Partner szervezetek:

Szociális Szövetkezetek
Országos Szövetsége
(SzOSzöv)

Országos Szövetkezeti Tanács
Székhelye: Budapest, XIV. Hermina út 57.
http://www.losz.hu/oszt/letoltes/oszt_alapszabaly.pdf

2012
Szövetkezetek
Nemzetközi Éve
Egyesült Nemzetek
Szervezete (ENSZ)

Szövetkezeti Kutató Intézet
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 6.
http://www.szovetkezetikutato.hu/

Magyarország térképén elhelyezve az összes
szociális szövetkezet
http://szoszov.hu/linkek

Minden
információ forrása
a szociális
szövetkezetekről
és a szociális
szövetkezeteknek
1077 Budapest, Wesselényi u. 13.
tel.: +36309997003
e-mail: szoszov@gmail.com
weblap: http://szoszov.hu

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) Kooperáció Program
http://www.szocialisgazdasag.hu/cimoldal
„Sui Generis” Tagi munkaviszony Támogatási Program

Szociális Szövetkezetek Országos
Szövetségének bemutatása
http://www.szoszov.hu/szovetsegrol
A SzOSzöv 2012 Szövetkezetek
Nemzetközi Éve konferenciasorozatának és
a kiadványnak a támogatója
az Ökotárs Alapítvány
http://www.okotars.hu/

Nemzetközi felhíváshoz csatlakozott
a 2012 szövetkezeti év történetei itt találhatók:
http://www.stories.coop/stories

A szövetkezeti évhez kapcsolódó
magyarországi előadássorozat
videofelvételei és prezentációi megtalálhatók a
weblapunkon az alábbi címen:
http://www.szoszov.hu/taxonomy/term/19

Szociális szövetkezetekkel kapcsolatban
információ kérhető Németh Lászlótól
+36309997003 telefonon vagy a
nemeth.laszlo@szoszov.hu e-mail címen.

SzOSzöv küldetésnyilatkozata
A SzOSzöv autonóm, szolidáris és fenntartható
közösségek megszületését ösztönzi, és a
szövetkezeti
elvek
szerinti
működését
támogatja.
Képviseli
a
Szociális
Szövetkezeteket, elősegíti azok racionális
gazdasági tevékenységét, együttműködését,
hálózattá
szerveződését,
továbbá
társadalomformáló erővé válását.

SzOSzöv szolgáltatásai
1. Hálózatépítés, a szociális szövetkezeti
mozgalom fejlesztése
2. A szövetkezetek integrációs, területi,
regionális vagy szakmai szempontok
szerint
történő
együttműködésének
előmozdítása;
3. Tanácsadás, oktatás és szolgáltatás a
szövetkezetek, illetve azok tagjai részére,
elsősorban gazdasági, pénzügyi, közösségi,
szociális és jogi kérdésekben;
4. Vélemények, javaslatok megfogalmazása a
Kormány vagy az Országgyűlés számára.
5. Jogszabályok
meghozatalának
kezdeményezése a jogalkotóknál.
6. A tagszervezetek és más szövetkezetek
közösségi alapjának véleményezése.
7. A Szövetség tagjainak ügyeiben, etikai
kérdésekben állásfoglalás;
8. Kapcsolattartás, együttműködés hasonló
célú bel- és külföldi szervezetekkel,

Szociális szövetkezet alapításához,
működtetéséhez információk

Szociális szövetkezetek jogszabályi
háttere

Szociális szövetkezet alapításához minden
információ
http://www.szocialisgazdasag.hu/mkezikonyv

http://www.complex.hu/
2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

Szövetkezeti Információs portál
http://www.szovetkezet.net/

2013. évi V. törvény
a Polgári
Törvénykönyvről XVI. cím Szövetkezetekről

Szövetkezetekre vonatkozó weblapok
gyűjteménye
http://szovetkezet.lap.hu/

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil
szervezetek
működéséről
és
támogatásáról

Szociális szövetkezetek működését bemutató filmek

http://www.szocialisgazdasag.hu/videokD
http://www.szocialisgazdasag.hu/videok2
Társadalmi vállalkozásokról információk
http://www.tarsadalmivallalkozas.hu/
Szociális gazdaság kézikönyv
http://www.szocialisgazdasag.hu/kiadvany_szo
cialisgazdasagkezikonyv

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról
és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
2013. évi XLI. törvény a szociális
szövetkezetekkel
összefüggésben
egyes
törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Szociális szövetkezetek jó gyakorlatai
http://www.szocialisgazdasag.hu/jogyakorlatok

http://www.szoszov.hu/tagszervezetek
http://www.szocialisgazdasag.hu/kiadvany_spanyoltanulmany

Szövetkezeti tudástár
http://www.szoszov.hu/tudastar

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés
és a közhasznúság egyes kérdéseiről
A TANÁCS 1435/2003/EK rendelete (2003.
július 22.) az európai szövetkezet (SCE)
statútumáról

