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Read the Hungarian version below!

Wir freuen uns, Ihnen hiermit den ersten Newsletter zum Thema „Soziale Produktion“
übermitteln zu dürfen.
Anlass hierzu ist der offizielle Kickoff zum ETZ-Projekt
SoPro, der am 7. November in Waidhofen an der Ybbs
gefeiert wurde. Am Betriebsareal der Firma BENE AG –
einem Pionierbetrieb der Nachhaltigkeit - wurde das
Kooperationsmodell der „Sozialen Produktion" vorgestellt.
NÖ Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav nahm den
offiziellen Start des EU-Projektes vor.
Hier ein Bericht zur Veranstaltung:
„Soziale Produktion“ - Wertschöpfung durch
Wertschätzung: Nachhaltige Chancen für Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft
9 Partner aus Ostösterreich und Westungarn arbeiten im
EU-Projekt „SoPro HU-AT“ an Kooperationen von Wirtschaft
und öffentlicher Hand mit Sozialbetrieben. Zum Artikel

SoPro Best-Practice in der ETZ-Projektregion
Von BENE-Upcycling und der„Sozialen Computer-Kreislauf
Wirtschaft" Waidhofen-Amstetten (NÖ) über Green-Care
und RICOH-Druckerreinigung (Wien) bis hin zu kreativer
Reststoffverwertung in der Holzverarbeitung (Burgeland),
langjährigen Kooperationen zwischen AWV und Lebenshilfe
Radkersburg (Steiermark) und Aktivitäten der Cartias
Szombathely (Ungarn). Zum Artikel

Die auf der Veranstaltung präsentierten ScribbleAnimation-Kurzvideos sind nun online!
Hier geht`s zu den Videos:
Was ist SoPro?
Die Soziale Computer-Kreislauf-Wirtschaft in
Waidhofen-Amstetten
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Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden der
Veranstaltung, bei Projektpartnern, Strategischen Partnern
und Interessierten für diesen gelungenen Tag.

Weitere SoPro-Aktivitäten:
AMS NÖ neuer strategischer Partner von SoPro HUAT
Das Arbeitsmarktservice (AMS) als zentraler Fördergeber
von Sozialen Integrations-Unternehmen ist nun der
vorläufig 17. strategische Partner von sozial produziert.
Zum Artikel

Sozialer Computer-Kreislauf: Erste “2nd LifeComputer” stehen in Waidhofen und Amstetten zum
Verkauf bereit!
Einschulung und Know-How-Transfer von GESA an
regionale Partner in Waidhofen-Amstetten
Die Soziale Computer-Kreislauf-Wirtschaft in WaidhofenAmstetten kommt in Bewegung. Nachdem im September
mit der Übernahme von gebrauchsfähigen Alt-Computern
gestartet wurde, können ab November bei
Vertriebspartnern in Waidhofen und Amstetten Computer
von umweltbewussten Personen kostengünstig erworben
werden. Zum Artikel
Workshop „sozial produziert“ am 27. September
2012 im Bildungshaus St. Hippolyt
Werte, Philosophie und Nachhaltigkeit in Sozialbetrieben
Wertschöpfung durch Wertschätzung: Chancen und
Herausforderungen einer prozessorientierten
Zusammenarbeit mit Unternehmen und Öffentlichen
Einrichtungen Zum Artikel

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

Ezennel megküldjük Önnek a „szociális gazdaságban el!állított termékek“ témában elkészített
hírlevelünket.
A SoPro ETE projekt indító rendezvényét november 7-én,
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A SoPro ETE projekt indító rendezvényét november 7-én,
Waidhofen an der Ybbs-ben tartottuk. A BENE AG cégnél akik úttör!nek számítanak a fenntarthatóság területén bemutatásra került a „szociális gazdaságban el!állított
termékek” együttm"ködési modellje. Az EU támogatásában
megvalósuló projektet Dr. Petra Bohuslav, az alsó-ausztriai
tartományi kormány gazdasági ügyekért felel!s tagja
indította hivatalosan útjára.
Az alábbiakban beszámolunk a rendezvényr!l:
„Szociális gazdaságban el!állított termékek“ –
megbecsülésen alapuló értékteremtés:
A fenntarthatóság esélye a környezet, a gazdaság és
a társadalom részére
Kelet-Ausztriából és Nyugat-Magyarországról 9
projektpartner dolgozik közösen a „SoPro HU-AT” EU-s
projektben a gazdaság és a közintézmények szociális
vállalkozásokkal történ! együttm"ködésén. tovább

SoPro jó gyakorlatok az ETE projektrégióban
A BENE Egyesület „Upcycling“ és a WaidhofenAmstettenben (Alsó-Ausztria) megvalósuló „Soziale
Computer-Kreislauf Wirtschaft“ „Szociális számítógép
életciklus-gazdálkodás” c. projektek, a Green-Care
kezdeményezés, a RICOH cég nyomtatótisztító
szolgáltatása (Bécs), a fafeldolgozási hulladékok
újrahasznosítása (Burgenland), az AWV
Hulladékgazdálkodási Szövetség és a Lebenshilfe
Radkersburg egyesület többéves együttm"ködése
(Stájerország) és a Szombathelyi Karitász tevékenységei (Magyarország). tovább
Immár a rendezvény keretében bemutatott
„Scribble“ animált videók (feliratozott) is elérhet!k!
A videók itt érhet!k el
Mi a SoPro?
A Waidenhofen-Amstetten régióban alkalmazott ún.
szociális számítógép életciklus-gazdálkodás
Köszönjük a szervez!k, a projektpartnerek, a stratégiai
partnerek és valamennyi érdekl!d! munkáját és részvételét
ezen a sikeres rendezvényen.

További SoPro-tevékenységek:
Az alsó-ausztriai AMS stratégiai partnere a SoPro HUAT projektnek
A munkaügyi hivatal (AMS), mint a szociális integráció
területén m"köd! gazdasági társaságok legf!bb támogatója
jelenleg a szociális gazdaságban el!állított termékek c.
projekt 17. stratégia partnere. tovább

Szociális számítógép életciklus-gazdálkodás:
értékesítési szakaszban az els! „2nd Life”
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értékesítési szakaszban az els! „2nd Life”
számítógépek Waidhofenben und Amstettenben
A betanítást és a Know-How-Transfert a GESA biztosítja a
regionális partnerek részére
Mozgásba lendül a szociális számítógép életciklusgazdálkodás Waidhofen-Amstettenben. Miután
szeptemberben megkezdték a még használható, régi
számítógépek begy!jtését, novembert"l a környezettudatos
vásárlók a waidhofeni és amstetteni forgalmazó
partnereknél jutányos áron már meg is vásárolhatják.
tovább
2012. szeptember 27-én „A szociális gazdaságban
el!állított termékek“ címmel a St. hippolyti
képz!központban workshopot tartottunk
Értékek, Filozófia és Fenntarthatóság a szociális
vállalkozásoknál
Megbecsülésen alapuló értékteremtés: A cégekkel és
közintézményekkel a folyamatorientált együttm!ködésben
rejl" lehet"ségek és kihívások. tovább

A szociális gazdaságban el!állított termékek platform elérhet!sége:
Tel: 0043 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.
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