
 



Kedves Olvasó!
Szeretettel üdvözöljük a FairShares Labs projekt 4. Hírlevelében.

Ebben a Hírlevélben beszámolunk a 2018. májusban és augusztusban tartott nemzetközi 
találkozóinkról a hollandiai Deventerben és az angliai Sheffieldben. 

Partnereink, a VSBI, a Zöld-Aktív és a SEi rövid beszámolót készítettek  a 2018. augusztus-
ban, szeptemberben és októberben lezajlott első multiplikátor workshopok tapasztalatairól 
Németországban, Magyarországon és Nagy-Britanniában. 
A workshopok résztvevőivel közösen a VSBI és a Kopf, Hand und Fuß gGmbH partnereink egy 
rövid animált videót is készítettek, mely segítségével a fogyatékossággal élők is dolgoznak már 
a saját üzleti stratégiáikon és próbálják másoknak is elmagyarázni a FairShares értelmét.

A FairShares projekt jelenleg a megvalósítási fázisban tart, illetve a fejlesztett eszközök - a 
FairShares Platform, FairShares Canvass, a FairShares Planner és a Train the Trainers - 
kipróbálása folyik. A közeljövőben közzétesszük a hozzáférési adatokat és a felhasználást 
segítő kézikönyvet ezen eszközökhöz.
Ugyancsak a közeljövőben megjelennek az első FairShares tréning kurzusok és az első Öt-
let-workshopok időpontjai minden pilot Lab-unkban.
Ezekről szóló tapasztalatainkról az 5. Hírlevelünkben adunk majd tájékoztatást, mely 2019. 
március végén jelenik meg.

Kívánunk élvezetes és izgalmas olvasást a Hírlevelünkhöz és kérjük kövessenek bennünket a 
Facebook-on és a projekt weboldalán.
Üdvözlettel:
a Projekt Team
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Minden közönség más megközelítést igényel a FairShares megértéséhez. Különösen igaz ez 
a speciális igényű csoportokra. Annak érdekében, hogy új célcsoportot vonhassunk be, fogy-
atékossággal élőkkel dolgoztunk együtt egy, a TUECHTIG-ben,  a Kopf, Hand und Fuß gGmbH 
berlini inkluzív coworking irodájában tartott workshop folyamán. 

A workshop célja az volt, hogy egy animációs film koncepcióját dolgozzuk ki. Több meg-
beszélést és brainstorming-ot követően számos ötlet merült fel, melyeket a csapat elfogadott, 
majd a legegyszerűbb tippek mellett döntöttünk. A koncepció kidolgozása után ismét össze-
hívtuk az érintett csoportot és megmutattuk nekik az eredményt. Nagyon tetszett nekik, de 
azonnal elkezdtek azon gondolkodni, hogyan lehetne még jobbá tenni. 
Jelenleg az animációs film német nyelven elérhető, de dolgozunk a feliratozáson. 

Nézze meg a kisfilmet itt, és küldje el észrevételeit nekünk. Tetszett? Véleménye szerint ez egy jó 
módja a FairShares-t egy emészthetőbb módon elmagyarázni?
Itt várjuk a véleményét: Georg.hoehne@deine-plattform.info
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2018. augusztus 17-én megtartottuk a multiplikátor eseményünket Erfurtban a ThEx, Thüringeni 
üzleti fejlesztéseket és start-up-okat támogató központ konferenciatermében. 25 vendég fog-
adta el a VSBI és a Plattform e.V. meghívását, leginkább üzleti és pénzügyi tanácsadók, érde-
kelt csoportok vezetői. 
Az előadó team - Roger Schmidtchen (VSBI), Martin Arnold (Plattform e.v.) és Veronika Pataki 
(a magyar partner Zöld-Aktívtól) - bemutatta a FairSharesLabs projektet, valamint az alapvető 
eszközöket, mint a FairShares Platform és Planner. 
A hallgatóság kipróbálhatta az aktív eszközöket és fontos visszajelzéseket adott azok alkal-
mazhatóságával kapcsolatban. Végül mindannyian kifejezték részvételi szándékukat a további-
akban. Köszönjük a résztvevőknek, a támogató team-nek és a ThEx-nek is mint házigazdának, 
hogy teljességgel akadálymentes helyszínt biztosított számunkra.
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A Slap egyesület egy második Train the trainers workshop szervezett 2018. november 26-27-én 
Horvátországban, Zágrábban. A vendég trénerek James Perry a LocoSoco-tól és Cliff South-
combe a Social Enterprise Europe Ltd. vezetője voltak. A workshopra a Slap 10, különböző 
háttérrel és szakmával rendelkező trénert verbuvált, akiknek jó gyakorlatként a LocoSoco 
működését magyarázták el a vendégek.
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2018. júliustól 2019. januárig a SEi (Social Enterprise International) három, a FairSharesLabs 
projektet támogató eseményt futtatott a Sheffield Hallam University-n (UK). 
Az első 2018. július 25-én a multiplikátor eseményt volt, melyet dr. Rory Ridley-Duff és Cliff 
Southcombe szervezett azon érdeklődők számára, akik létrehoznának egy FairShares Lab-ot, 
vagy együttműködnének benne. A második egy informális workshop volt a UKSCS konferencia 
kiegészítéseként augusztus 31-én, végül 2019. január 16-17-én azok számára szerveztünk egy 
találkozót, akik FairShares szakértő trénerek és coach-ok kívánnak lenni.

Az első találkozón számos résztvevő találta meg a maga útját a FairShares koncepciójának és 
eszközeinek - a FairShares Platform és Planner - segítségével. Sikeres rendezvény volt, de csak 
étvágygerjesztőnek szántuk. 

A második rendezvény sokkal változatosabb volt, amely megmutatta az emberek közöt-
ti különbséget a FairShares megértésében: néhányan nagyon jól megértették az elméletet, 
néhányan mindjárt FairShares társaságot alapítottak, miközben egyre többen vonódtak be a 
FairShares rendezvényekbe pusztán kíváncsiságból. A mozgalom új aspektusaként jelent meg, 
hogy a tapasztaltabb résztvevők elkezdték elmagyarázni a koncepciót az újonnan belépőknek. 
Szóval, mire a harmadik eseményt szerveztük, egy háromnapos tréninget trénereknek, észre-
vettük, hogy olyannyira megnövekedett az igény ezen programokra, hogy néhány résztvevőt 
túljelentkezés miatt már el kellett utasítanunk. 

Most, 6 hónap elteltével a legutóbbi workshopon a megbeszélés egy teljesen új szintre került. 
Már nem a FairShares alapjainak megértéséről volt szó, hanem egy részletes és intenzív vita 
jött létre arról, hogy működik a FairShares a valóságban. A három nap végére minden részt-
vevő feltöltődött és lelkes volt. Látszott a növekvő meggyőződés abban, hogy a FairShares több, 
mint egy új üzleti modell, ez maga a jövő üzlete, melyet az érdeklődés, támogatás és a gyako-
rlati alkalmazás visz előre.
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Az 5. nemzetközi találkozót az Elephant Learning in Diversity partnerünk szervezte Deventer-
ben (Hollandia) a Fermerie-ben, egy csodálatos, 1638-ban kórháznak épült épületben, mely 
jelenleg közösségi központként ismert. Emellett közösségi rendezvények, találkozók, kisebb mu-
sical és színházi előadások is szerepelnek a programjaikban. Mindenféle találkozókhoz ki lehet 
bérelni a nagytermet, a bárt, a konyhát és még vendéglátásban is lehet részünk. A Fermerie 
egy társadalmi vállalkozás, mely napközbeni elfoglaltságot és tréningeket kínál fogyatékosság-
gal élőknek, egyben a munkaerőpiacra közvetít. 
Ebben a környezetben üdvözölhettük a projekt partnereket a találkozónkon, melynek fók-
uszában ezúttal a Platform és Planner megvalósításának és a tartalmak több nyelvre 
fordításának helyzete állt. A Platform egy olyan eszköz, melyen minden Lab, projekt és tréning 
elérhető lesz, a Planner pedig a Platform része, mely támogatást nyújt a FairShares ötletek 
kidolgozásában és tervezésében. 
Itt beszéltünk először a projekt továbbfejlesztésének és fenntarthatóságának lehetőségeiről, 
mely várhatóan egy FairShares nemzetközi projekt keretében valósul meg, egy olyan saját ma-
gunk által létrehozott társaságban, mely a FairShares értékeken és elveken alapul. 
A találkozó második napját a Train the Trainer eszköz fejlesztésére szántunk, egybekötve a 
Platformon és Planneren történő online munkával, és tréning gyakorlatokkal. Ez a nap a Food-
dock-ban való látogatással és vacsorával zárult. A Fooddock az első étel-csarnok Kelet-Hol-
landiában, az ipari műemlék Black Silo-ban, ahol több, mint 10 vendéglátós vállalkozó talált 
helyet és kínál olyan ételeket, mint fenntartható sushi, organikus sült krumpli, tradicionális indiai 
és török ételek, kiegészítve helyi sörrel. 
Az utolsó napon magáról a projektről tartottunk megbeszélést, lezárva minden még nyitott 
kérdést és megvitatva minden szervezeti témát.
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A Train the Trainer eszköz munkacsoportja egy speciális nemzetközi találkozót szervezett 2018. 
augusztus 26-27 között Sheffieldben (UK). A 6 projektpartner közül négyen dolgoztak a Fair-
Shares Train the Trainers eszköz munkafolyamatának koordinálásán. Az eszközt a brit partner, 
a Social Enterprise International és a  FairShares Institute of the University of Sheffield üzemelt-
eti. A brit nemzeti ünnep miatt az egyetem könyvtárába tettük át székhelyünket és együttesen 
kiértékeltük a meglévő első változatot, megbeszéltük a nyitott kérdéseket, a tanagyagot, és 
megszerkesztettük az online-learning, a személyes előadások és a kettőt ötvöző kevert tréning 
módszereket. 
Alig várjuk, hogy közzétegyük az eszközt a FairShares Platformon, először angolul, várhatóan 
2019 februárban. A további nyelvi változatok és a pilot tréningek ezt követik majd 2019. május-
ban. Az adatokat és meghívót a tréningekre a weboldalunkon találja majd, illetve a FairShares 
Platformon az Ön országában működő FairShares Lab oldalán.
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2019. október 16-án tartottuk az első multiplikátor rendezvényt Pécsett, Magyarországon. Az 
eseményt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatta, akik a meghívónkat több, 
mint 14.000 vállalkozóhoz juttatták el hírlevelükben. Természetesen ilyen rengeteg ember nem 
tudott eljönni a rendezvényre, ennyien azonban már bizonyosan tudnak arról a régióban, mi is 
az a FairShares. 
A megjelenteket tájékoztattuk a FairShares projektről általában - miért is más ez a forma, mint 
a szokásos civil szerveződések Magyarországon? Ezt követően virtuális utazást tehettek a Fair-
Shares világában - megismerkedhettek a Platform-mal és a Planner-rel. 
Egy speciális magyar téma volt a Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolódás - egy Fair-
Shares egyetemi kurzust indítunk a Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus In-
tézetében. 
A marketing munkát nagyon fontosnak tartjuk, ezért az esemény a sajtóban is hírt kapott. 
További hasonló rendezvényeket szervezünk a közeljövőben kifejezetten társadalmi vállalkozók 
kisebb csoportjának. 

tartottuk az első multiplikátor rendezvényt Pécsett, Magyarországon. Az 
yt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatta, akik a meghívónkat több, 

vállalkozóhoz juttatták el hírlevelükben. Természetesen ilyen rengeteg ember nem 
tt eljönni a rendezvényre, ennyien azonban már bizonyosan tudnak arról a régióban, mi is 

A megjelenteket tájékoztattuk a FairShares projektről általában - miért is más ez a forma, mint 
okásos civil szerveződések Magyarországon? Ezt követően virtuális utazást tehettek a Fair-

FairShares

Lab

Az első multiplikátor rendezvény Magyarországon


