W ird die se Nachricht nicht richtig darge ste llt, k lick e n Sie bitte hier.
Am e nnyibe n e z a ré sz ne m je le nik m e g olvashatóan, k é rjük , kattintson ide.
A m agyar nye lv? ve rzió alább

EINLADUNG:

Soziale Produktion in der Steiermark
Erste Ergebnisse und künftige Chancen einer nachhaltigen Zusammenarbeit von Öffentlichen Einrichtungen und
Wirtschaftsbetrieben mit Sozialprojekten
Mittwoch, 20. November 2013 | 10.00 bis 16.00 Uhr
Kulturhaus Straden, Straden 60, 8345 Straden
zum Programm...

VERANSTALTUNGSBERICHT
Tag der offenen Handicapschneiderei - sozial produzierte
Kleidung für besondere Bedürfnisse
Am Samstag den 5. Oktober 2013 wurden im Rahmen der Aktionstage
Nachhaltigkeit die ersten Kleidungsstücke für RollstuhlfahrerInnen aus einer
nachhaltigen Kooperation vorgestellt.
Im Projekt der „Handicapschneiderei" wird in einer über die Grenzen (AT – HU) gemeinsamen Zusammenarbeit
passgenaue, zeitlose und modische Funktionsbekleidung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen hergestellt.
Der Projektinitiator Josef Schoisengeyer (Obmann des Club 81) lud gemeinsam mit der Plattform sozial produziert
und der ungarischen ESÉLY Kft. (Sozialbetrieb aus Györ) zum Club-Café. Highlight der Veranstaltung war die
Präsentation und Modenschau der in Ungarn maßgefertigten Hosen, Bademäntel, Regenumhänge usw.
weiterlesen...

WETTBEWERB
Produktideen aus alten Mülltonnen - die Gewinner stehen
fest!
Jedes Jahr werden mehrere zehntausend Mülltonnen aus Kunststoff kaputt und
damit selbst zu Abfall. Das muss aber nicht sein. Auch wenn die Tonne nicht
mehr brauchbar ist, bleibt das hochwertige Material bis – 40 Grad für „neue
Aufgaben“ verwendbar. Tausende Schneeschieber, Gartenbehelfe und
nützliche Helfer wurden bereits hergestellt: www.mtr-online.at
Im Rahmen der „Aktionstage Nachhaltigkeit" waren Sie am Zug: Gesucht
wurden die besten Ideen für Produkte aus gebrauchtem Mülltonnen-Material!
weiterlesen...

NEWS

Recyclingschneeschieber im Lagerhaus Agrarunion
Südost
Die Lebenshilfe Radkersburg produziert und vermarktet bereits seit einigen
Jahren MTR-Produkte und übernahm auch die Herstellung und Lieferung der
ersten 60 Stk. Schneeschieber, Gartenrechen und Schneeschaufeln für die
beiden Lagerhaus-Standorte Bad Radkersburg und Feldbach.
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.

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

MEGHÍVÓ:

A szociális gazdaságban előállított termékek
Steiermarkban
A közintézmények és gazdasági vállalkozások szociális projektekben történő fenntartható együttműködésének
első eredményei és jövőbeni lehetőségei
Időpont: 2013.november 20., szerda, 10.00h-16.00h
Helyszín: Kulturhaus Straden, Straden 60, 8345 Straden
Tovább...

RENDEZVÉNY BESZÁMOLÓ

Varrodai nyílt nap - a fogyatékkal élők részére készülő ruházat
bemutatása Szociális vállalkozás készít ruhákat különleges igénnyel

élő emberek részére
2013. október 5-én, szombaton kerültek bemutatásra az első ruházati
modellek - az ausztriai fenntarthatósági akciós napok keretében-, amelyek
kerekes székesek részére fenntartható együttműködésben készülnek.
Tovább...

VERSENY
Termékötletek régi hulladéktárolókból – a győztesek
kihirdetésre kerültek!
Minden évben több tízezer műanyag hulladéktároló sérül meg, és hulladék válik
belőle. Ez nem kell, hogy így legyen. Ha a hulladéktároló már nem tudja ellátni
az eredeti funkcióját, az értékes alapanyag, amely 40fokig terhelőképes, „új
célra“ újrahasznosítható. Több ezer hótoló, kerti szerszám készült el eddig
sérült hulladéktároló alapanyagból: www.mtr-online.at
Tovább...

HÍREK
Hólapát készül újrahasznosított anyagból a Lagerhaus
Agrarunion Südost-nál
Egy Európa-szerte szabadalmaztatott eljárással sérült hulladéktároló anyagból
újrahasznosítással hólapát és más újrahasznosított termékek készülhetnek. A
termékeket osztrák szociális vállalkozások állítják elő, amelyek nagyon
hasznosak az őszi és a téli időszakban. Praktikusak, jól alkalmazhatóak, stabil
és hosszú élettartamúak a hulladéktárolókból előállított hólapátok és kerti
szerszámok.
Tovább...

Támogató nyilatkozat „A szociális gazdaságban el?
állított 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.

A szociális gazdaságban előállított termékek platform
Tel: +43 (0)664 538 93 77
E-Mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at
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Am e nnyibe n a továbbiak ban ne m sze re tné k apni hírle ve lünk e t, itt leiratkozhat.
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