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Kedves Szociális Szövetkezetek! 

10 évvel ezelőtt decemberben született az a törvény, amely a szociális szövetkezeti formát lehetővé 
tette Magyarországon. 

2010-ben a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének létrejöttét Kunbábonyban határoztuk el. 

Mi minden történt azóta?! 

Több alkalommal is találkoztunk már szociális szövetkezetek képviselőivel, tagjaival Kunbábonyban, 
képzéseken, tanulmányutakon, nyári egyetemeken, amelyek a szociális szövetkezetek helyzetét 
valamilyen szempontból érintették. Arra kevésbé voltak alkalmasak ezek a találkozások, hogy 
átfogóan és ugyanakkor konkrétan is beszéljünk arról, hogy mi is a helyzet ma szociális szövetkezet 
témában. Hogyan gondoljuk ezt mi - és nem a szakemberek, nem a politikusok- hanem mi, akik a 
szociális szövetkezeteteket alkotjuk, éljünk meg nap,mint nap? 

Pályázzunk, próbáljuk meg önerőből, legyen tag az önkormányzat, vagy inkább csak támogató, vagy 
egyáltalán közelébe se jöjjön a szövetkezetünknek? Társadalmi vállalkozás vagy közösségi vállalkozás - 
melyik úton induljunk, működjünk? Ugyanazok a motivációk, lehetőségek ma, mint 2006-ban voltak? 
Változott-e a társadalmi hozzáállás? Változott-e a környezetünk hozzáállása? Ugyanazok a problémák, 
amire választ adhatnak a szociális szövetkezetek, vagy megváltozott a helyzet? 

Sok-sok kérdés, amelyről beszélni kell.  Beszélnünk kell egymással, akik már tapasztaltak, azokkal, akik 
már elkezdték és azokkal, akik még csak tervezik.  

Küldetésünk nem csak szűkebb környezetünkben változást létrehozni, hanem hatással lenni a tágabb 
környezetünkre is, amely nagyon rászorul a szövetkezetiség szemléletmódjára. Hogy miért? Beszéljünk 
arról is!  

Szeretnénk filmet is készíteni. Célunk közérthető filmek elkészítése a szociális szövetkezetek 
alakulásától kezdve az önfenntartó működés eléréséig, amely filmeket elérhetővé teszünk a SzOSzöv 
weblapján az interneten, hogy korrekt információt és tájékoztatást kapjanak a szociális szövetkezetet 
alakítani akaró vagy működtető emberek, közösségek. 

2015. november 24-25-én lehetőségünk van Kunbábonyban találkozni.  A Civil Kollégium Alapítvány 
támogatást kapott arra, hogy a szövetkezetek találkozását és az Innovatív Inspiráló Közösségek Klubját 
finanszírozza.  

A létszám nem korlátozott, részvételi díj nélkül azonban, csak 15 főt tudunk fogadni, ezért várjuk 
mielőbbi jelentkezéseteket a mezsu.kunbabony@gmail.com címen. Mindenkinek visszajelzést 
küldünk. 

Kunbábony, 2015.11.09. 
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