
	  

MEGHÍVÓ 
 

A Creative Team Alapítvány tisztelettel meghívja Önt az 
 

„Országon át” – A helyi foglalkoztatás erősítése szociális vállalkozások segítségével Zalában és a 
Csereháton c. projekt  

 
ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE 

 
A rendezvény helyszíne és időpontja: 
 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL - Hernádkércs (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.) 
 

2015. március 20. 14 óra 
 
A rendezvény programja: 
 
14:00-14:10 Köszöntő 

Varga Vince polgármester - Hernádkércs 
 
14:10-14:20 Megnyitó 
  Varga Péter elnök – Creative Team Alapítvány 
 
14:20-14:40 A szociális gazdaság jövője Magyarországon 
  Szenttamási István Tamás régiós szakmai munkatárs 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
14:40-15:10 SEWA – Önfoglalkoztató női szövetség (Gujarat, India)  

és az Európában is alkalmazható konzekvenciák 
  Jyostna Patel szociális gazdaság szakértő – AEIDL Brüsszel 
  
15:10-15:30 A szociális vállalkozások szerepe a helyi fejlesztésben 
  Márczis Márta elnök – AEIDL Brüsszel 
 
15:30-15:50 Az „Országon át” projekt eredményeinek összegzése 
  Varga Péter elnök – Creative Team Alapítvány / vezető partner 
 
15:50-17:00 A programba bevont vállalkozások rövid bemutatkozása (Zala/Cserehát) 
   
  Ódor László alelnök – Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület / partner 
  Szolnok Ferenc elnök– Zala Megyei Cigány Civil Szervezet / partner 
  Üveges Gábor– BioSzentandrás Nonprofit Kft. 
  Bene Péter/Aranyosi György – SPES Hungaricum Szociális Szövetkezet 
  Bereczky Béla – FÉSZAK-FÉSZEK Szociális Szövetkezet 
  Mogyoró János – AME-SAM Szociális Szövetkezet 
 
 
17:00-  Állófogadás 
   
 
 
 



	  

A projekt rövid leírása: 
 
A projekt során két párhuzamosan, ám egymással közös szakmai együttműködésben tevékenykedő 
foglalkoztatás-fejlesztési forrásközpont kialakítására kerül sor az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 
Egyesület és az Abaúj Leader Egyesület működési területén. A forrásközpontok célja, hogy a projekt 
keretében a területen élő hátrányos helyzetben lévő lakosság bevonásával és felkészítésével 
megalapozásra kerüljön a szociális vállalkozási formák kialakítása Zalában és a Csereháton, ezzel 
nagymértékben elősegítve a helyi foglalkoztatás növelését. A projekt főként a helyi szociális 
vállalkozások létrehozására és a már működő vállalkozások megerősítésére fókuszál, az alábbi fő 
tevékenységek mentén: 
 

- forrásközpontok működtetése a két térségben 
- a kedvezényezettek kapacitásfejlesztése 
- tanulmányutak 
- új szociális vállalkozások alapítása (3 zalai és 2 csereháti közösség számára) 
- már működő szociális vállalkozások megerősítése (Cserehát) 
- üzleti tervezés 

 
 

Térkép a Polgármesteri Hivatalhoz 
 

 
http://goo.gl/maps/tuEdi 

 
Az eseménnyel kapcsolatban bővebb információ és előzetes regisztráció a 
info@creativeteamalapitvany.hu e-mail címen kérhető.  A rendezvényen való részvétel díjmentes, a 
programváltozás jogát fenntartjuk! 
 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Hernádkércs, 2015. március 6.  
 
 Varga Péter s.k. 
 elnök   
 Creative Team Alapítvány 


