasználható termékek értelmetlen megsemmisítése.

Die Fairmittlerei

A tevékenység leírása:

Helyszín: Bécs, Ausztria

Tevékenységi terület:
Fogyasztási cikkek újraelosztása

Kiszolgáltatott csoport:
Termelők, kereskedők, nem 

kormányzati szervezetek, fogyasztók

Társadalmi kihívás:
Környezeti felelősségvállalás

Jogi forma: Nonprofit szervezet
Kapcsolat: 
https://www.diefairmittlerei.at/
www.facebook.com/diefairmittlerei/
www.instagram.com/diefairmittlerei/

Fotó: © die Fairmittlerei

A társadalom elmozdulása a környezeti felelősségvállalás felé

https://www.diefairmittlerei.at/
http://www.facebook.com/diefairmittlerei/
http://www.instagram.com/diefairmittlerei/
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A Remodel Stúdió felismerte, hogy sok régi bútort kidobnak, holott ezek egy kis 
segítséggel használható bútordarabokká, és értékes design termékekké válhatnának. 
Termékeiket gyakran használják a kreatív iparban. A régi termékek újrafelhasználása 
és újrahasznosítása - tehát a fenntarthatósághoz való hozzájárulás - azonban nem az 
egyetlen céljuk volt. A cég elkötelezett a helyi tehetséges fiatal felnőttek támogatása 
mellett, ezért a bútorok átalakítását és átépítését kizárólag fiatal szakemberek (az 
asztalos szakmából) végzik. Ez lehetőséget biztosít számukra arra is, hogy hazájukban 
keressék meg a kenyerüket.

Remodel Stúdió

A tevékenység leírása:

Helyszín: Szeged, Magyarország

Tevékenységi terület:
A munkaerő migrációja - a fiatal 

szakképzett munkaerő foglalkoztatása.

Kiszolgáltatott csoport:
Résztvevők: asztalos szakképzettséggel 

rendelkező fiatalok. A kezdeményezés 

valamennyi vásárlót is megcélozza 

(leginkább a közép- és felső 

középosztályt).

Társadalmi kihívás:
Régi bútorok újrafelhasználása 

és átalakítása; fiatal szakemberek 

foglalkoztatása..

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat:
http://remodelstudio.hu/
www.facebook.com/remodelstudio/
www.instagram.com/remodel2015/

Fotó: © Remodel Stúdió

Munkaerő-migráció, agyelszívás

http://remodelstudio.hu/
http://www.facebook.com/remodelstudio/
http://www.instagram.com/remodel2015/
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Funky Guerrilla, a bosznia-hercegovinai Gradiškából származó FG Group llc induló 
márkája. Az FG Group egy 2014-ben alapított társadalmi vállalkozás, amely azóta 
tervezi, készíti és forgalmazza a Funky Guerrilla termékeket Bosznia-Hercegovinában 
és külföldön. A számos tervezővel, házon belüli ruhakészítő szakemberekkel, 
művészeti vezetőkkel, tapasztalt gyártási dolgozókkal való együttműködés és a 
fejlődés iránti örökös vágy vezetett oda, hogy a Funky Guerrilla jól felismerhetővé 
vált prémium kapucnis pulóvereiről, pólóiról és ruháiról. A márka küldetése, hogy 
folyamatosan beruházzon a Funky Guerrilla termékek fejlesztésébe és tervezésébe, 
és hogy művészeti irányvonala a Bosznia-Hercegovinából áradó pozitív változás 
szószólója legyen.

FG Grupa Ltd 
Gradiška

A tevékenység leírása:

Helyszín: Gradiška, Bosznia-

Hercegovina

Tevékenységi terület: 
Munkaerő-elvándorlás/ “Agyelszívás”

Kiszolgáltatott csoport:
Munkanélküliek/Fiatalok

Társadalmi kihívás:
A 30 év alatti fiatalok, és egyéb 
nehezen foglalkoztatható csoportok 
foglalkoztatása, és lehetőség biztosítása 
számukra, hogy megmutathassák 
képességeiket.

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat:
https://www.funkyguerrilla.com/
www.facebook.com/funkyguerrilla/
www.instagram.com/funkyguerrilla/

Fotó: © Funky Guerilla

Munkaerő-migráció, agyelszívás

https://www.funkyguerrilla.com/
http://www.facebook.com/funkyguerrilla/
http://www.instagram.com/funkyguerrilla/
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A szövetkezet célja, hogy munkalehetőséget teremtsen a közösség munkanélküli 
és szociálisan hátrányos helyzetű tagjai számára, és segítse őket szociális helyzetük 
javításában. A szövetkezet alapvető céljának elérése érdekében felvásárolja a tagjai 
által megtermelt terményeket és termékeket, és a leszállított termékek (gyümölcsök) 
mennyisége alapján fizet nekik. A termelési tevékenységben részt vevő tagok 
rendszeres fizetést és biztos jövedelmet kapnak. Ugyanakkor a gyár lehetőséget 
biztosít a környékbeli gyümölcstermesztők számára is az értékesítésre (így nem 

csak az alkalmazottakat támogatja). A 
szövetkezet a gazdasági tevékenységen 
túlmenően - anyagi lehetőségeinek 
függvényében és az elsődleges célok 
elérésének veszélyeztetése nélkül - szociális 
juttatásokat is nyújt tagjainak, valamint 
támogatja a tagok kulturális, oktatási, 
közművelődési és sporttevékenységét. 
A szövetkezet hosszú távú célja, hogy új 
területeken munkahelyeket teremtsen és 
bővítse a tagok számát.

Völgységkincse 
Szociális Szövetkezet

A tevékenység leírása:

Helyszín: Lengyel, Magyarország

Tevékenységi terület:
A munkaerő elvándorlása - a vidéki 

munkanélküliek / alacsony képzett-

ségűek foglalkoztatása.

Kiszolgáltatott csoport:
Alacsonyan képzettek, munkanélküliek. 

Társadalmi kihívás:
A sérülékeny csoportok munkához 

juttatása.

Jogi forma: Profitorientált szervezet
Kapcsolat:
https://volgysegkincse.hu/
https://www.facebook.com/Völgység-
Kincse-Szövetkezet-139333052844137/

Fotó: ©  Völgységkincse Szociális Szövetkezet

Munkaerő-migráció, agyelszívás

https://volgysegkincse.hu/
https://www.facebook.com/Völgység-Kincse-Szövetkezet-139333052844137/
https://www.facebook.com/Völgység-Kincse-Szövetkezet-139333052844137/


InnoSchool Jógyakorlat Katalógus http://www.interreg-danube.eu/innoschool35

Kapcsolattartó pontok:

Reméljük, hogy élvezte a katalógus böngészését! Ha további kérdése van, kérjük 

lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

Ország Szervezet Kapcsolat

Ausztria Bécsi Oktatási Bizottság
Email:
judit.makkos-kaldi@ssr-wien.gv.at
Tel: +43 (0) 15252577083

Bosznia-
Hercegovina

Prijedor város 
gazdaságfejlesztési 
ügynöksége “PREDA-PD”

Email: office@preda.rs.ba
Tel: +387 52 241 600

Bulgária

Üzleti inkubátor 
- Gotse Delchev, 
Vállalkozásfejlesztési 
Központ

vagy

Regionális Oktatási Osztály - 
Blagoevgrad

Email: bi_gd@abv.bg
Tel: +359 75160404

Email: mail@rio-blg.com
Tel: +359 73 885 273

Csehország DEX Innovációs Központ Email: tina.inglicar@dex-ic.com
Tel: +420604265848

Magyarország
Közép-dunátúli Regionális 
Innovációs Ügynökség 
Nonprofit Kft.

Email: kdriu@kdriu.hu
Tel: +3622514111

Moldova
FACLIA - Szövetség a 
Gyermekekért és az 
Ifjúságért Egyesület

Email: dirzudaniela@gmail.com
Tel: +373 236 33684

Románia

Európai Társadalmi és 
Szakmai Integrációs 
Központ ACTA

vagy

Bihar Megyei Erőforrás- és 
Oktatási Segítő Központ

Email: mihaelapopovici@actacenter.
ro
Tel: +40 359412879

Email: morarsimina@yahoo.com
Tel: +40 359 462 782

Szerbia
Regionális Fejlesztési 
és Európai Integrációs 
Ügynökség Belgrád

Email: office@rarei.rs
Tel: +381 11 2186 730

Szlovákia Technical University of 
Kosice

Email: dev.ekf@tuke.sk
Tel: +421 55 602 24 76



Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). A projekt a Duna 
Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, 

az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.


