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Gazdaság, szociális vállalatok, 
társadalom és környezet –
hogy mindenki nyertes legyen!

Térségi szolgáltatások  
társadalmi hozzáadott értékkel 
az Ön cége részére

Kiváló minőségű termékek  
ipari hulladékból

Szociális – fenntartható – tudatos
gazdálkodás



Szociális gazdaságban 
előállított termékek
„Megbecsülésen alapuló értékteremtés”

A szociális vállalkozásokkal való együttmű-
ködési lehetőségek támogatása – fenntart-
ható termékek és szolgáltatások fejlesztése

„A szociális gazdaságban előállított termékek” (SoPro) 
projekt célja, hogy támogassa a cégek és a közintézmények, 
mint megbízói oldal együttműködését a szociális vállalko-
zásokkal. Kiváló minőségű fenntartható termékeket fejlesztünk 
ki (hulladék újrahasznosítással) és szolgáltatásokat hozunk 
létre, támogatjuk az eladhatóságukat, azért, hogy a széles 
nyilvánosság megismerhesse az ebben rejlő lehetőségeket.

A SoPro a fenntarthatóság szemszögéből nézve irányítja 
rá a figyelmet a szociális vállalkozások teljesítményeire 
(vállalatok és projektek melyek a második és harmadik 
piacon vannak jelen), tevékenységük a térségi gazdálkodás 
társadalmi alkotóelemekkel kibővített egyvelege.

Miben nyújt segítséget a SoPro?
•	  Tanácsadás (cégek és közintézmények részére  

induló tanácsadás)
•	 Innovatív termékfejlesztés
•	 Szociális vállalkozások hálózatba szervezése
•	 Együttműködések folyamatkövetése (kommunikáció, 

közvetítői tevékenység)
•	  Beszámoló készítés (dokumentáció, közönségkapcsolat)

Közvetítői tevékenységünkkel az alábbi 
lehetőségeket biztosítjuk:
•	 Szolgáltatások közvetítése
•	 Termelési folyamatelem közvetítése (gyártás)
•	 Hulladékhasznosítás és hulladék újrafelhasználás
•	 Vállalati társadalmi felelősségvállalás jegyében 

termékfejlesztés cégek részére



Mit tudunk elérni a SoPro segítségével?
A szociális gazdaságban előállított termékek bevezetése 
a cégeknél, a közintézményekben és a környezetükben a 
következő hatással bír:

Gazdasági szempontból: Innovatív minőségi termékek 
és szolgáltatások születnek. A szolgáltatások és a 
megrendelések méltányos áron vehetők igénybe.

Ökológiai szempontból: A termékek előállítása 
és a szolgáltatások közvetítése során az ökológiai 
szempontokat figyelembe veszik. A cél, hogy lehetőség 
szerint fenntartható megoldások szülessenek. 

Térségi szempontból: A szociális gazdaságban előállított 
termékek gyakran a közvetlen közelben valósulnak meg, és 
ezzel hozzájárulnak a térségi szempontok megerősítéséhez.

Társadalmi szempontból: A SoPro kifejezetten a 
magáénak vallja a vállalatok társadalmi felelősségvállalása 
szemléletmódot. A cég és a közintézmény közös 
foglalkoztatási projekteken keresztül a társadalmi 
felelősségvállalás szempontjait erősíti. Nem 
adakozásról vagy jótékonykodásról szól, hanem egymás 
megbecsülésén alapuló értékes együttműködésekről.

Az alábbi cégekkel és intézményekkel már  
együttműködésben dolgozunk (kivonat): 
•	BENE	AG	•	Bäckerei	und	Café	Maria-Theresia	 
•	Frisch	&	Frost		Nahrungsmittel-Gesellschaft	m.b.H.	 
•	IMC	–	IT	MANAGEMENT	&		COACHING	GmbH	 
•	Druckerei	Janetschek	GmbH	•	Kerschner	Umwelt	service	 
und	Logistik	GmbH	•	NORIS	Feuerschutzgeräte	GmbH	
•	STC	–	Service	Technik	Consulting	GmbH	•	VERMIGRAND	Natur-
produkte	GmbH	•	Abfallverband	Tulln	•	Abfallverband	Lilienfeld	 
•	NÖ	Abfallwirtschaftsverein	(NÖ	AWV)	 
•	Alsó-Ausztria	tartományi	hivatala	–	vidékfejlesztési	részleg	 
•	Alsó-Ausztria	tartományi	hivatala	–	gazdaság	és	turizmus	részleg



Vegye Ön is igénybe ingyenes 
tanácsadásunkat! 
2014 júniusáig a SoPro tanácsadói platform 
ingyenes tanácsadást biztosít cégek és 
közintézmények részére.

Ingyenes tanácsadói tevékenységet folytatunk jelenleg 
	Alsó-Ausztriában,	Bécsben,	Stájerországban,	Burgenland-
ban	és	Nyugat-Dunántúlon	(Zala,	Vas	és	Győr-Moson- 
Sopron megyében). A tanácsadás közvetítői tevékeny-
ségre, fenntartható termékek és szolgáltatások fejleszté-
sére, valamint szociális vállalkozásokkal kapcsolatfelvétel 
lehetőségre	vonatkozik,	melyet	az	Európai	Unió	HU-AT	ETE	
programja támogatásával valósítunk meg.

Keressen bennünket bizalommal,  
ha Ön szeretne …
…  a térségében működő szociális vállalkozásokkal,  

üzemekkel együttműködni
…  a társadalmi felelősségvállalás területén élen járni  

és azt megmutatni
…  a környezetért és a fenntarthatóság érdekében  

aktívan tenni
…  a cégénél, intézményénél fennmaradó ipari hulladékból 

innovatív terméket előállítani
…  szociális jellegű térségi szolgáltatást igénybe venni

www.sozialproduziert.at
plattform@sozialproduziert.at

A szociális vállalkozásoknál, a közintézményekben és a cégeknél dolgozó 
partnereinkkel közösen a „szociális gazdaságban előállított termékek” 
ötletét szakmai segítséggel egy meghatározó védjeggyé szeretnénk 
tovább fejleszteni, és a nyilvánossággal megismertetni. A minőségi 
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kritériumokat a fenntart-
hatóság és az értéknövelés jegyében közösen szeretnénk meghatározni.
Szívesen vesszük, ha velünk együtt Ön is részt vesz  
ebben a fejlesztési folyamatban! 
Ehhez kapcsolódóan további információk a  
plattform@sozialproduziert.at e-mail címen szerezhetők be.



Tanácsadóink szívesen 
állnak a rendelkezésére!
Kapcsolattartó Alsó-Ausztria:

KOMUNITAS OG
Hauptstraße 23, 3153 Eschenau
Markus	Damböck,	Tel.:	+43	664	538	94	83
damboeck@sozialproduziert.at

Kapcsolattartó Bécs:

Die Wiener Volkshochschulen / 
"die umweltberatung" Wien
Buchengasse	77	/	4.	Stock,	1100	Wien
Mag.	Katharina	Foglar-Deinhardstein	 
Tel.:	+43	1	803	32	32	77
k.foglar-deinhardstein@umweltberatung.at

Kapcsolattartó Burgenland:

BMV Burgenländischer Müllverband
Rottwiese	65,	7350	Oberpullendorf
Ernst	Leitner,	Tel.:	+43	2612	424	82
oea@bmv.at

Kapcsolattartó Stájerország:

Abfallwirtschaftsverband Radkersburg
Ratschendorf	267,	8483	Deutsch	Goritz
Wolfgang	Haiden,	Tel.:	+43	699	18	19	20	21
awv.radkersburg@abfallwirtschaft.steiermark.at

Lebenshilfe Radkersburg
Plaschenaustraße	2,	8490	Bad	Radkersburg
Günther	Haiden,	Tel.:	+43	3476	20	29
office@lebenshilfe-radkersburg.at

Kapcsolattartó Nyugat-Dunántúl: 

LEED Nonprofit Kft.
9700	Szombathely,	Móricz	Zs.	u.	27.	fsz.	3.
Hollósi	Szabolcs,	Tel.:	+36	30	227	75	59
hollosisz@bfh.hu

Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft.
8790	Zalaszentgrót,	Dózsa	Gy.	u.	9.
Martincsevics	István,	Tel.:	+36	30	339	57	85
martincsevics@zalakar.hu

Az	Ön	tanácsadója:


