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NEWSLETTER
Kedves Olvasó!
Örömmel mutatjuk be projektünk második számú Hírlevelét.
Az elmúlt hat hónapban a projektpartnerek kétszer találkoztak nemzetközi meetingeken: Shefﬁeldben (UK) és Berlinben (Németország), hogy a FairSharesLabs projekt szellemi termékeiről
és a terjesztési lehetőségeiről beszéljenek és azon dolgozzanak.
Emellett részt vehettünk és bemutathattuk a FairSharesLabs projekt ötleteit a FairShares Association és a FairShares Institute nagy networking rendezvényén Sheﬃeldben.
Meglátogattuk Sheﬃeldben a FaithStar szociális vállalkozást, akik már a FairShares társasággá válás útját járják.
Végül Berlinben, a “TUECHTIG”, az első teljes mértékben akadálymentes co-working iroda céljait és szolgáltatásait ismerhettük meg.
Kérjük élvezze cikkeinket, és örömmel vesszük, hogy visszajelzést küld nekünk.
Üdvözlettel:
Roger Schmidtchen, koordinátor
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Második nemzetközi
projekt találkozó
26. - 28.
Június 2017, Sheﬃeld, Egyesület Királyság

A második találkozót júniusban hat partner
részvételével tartottuk Sheffieldben,
ahol összesen kilencen érkeztek
Németországból, Horvátországból,
Magyarországról és Hollandiából, hogy
találkozzanak az angol székhelyű Social
Enterprise International-lal, a FairShares
Institut Intézet tagjával, akik emellett a
FairSharesLabs-ben dolgoznak. A találkozó
két jelentős fogadó szervezetnél zajlott. Az
első a Sheffield Hallam University, ahol egy
fontos egyetemi partnerünk, dr. Rory Ridley
Duff egyetemi docens tanít, aki egyben

projektpartnerünk, a Social Enterprise
International Ltd igazgatója is.
A másik fogadó intézményünket FaithStarnak hívják - bár hamarosan FaithCom Ltdnek nevezik át.
A FaithStar vezérigazgatója és alapítója
Shahida Saddique, aki lehetőséget kapott,
hogy bemutatkozzon és elmesélje miért
érdeklődik a FairShares iránt.

Olvasson tovább...
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Harmadik nemzetközi
projekt találkozó
23. - 24.
Augusztus 2017., Berlin, Németország

A harmadik nemzetközi találkozóra 2017.
augusztus 23-24. között került sor Berlinben. Összesen hat különböző partnertől
érkező kilenc résztvevő találkozott Berlinben, az első társadalmi beilleszkedést
segítő co-working irodában, a Tuechtig-ben, melyet a két német projektpartnerünk közül a KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH
tart fenn. A találkozó fő témája az első projektkimenetnek, a FairSharesLabs módsze-

rtanának, a marketing tevékenységeknek
vitája, valamint a második projektkimenetnek, az interaktív együttműködési tanulási és munkaeszköz második változatának
átbeszélése volt.

Olvasson tovább..

Munka, tanulás és tapasztalatcsere
A FairSharesLabs partnerek tanulmányi
látogatása a TUECHTIG beilleszkedést
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A FairSharesLabs projekt 2017. augusztus
23-24. között zajlott harmadik, berlini
nemzetközi találkozója során az 5 európai
országból érkező 9 résztvevő meglátogatta
a “TUECHTIG”-et, Németország első,
a társadalmi beilleszkedést segítő,
akadálymentes co-working irodáját.
A TUECHTIG egy helyet kínál a munkához,
gondolkozáshoz, tapasztalatcseréhez
és tanuláshoz, örömmel lát mindenkit,
aki bármit elindítani szeretne.

Az együttműködés idős és ﬁatal,
fogyatékossággal vagy anélkül élők, német
vagy nem német, munkavállalók és önálló
vállalkozók között alapvető jellegzetessége
és kiindulási pontja a TUECHTIG
működésének. A kreatív ötletek ezen keltető
helyét kísérő események, mentorprogramok,
start-up ajánlatok, szakértő szalonok és
gazdasági hálózatépítések is erősítik.

Olvasson tovább..
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AZ ELKÉPZELÉS
A szegénység felszámolása, a társadalmi igazságosság elősegítése
közösségek építésével, ahol minden felnőtt embernek lehetősége
van arra, hogy társtulajdonosa legyen egy szervezetnek, melytől ők,
a családjuk és a közösség függ.

A KÜLDETÉS
Elköteleződés
egy
kritikus
felülvizsgálat mellett, a FairShares modell fejlesztése és
létrehozása, az eredmények terjesztése a szellemi közösségben,
mely képzőkből, kutatókból, vállalkozókból,
menedzserekből,
résztvevőkből és szakemberekből állva társas vállalkozói tevékenységet folytat.
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A vagyon és hatalom megosztása az
elsődleges érintettek
között

A gyártási és kiskereskedelmi folyamatok
etikai felülvizsgálata

A szociális célok
meghatározása és
hatásvizsgálat

A kínált
szolgáltatások
és javak etikai
felülvizsgálata

Szociális
demokratikus tulajdon, irányítás és
menedzsment

Programme: Erasmus+
Key action: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices
Action: Strategic partnership
Main objective of the project: Development of innovation
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