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DAS WAR DER 1. INTERNATIONALE SOPRO-KONGRESS
Ergebnisse und Veranstaltungsfilm
Sozialökologische Produktion – „Gemeinsam nachhaltig wirtschaften“
Der von der SoPro-InnovationsPlattform gemeinsam mit "die umweltberatung"
Wien und Bio Forschung Austria veranstaltete SoPro-Kongress fand am 3. & 4.
Juni 2014 im AK Bildungszentrum und der Urania in Wien statt und brachte
den rund 200 TeilnehmerInnen einen Überblick über Potentiale von
Sozialbetrieben und eine bunte Palette an Zukunftsmöglichkeiten.
weiterlesen...
>> Hier geht's zum Veranstaltungs-Film
>> Ergebnisse des Open-Space vom 4. Juni 2014

Best-Practice-Marktplatz beim SoPro-Kongress
Die „SoPro-Praxisschau" brachte eine geballte Ladung an Erfahrungen aus der konkreten Zusammenarbeit zum
Vorschein. Auftraggeber, umsetzende Sozialbetriebe und SoPro-BeraterInnen zeigten die im Rahmen des EUProjektes „sozial produziert" individuell für die Bedürfnisse der Auftraggeber entwickelten Produkte und
Dienstleistungen und gewährten Einblicke in den Prozess ihrer Zusammenarbeit.

Gemüsekist'l
biologisch und
sozial
Seit Mai 2014 produziert die
in Gleisdorf ansässige
Chance B die edlen
Gemüsekisten für den Biohof
Fuchs. Sepp Färber, Leiter der Holzwerkstatt, ist froh, dass
er ein Produkt herstellen kann, bei dem er seine Klienten
gut einbinden kann.
weiterlesen...

Telefontausch an
der Uni Wien in
Kooperation mit
Wien Work
2014 werden an der
Universität Wien die
Telefonapparate vor Ort
ausgetauscht. Der Zentrale Informatikdienst (ZID) der
Universität Wien wird dabei vom Sozialbetrieb Wien Work
tatkräftig unterstützt.
weiterlesen...

>> Weitere Best-Practice-Beispiele

VERANSTALTUNGSBERICHT
ARGE Donauländer präsentiert "SoPro" bei der 3.
Jahrestagung zur Donauraumstrategie im Wiener
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Rathaus
Rund 1200 Gäste aus ganz Europa nahmen an der 3. Jahrestagung der EU
Donauraumstrategie im Rathaus in Wien teil. Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit
der ARGE Donauländer präsentierte den Praxisstand "Common Sustainable
Economic Activities - under the umbrella of the Working Community of the Danube Regions".
weiterlesen...

NEWS
SoPro: Mitglied im europäischen REVES-Netzwerk
Seit 14. Juni ist der Verein BIENE als Hauptpartner des Projektes und Betreiber
der Plattform SoPro erstes österreichisches Mitglied bei REVES (European
Network of Cities and Regions for the Social Economy). Die Aufnahme
erfolgte im Rahmen der Generalversammlung in Darfo Boario (IT). Etwa 100
Personen nahmen an der begleitenden Veranstaltung "European partnerships
face to the challenges of social cohesion and sustainability" teil.
weiterlesen...

VERANSTALTUNGSBERICHT
SoPro auf der Social Franchise Conference in
Göteborg/Schweden
Am 13. Mai 2014 fand in Göteborg der 2. Internationale Social Franchise
Kongress statt. 74 Teilnehmer aus 12 Ländern fanden sich zum
Erfahrungsaustausch zusammen.
Bernhard Kuderer, MSc und Franz Rybaczek von der Plattform sozial produziert
präsentierten Best Practices und den aktuellen Stand der Plattform sozial
produziert.
weiterlesen...

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

EZ VOLT AZ 1. NEMZETKÖZI SOPRO KONGRESSZUS
Eredmények és a rendezvényről készült film
Szociál-ökológiai termék előállítás – “Közös fenntartható gazdálkodás”
A SoPro-InnovationsPlattform, a "die umweltberatung" Wien és a Bio Forschung
Austria közös szervezésében rendezett kongresszusra 200 résztvevő érkezett. A
résztvevők betekintést nyertek a szociális vállalkozásokban rejlő potenciálok- és
a jövőbeni lehetőségek széles körű információiba.
tovább...
>> Ide kattintva megtekintheti a rendezvényről készült filmet
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Jó gyakorlatok bemutatkozása a SoPro kongresszuson
A SoPro kongresszuson cégek, közintézmények, szociális vállalkozások és SoPro tanácsadók 20
megvalósított jó gyakorlata került bemutatásra. Többek között az alábbi jó gyakorlatnak számító
példákkal ismerkedhettek meg a résztvevők:

Bio és szociális
szempontok szerint
készített zöldséges
rekesz
1993 óta Graz város keleti
peremén biológiai
gazdálkodásban termelnek
zöldséget és gyümölcsöt. A Fuchs és az Ambrosch
család tudatosan a sokféle, nemes fajták termesztésére
törekszik, és egész évben szezonális, friss zöldséget kínál.
Összesen 4 hektáron gazdálkodnak, ebből kb. 4000m2-en
40 fajta fóliás zöldséget és 20 fajta gyümölcsöt
termesztenek.

Telefonkészülékek
cseréje az
egyetemen
A Bécsi Egyetem részére
kínált szolgáltatás a Wien
Work-kal szociális
együttműködésben valósul
meg. 2014-ben a Bécsi Egyetemen lecserélik az összes
telefonkészüléket. A Bécsi Egyetem Központi Információs
Szolgálatát (ZID) a telefoncserék lebonyolításában a Wien
Work szociális vállalkozás támogatja.
tovább...

tovább...
>> További jó gyakorlat példák

RENDEZVÉNY BESZÁMOLÓ
A Duna-menti országok munkaközössége bemutatja a
"SoPro" projektet a Duna Régió Stratégia 3. éves
találkozóján, a bécsi városházán
Mintegy 1200 vendég vett részt egész Európából az EU Duna Régió Stratégia 3.
éves fórumán, a bécsi városházán. A Duna-menti országok munkaközössége
fenntarthatóság munkacsoportja bemutatta a "Common Sustainable Economic
Activities - under the umbrella of the Working Community of the Danube Regions" kezdeményezés gyakorlati
eredményeit.
tovább...

HÍREK
A BIENE egyesület az európai REVES hálózat tagja lett
A SoPro projekt vezető partnere és a SoPro platform fenntartója, a BIENE
egyesület 2014. június 14-e óta a REVES hálózat (European Network of Cities
and Regions for the Social Economy) első ausztriai tagja lett. A tagfelvétel az
olaszországi Darfo Boario-ban megrendezett közgyűlés keretében zajlott.
Mintegy 100 fő vett részt a kapcsolódó rendezvényen, melynek címe "European
partnerships face to the challenges of social cohesion and sustainability" volt.
tovább...

RENDEZVÉNY BESZÁMOLÓ
SoPro részvétel a Social Franchise konferencián a
svédországi Göteborgban
2014. május 13-án tartották Göteborgban a 2. nemzetközi Social Franchise
kongresszust. 12 országból 74 résztvevő érkezett, hogy tapasztalatot
cseréljen.
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Bernhard Kuderer MSc és Franz Rybaczek a SoPro platform részéről jó
gyakorlatokat mutattak be, és ismertették a platform munkájának jelenlegi állását.
tovább...

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
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