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A magyar nyelv? verzió alább

EINLADUNG

21. Tagung der ARGE Donauländer / Arbeitskreis Nachhaltigkeit: 

SONDAR (Sustainable Operations Network in the Danube Region):
Nachhaltigkeit und sozialökologische Produktion als Impulsgeber für
Regionalwirtschaften in den Donauländern
26. und 27. März 2014
Konrad Lorenzstrasse 24
3430 Tulln an der Donau

Die Donauraumstrategie (EUSDR) verbindet den Lebensraum von 14 Staaten und über 100 Millionen Menschen zu
einem Handlungsfeld für gemeinsame Visionen, Projekte und Initiativen. Die Themen NACHHALTIGE LANDNUTZUNG
/ BODENSCHUTZ - INNOVATION UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT - INVESTITIONEN IN MENSCHEN UND
QUALIFIKATIONEN sind Schwerpunktbereiche innerhalb der Strategie. 

Auch für die Projektentwicklung der „Sozialen Produktion“ hat die Tagung besondere Bedeutung. Im internationalen
Kontext der Arbeitsgemeinschaft der Donauländer werden auf Basis bestehender Projekte und Kooperationen
Grundlagen für eine vertiefte und erweiterte Zusammenarbeit geschaffen. Noch in diesem Jahr soll die internationale
„SoPro-Innovationsplattform“ mit ihrer Arbeit beginnen. Wir erwarten einen Teilnehmerkreis der sowohl die
PraktikerInnen aus Sozialwirtschaft, Wirtschaftsbetrieben und Öffentlichen Einrichtungen umfasst, wie auch
ExpertInnen und VertreterInnen europäischer Netzwerke. 

An beiden Tagen wird in Arbeitsgruppen an der regionalen, nationalen und internationalen Positionierung der „Plattform
SoPro“ gearbeitet und ebenso an Praxisbeispielen wie der Internationalisierung des „Malens mit den Farben der Erde“.
Auch wird die Rohfassung des in Abstimmung mit vielen AkteurInnen aus Österreich und Ungarn entwickelten „SoPro-
Gütesiegels“ vorgestellt. 

>> Nähere Infos, Programm und Anmeldung

 

VERANSTALTUNGSBERICHT

Soziale Produktion in der Steiermark – Erste Ergebnisse
und künftige Chancen einer nachhaltigen
Zusammenarbeit mit Sozialprojekten

Am 20. November 2013 wurden in Straden in der Steiermark die bisherigen
Ergebnisse des Projektes SoPro HU-AT der Öffentlichkeit präsentiert. Die
Veranstaltung wurde vom Projektpartner AWV (Abfallwirtschaftsverband)
Radkersburg organisiert und bot den zahlreichen Gästen einen umfangreichen Einblick in die Aktivitäten im Rahmen von
SoPro. 

weiterlesen...

 

http://27445.seu.cleverreach.com/m/7170012/0-7218da7fc54327d400727b181d4bd280
http://27445.seu.cleverreach.com/m/5587630/12162-e71dca183ebf2c7117ccdd8911eed953
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357748/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13378682/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13358581/921ccf1b5378-n07uam


Page	  2	  of	  6

NEWS

SOPRO in Brüssel – Kooperation mit REVES

Im November 2013 besuchte eine SOPRO Delegation auf Einladung des
REVES Netzwerk das Europäische Parlament in Brüssel.

REVES – das Netzwerk aus Städten und Regionen für die Sozialwirtschaft
präsentierte das aktuelle Jahrbuch „REVES Yearbook of excellences 2013 – The
most interesting examples of partnerships between public authorities and social
and solidarity economy" in dem auch das Projekt SOPRO auf den Seiten 96-99
als internationales Best Practice Beispiel publiziert wurde.

weiterlesen...

 

SOPRO BEST-PRACTICE

Von der Einwegpalette zur rustikalen Geschenkbox

Im steirischen Vulkanland wurde vom AWV Radkersburg und der Tischlerei
Intarsia (eine Einrichtung der Lebenshilfe Radkersburg) ein neues SoPro-
Produkt entwickelt: rustikale Geschenkkisten, hergestellt aus gebrauchten
Einwegpaletten, als Verpackung für die international prämierten Whiskysorten der
Whisky-Brauerei Lava Bräu, ebenfalls aus dem steirischen Vulkanland.

weiterlesen...

 

SOPRO BEST-PRACTICE

Kakao-Taschen für die Zotter Schokoladen
Manufaktur
Seit 1992 erforscht Josef Zotter die Welt der Schokoladen. Der Kreativ-
Chocolatier aus Riegersburg (Oststeiermark) hat es geschafft, die Welt der
Schokoladen zu verändern – mit ausgefallenen Kreationen und Fair-Trade-
Qualität. Seit kurzem hat die Firma Zotter auch eine SoPro-Kooperation mit dem Sozialbetrieb SöDieB: Gebrauchte
Kakao-Jutesäcke werde zu „Kakao-Taschen“ weiterverarbeitet und im "Schoko-Laden" in Riegersburg vertrieben.

weiterlesen...

 
SOPRO BEST-PRACTICE

Mit Firmenlogo bestickte Fleecehauben –
hergestellt in Niederösterreich für Stöcklin
GmbH
Die Stöcklin GmbH – verlässlicher Partner im Bereich Tor-, Verlade- und
Fördertechnik – hat für Weihnachten die von der Plattform SoPro gestalteten
Hauben für die MitarbeiterInnen in niederösterreichischen Sozialbetrieben
herstellen lassen. Das Firmenlogo wurde von Menschen mit psychischen
Erkrankungen im Beschäftigungsprojekt AIB (Krems) gestickt. Genäht wurden die
Hauben von lebmit & bunttex, Verein Soziale Initiative Gmünd, zur Reintegration beschäftigungsloser Frauen in das
Berufsleben.

weiterlesen...

 

SAVE THE DATE

SOPRO-Kongress am 3. & 4. Juni in Wien

http://27445.seu.cleverreach.com/c/13358596/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13358605/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13358648/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13358690/921ccf1b5378-n07uam
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3. Juni 2014, 10.00 - 19.00 Uhr im AK Bildungszentrum:

Präsentation der Marke “SoPro – Sozialökologisch produziert”

Wissenschaftliche Fachtagung: “SoPro als Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften”

Vorstellung der “SoPro Innovations-Plattform”

Best-Practice aus 2 Jahren SoPro HU-AT: Gelungene Kooperationen zwischen privaten und öffentlichen
Unternehmen mit Sozialbetrieben

4. Juni 2014, 9.00 – 14.00 Uhr in der Urania:

Die Zukunft von SoPro – Nationale und Internationale Perspektiven

weiterlesen...

 
Unterstützen Sie die Plattform sozial produziert

Bis zur Gründung einer offiziellen Organisation (vorgesehen für Mitte 2014)
ist die „Plattform sozial produziert" ein freiwilliger Zusammenschluss aller
an „Sozialer Produktion" interessierter Personen und Organisationen.
Unterstützende Unternehmen und Öffentliche Einrichtungen (ÖE) bekommen im
Rahmen des von der Europäischen Union und nationalen Kofinanzgebern
geförderten Projektes „SoPro HU-AT" kostenlose Beratungs- und
Vermittlungsleistungen zur Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen, die
in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen außerhalb des 1. Arbeitsmarktes
entwickelt und umgesetzt werden.

weitere Infos...

 
Haben Sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit sozialen Unternehmen und Werkstätten in
Ihrer Region? - Nähere Infos finden Sie hier.

SoPro-InnovationsPlattform
Tel: +43 (0)664 538 93 77
E-Mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at

 

MEGHÍVÓ

A Duna-menti országok munkaközösségének 21. ülése / Fenntarthatóság
munkacsoport 

SONDAR projekt (Sustainable Operations Network in the Danube Region): A
fenntarthatóság és a szociál-ökológiai termék előállítás a Duna-menti országok
regionális gazdaságainak hajtómotorja

2014. március 26- 27. 
Konrad Lorenzstrasse 24 
3430 Tulln an der Donau 

A Duna Régió Stratégia (DRS) 14 ország, több mint 100 millió lakosának életterét köti össze a közös tervek, projektek és
kezdeményezések megvalósításához. Olyan témakörök, mint a FENNTARTHATÓ TALAJHASZNOSÍTÁS /
TALAJVÉDELEM – INNOVÁCIÓ és VERSENYKÉPESSÉG – BEFEKTETÉS AZ EMBEREKBE és KÉSZSÉGEIKBE a
főbb csapásirányai ennek a közös stratégiának. 

http://27445.seu.cleverreach.com/c/13358742/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357754/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357755/921ccf1b5378-n07uam
mailto:plattform@sozialproduziert.at
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357756/921ccf1b5378-n07uam
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„A szociális gazdaságban előállított termékek“ projekt fejlesztése szempontjából is jelentősége lesz a találkozónak.
Nemzetközi kontextusban nézve a Duna-menti országok munkaközössége a futó projektekre és együttműködésekre
alapozva szeretné a közös munkát tovább elmélyíteni és kibővíteni. Még ebben az évben elindul a nemzetközi „SoPro
Innovációs Platform”. Számítunk a szociális vállalkozások, gazdasági vállalkozások és közintézmények
munkatársainak részvételére, valamint szakértőkre és az európai hálózati együttműködések képviselőire is. 

Az ülés mindként napján a munkacsoportok a “SoPro Platform” regionális, nemzeti és nemzetközi pozicionálásán
dolgoznak olyan gyakorlati példákon keresztül, mint a „földfesték“ nemzetközi szintre történő kiterjesztése. Az ausztriai
és magyarországi érdekeltek bevonásával kidolgozott „SoPro védjegy“ összefoglaló anyaga is bemutatásra kerül. 

>> További információk a program- és a rendezvényre való jelentkezésről

 

RENDEZVÉNY BESZÁMOLÓ

A szociális gazdaságban előállított termékek
Steiermarkban – A szociális projektekkel közös
fenntartható együttműködés első eredményei és
jövőbeni lehetőségei

November 20-án, a steiermarki Stradenben, a nyilvánosság bevonásával kerültek
bemutatásra a SoPro HU-AT projekt eddigi eredményei. A rendezvényt a
radkersburgi AWV projektpartner (a hulladékgazdálkodási szövetség) szervezte. A szép számban megjelent vendégek
részére átfogó képet sikerült bemutatni a SoPro projekt tevékenységeiről.

Tovább...

 

HÍREK

Brüsszelben járt a SOPRO csapata– Együttműködés a
REVES hálózattal

2013. november 26-án, kedden, a REVES hálózat meghívására egy SOPRO
delegáció járt az Európai Parlamentben, Brüsszelben. 

REVES – megjelent a szociális gazdaságban tevékeny városok és régiók
hálózatának évkönyve, a „REVES Yearbook of excellences 2013 – The most
interesting examples of partnerships between public authorities and social
and solidarity economy" amelyben a SOPRO projekt, mint nemzetközi jó gyakorlat a 96-99. oldalon került
bemutatásra.

Tovább...

 

SOPRO JÓ GYAKORLAT

Raklapból készült rusztikus ajándékdoboz

A steiermarki Vulkanland területén az AWV Radkersburg és az Intarsia
asztalosműhely (a Lebenshilfe Radkersburg létesítménye) egy új SoPro-terméket
fejlesztett ki: egy rusztikus ajándékdobozt, amely használt raklapból készül a
Lava Bräu nemzetközileg díjazott, szintén a steiermarki Vulkanlandból származó
whiskyfajták csomagolásához.

Tovább...

 

SOPRO JÓ GYAKORLAT

Kakaó-táskák készülnek a Zotter csokoládémanufaktúra
részére

1992 óta kutatja Josef Zotter a csokoládék világát. A riegersburgi (Kelet-
Steiermark, Ausztria) származású kreatív csokoládékészítő mesternek sikerült
megváltoztatnia a csokoládéról alkotott képünket. Szokatlan kreációival, a
méltányos kereskedelem jegyében (fair trade minőségben) készít csokoládét.

http://27445.seu.cleverreach.com/c/13378531/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13359407/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13359408/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13359409/921ccf1b5378-n07uam
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Nem régóta a Zotter cég egy SoPro együttműködésben is részt vesz: a SöDieB
szociális vállalkozással közösen használt kakaós vászonzsákokból „kakaó-táskák” készülnek, melyeket a
riegersburgi „csokoládé butikban” értékesítenek.

Tovább...

 

SOPRO JÓ GYAKORLAT

Cég lógóval hímzett gyapjúsapkák készülnek Alsó-
Ausztriában a Stöcklin GmbH részére

A Stöcklin GmbH a kapuk- és raktározás technika területén megbízható
partnernek számít. A cég a munkatársainak karácsonyra a SoPro platform által
alsó-ausztriai szociális vállalkozásoknál elkészíttetett sapkát adott ajándékba. A
cég logóját pszichésen beteg emberek hímezték a sapkákba a Krems-i AIB
foglalkoztatási projekt keretében. A sapkákat a lebmit & bunttex Gmünd-i
szociális kezdeményezések egyesülete varrta, akik munkanélküli nők
munkaerőpiacra történő re-integrációjával foglalkoznak.

Tovább...

 

RENDEZVÉNYNAPTÁR

SOPRO kongresszus, Bécs, 2014. június 3-4.

2014. június 3., 10.00 - 19.00 h, helyszín: AK Bildungszentrum:

„A SoPro védjegy bemutatása – szociál-ökológiai szempontok szerint előállított termékek”

Tudományos szakmai ülés: “Miként járul hozzá a SoPro a fenntartható gazdasághoz?”

A “SoPro Innovációs Platform” bemutatása

Az elmúlt két év jó gyakorlatai a SoPro HU-AT projektben: a gazdasági vállalkozások és közintézmények sikeres
együttműködései a szociális vállalkozásokkal

2014. június 4., 9.00 – 14.00 h, helyszín: Urania

A SoPro jövője nemzeti és nemzetközi perspektívából

Tovább...

 
Támogató nyilatkozat „A szociális gazdaságban
előállított termékek platform” részére

A hivatalos szervezet megalakulásáig (várhatóan 2014 közepére) „a szociális
gazdaságban előállított termékek platform“ egy önkéntes szervezdés a „szociális
gazdaságban el?állított termékek“ kapcsán minden érdeklődő személy és
szervezőet részvételével.

A támogató cégek és közintézmények az Európai Unió és a nemzeti
társfinanszírozók által támogatott „SoPro HU-AT” projekt keretében ingyenes
tanácsadási és közvetítői szolgáltatásokban részesülnek termékek és
szolgáltatások létrehozására, amelyeket a szociális vállalkozásokkal az
elsődleges munkaerőpiacon kívül fejlesztenek ki és valósítanak meg.

Tovább...

 
Szeretne együttmőködni a régiójában szociális vállalkozásokkal és üzemekkelő – további
információkat itt érhet el.

http://27445.seu.cleverreach.com/c/13378543/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13378544/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13378545/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357761/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357762/921ccf1b5378-n07uam
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SoPro Innovációs Platform
Tel: +43 (0)664 538 93 77
E-Mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at

Wenn Sie diese E-Mail (an: trah@komunitas.at) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen. 
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni hírlevelünket, itt leiratkozhat. 

SoPro-InnovationsPlattform
Tel: +43 (0) 664 538 93 77

E-Mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at

mailto:plattform@sozialproduziert.at
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357756/921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=0&mid=7170012&h=0-921ccf1b5378-n07uam
http://27445.seu.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=12162&mid=5587630&h=12162-28bda746539a
http://27445.seu.cleverreach.com/c/13357763/921ccf1b5378-n07uam

