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2015. november 24-25-én szociális szövetkezet találkozója 

és Innovatív-Inspiráló Közösségek Klubja Kunbábonyban 

 

2015. november 24. 

időpont Tevékenység: FÓKUSZBAN A SZERVEZET  résztvevők 

10,00-10,30 érkezés, regisztráció  

10,30-11,00 A résztvevők bemutatkozása  

11,00-11,30 szociális szövetkezetek aktuális, átgondolandó kérdéseiről 

témafelvezető előadás 

Németh 

László 

11,30-11,40 szünet  

11,40-12,30 kiscsoportban különböző típusú szociális szövetkezetek 

átgondolandó kérdéseinek összegyűjtése. 

- Miért éppen szociális szövetkezet? - megalakulás 

előtt 

- Hogyan tovább? - megalakult, de még nem működők 

- Belső erőforrások mozgósítása, pályázati támogatás? 

- Önkormányzati tagság? - érvek, ellenérvek, 

dilemmák. Tagi munkavégzés, közfoglalkoztatás? 

- Mitől lesz fenntartható a szociális szövetkezetet? 

csoport 

munka 

12,30-13,00 Csoportok összegyűjtött szempontjainak ismertetése  csoport 

szóvivő 

13,00-13,45 ebéd  

13,45-14,45 Csoportok által felvetett kérdések megbeszélése, válaszok 

kialakítása 

közösen 

14,45-15,00 szünet  

15,00-16,30 Csoportok által felvetett kérdések megbeszélése, válaszok 

kialakítása 

közösen 

16,30-16,45 szünet  

16,45-18,15 SzOSzöv állásfoglalásainak tükrében annak átgondolása, 

hogy milyen „szakpolitikát” folytassanak a szociális 

szövetkezetek, illetve a SzOSzöv a jelenlegi társadalmi, 

gazdasági környezetben 

 

közösen 

Állásfoglalások elérhetők: 

 
Szakmai állásfoglalás a TÁMOP-5.5.8-15/1 Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében című pályázati 

felhívásához 

Állásfoglalás az EU szociális gazdaság fejlesztésére adott forrásainak Magyarországi felhasználásáról 

Tájékoztatás a különböző energianövények telepítését tervező szociális szövetkezetek számára 

Állásfoglalás a „szövetkezeti kvóta” felajánlásokkal kapcsolatban 

Állásfoglalás a TÁMOP 243 pályázatban forprofit cégek részvételéről 

Állásfoglalás a foglalkoztatási szövetkezet törvényi módosításához 

Állásfoglalás a gazdasági társaságok számára szociális szövetkezetek részéről felajánlott tagi munkavégzésről 

A SzOSzöv panasszal fordul az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatalához (OLAF) 

Állásfoglalás és tájékoztatás a nonprofit szociális szövetkezetről és a GFO 594 kódról 

SzOSzöv véleménye a szociális szövetkezetek BM által összeállított sarkalatos törvényhez 

SzOSzöv véleménye a szövetkezeti rendszerfejlesztési törvényhez  
Szakmai állásfoglalás a TÁMOP 2.4.3.D. 2013-as pályázatok értékeléséhez 

Állásfoglalás a szociális normatíva elérhetőségéről a szociális szövetkezetek számára  
 

18,15-19,00  vacsora  

19,00-20,30 Film egy szövetkezetről - tanulságok  

mailto:szoszov@gmail.com
http://szoszov.hu/
http://www.szoszov.hu/szakmai-allasfoglalas-a-tamop-558-151-modellprogram-a-szocialis-szovetkezetek-halozatosodasa
http://www.szoszov.hu/szakmai-allasfoglalas-a-tamop-558-151-modellprogram-a-szocialis-szovetkezetek-halozatosodasa
http://www.szoszov.hu/allasfoglalas-az-eu-szocialis-gazdasag-fejlesztesere-adott-forrasainak-magyarorszagi
http://www.szoszov.hu/tajekoztatas-a-kulonbozo-energianovenyek-telepiteset-tervezo-szocialis-szovetkezetek-szamara
http://www.szoszov.hu/allasfoglalas-a-szovetkezeti-kvota-felajanlasokkal-kapcsolatban
http://www.szoszov.hu/allasfoglalas-a-tamop-243-palyazatban-forprofit-cegek-reszvetelerol
http://www.szoszov.hu/allasfoglalas-a-foglalkoztatasi-szovetkezet-torvenyi-modositasahoz
http://www.szoszov.hu/allasfoglalas-a-gazdasagi-tarsasagok-szamara-szocialis-szovetkezetek-reszerol-felajanlott-tagi
http://www.szoszov.hu/a-szoszov-panasszal-fordul-az-europai-bizottsag-europai-csalas-elleni-hivatalahoz-olaf
http://www.szoszov.hu/allasfoglalas-es-tajekoztatas-a-nonprofit-szocialis-szovetkezetrol-es-a-gfo-594-kodrol
http://www.szoszov.hu/szoszov-velemenye-a-szocialis-szovetkezetek-bm-altal-osszeallitott-sarkalatos-torvenyhez
http://www.szoszov.hu/szoszov-velemenye-a-szovetkezeti-rendszerfejlesztesi-torvenyhez
http://www.szoszov.hu/szakmai-allasfoglalas-a-tamop-243d-2013-as-palyazatok-ertekelesehez
http://www.szoszov.hu/allasfoglalas-a-szocialis-normativa-elerhetosegerol-a-szocialis-szovetkezetek-szamara
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2015. november 25. 

időpont Tevékenység: FÓKUSZBAN A KÖZÖSSÉG résztvevők 

8,00-9,00 reggeli  

9,00-9,15 Az előző nap összefoglalása. Mészáros 

Zsuzsa 

9,15-10,15 Kisközösségek átalakulóban - fenntartható közösségek 

Közösségek egymás között 

Bérczes Dóra 

10,15-10,30 szünet  

10,30-11,00 Szerepek a közösségben.   csoportmunka 

11,00-11,30 A gondolattól a működésig, a közösség életciklusai -  csoportmunka 

11,30-12,00 Plenáris beszélgetés a csoportmunkában felvetett 

kérdésekről 

közösen 

12,00-12,15 szünet  

12,15-13,00 Mi segíthetne nekünk: az alakulásban és a működésben? 

Közös találkozások tartalma. 

közösen 

13,00-13,45 ebéd  

13,45-15,00 Lehetséges egymást segítők megbeszélése (szabadon 

választott, párban, csoportban) 

 

15,00 A találkozó zárása  

 

Tisztelt Résztvevők! 

 

A találkozóról videofelvétel készül, amelyből szándékaink szerint összevágunk egy vagy több 

olyan kisfilmet, amely a szociális szövetkezetek számára minden információt tartalmaz. Ezek 

a filmek a SzOSzöv weblapján elérhetők lesznek a széles érdeklődő közönség számára.  

 

Kérjük, járuljon hozzá gondolataival, tapasztalataival a közös problémák megfogalmazásához 

és a válaszok megtalálásához, vagy a már megtalált válaszok megosztásához.  

 

 

Üdvözlettel: 

 

Mészáros Zsuzsa       Német László 

www.cka.hu        www.szoszov.hu  

mezsu.kunbabony@gmail.com 
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