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A kezdő oldalon egy remek Európa-térkép látható (Open Site Map), melyen minden regisztrált 
projekt megtalálható. Ikonokkal fogjuk a projektek előrehaladását (milyen fejlesztési fázisban 
találhatóak) és a tevékenységi körüket jelölni. Ha az ikonokra kattintanak a felhasználók, ol-
vashatóvá válnak a projektek publikus jellemzői. 

A regisztrációt követően a felhasználók létrehozhatják saját projektjüket, a Platformot és az 
annak részét képező Plannert használva. Kereshetnek partnereket, résztvevőket, érdeklődőket 
helyben vagy külföldön, felkutathatnak egy Lab-et, mely mindenféle segítséget nyújt (work-
shopokat, tréningeket, coaching-ot, co-working irodát, találkozási pontot), kereshetnek és 
jelentkezhetnek virtuális vagy valódi tréningekre/kurzusokra és az oktatási anyagok számtalan 
fajtáját használhatják. 
 
Ha úgy akarják, a Platformon teljes egészében virtuális projektet is létrehozhatnak!
A FairShares Platform iskolai, egyetemi célokra is kiválóan használható, ezért beilleszthető az 
egyetemi tantervbe, lehetőséget kínálva az egyetemistáknak, hogy a Platformon teszt-projek-
teket hozzanak létre. Ezek a teszt-projektek azután bármikor valódi, élő üzleti projektté válhat-
nak. 

Alig várjuk, hogy élőben indíthassuk már a Platformot!

A felhasználók mindent öt nyelven találhatnak meg az oldalon (angolul, 
németül, hollandul, magyarul és horvátul).  

Az eszéki tréning során mutatta be a magyar partner a Platformot. Az E-learning és kommu-
nikációs eszköz tulajdonképpen egy weboldal, de sokkal több is annál! Ezt a projektfeladatot 
(IO3) a Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet és IT partnere az Info-Partner fejlesztette abból a 
célból, hogy különféle lehetőségeket kínáljon a FairShares Projekt megismeréséhez, az oktatási 
és projektfejlesztési eszközök használatához, partnerek kereséséhez egész Európában és az 
egymással való kommunikációhoz. 
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FairShares Platform 
-egy weboldal, de SOKKAL TÖBB annál!



A FairShares az alapítás egyenlőségén, közös és szociális vállalkozáson, fenntarthatóságon, fair 
kezdő pozíciókon alapszik a gyors profit elérés helyett. De mit is jelent részletesen a FairShares 
megvalósítása? Mit kell figyelembe venni az alapításkor, hogy a FairShares ötlete valóban 
élővé válhasson? A FairShares Planner segít válaszokat adni ezekre a kérdésekre.

A FairShares Planner online eszköz, melyet a FairShares Platformon keresztül ingyenesen lehet 
használni. Elsőként regisztrálni kell a Platformon annak érdekében, hogy dolgozni lehessen a 
FairShares Planner-rel. A FairShares Planner az alábbi előnyöket kínálja: 
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Projektlétrehozás a FairShares elvek szerint - de hogyan?

A FairShares Planner-rel!
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FairShares vagy nem: a FairShares Planner irányelveit követve (guideline) a Fair-
Shares ötlet megtelik tartalommal. Itt különféle kérdések találhatóak a jövőbeni 
társadalmi vállalkozásról, melyeket meg kell válaszolni. A kérdések a FairShares 
elveket tükrözik, ezek teszik a FairShares ötletét kézzelfoghatóvá és konkréttá. Itt az 
is világossá válik: a FairShares a helyes megközelítés az Ön projektjéhez vagy 
vállalkozásához?

Együtt, nem egyedül: a FairShares Planner lehetővé teszi, hogy Ön csapatban 
válaszolja meg a kérdéseket. Minden jövőbeni partner, akár befektető, munkavál-
laló vagy lehetséges vásárló, együtt válaszolhat a kérdésekre. Egy valaki elkezdi 
a válaszadást, a többiek pedig kommentálhatják, vagy kiegészíthetik. Így már az 
elejétől fogva ellenőrzötté válik, hogy az összes érdekelt ugyanazokat a nézeteket, 
célokat képviseli-e. A különböző irányok miatti esetleges nézeteltérések így már az 
elején elkerülhetőek.

 Vegyen részt a saját üzleti tervében: a kidolgozott kérdések fontos építőelemek a 
folyamatban lévő üzleti tervben. A létrehozott tartalom letölthető és integrálható 
más dokumentumokba. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség dupla munkára, például a 
bankkal folytatott megbeszélésekre stb. Remekül hangzik? Részt akar venni a Fair-
Shares működésében? Csak néhány hét még és mindkettő - a FairShares Platform és 
a FairShares Planner is online elérhető lesz. 



2018. február 19-22 között került sor a 4. nemzetközi találkozóra Eszéken, Horvátországban, me-
lyen az összes partner szervezet és azok trénerei részt vettek. A találkozó során a projekt tevéke-
nységek kivitelezését, illetve a projekt megvalósításának jövőbeni feladatait beszéltük meg. Min-
den partner nagy érdeklődést és elégedettséget mutatott azzal kapcsolatban amit eddig tettünk, 
és lelkesedést a következő időszak iránt. A találkozó alatt az egyik legfontosabb tevékenységre 
is sor került: elkezdtük a gyakorlati munkát a FairShares tervvel. Jumbo Klercq, a hollandiai El-
ephant-tól érkező partner volt ennek a tréningnek a vezetője, melyen minden partner és tréner 
részt vett, és megtanulta hogyan működik a FairShares a valódi életben. A trénereket gondosan 
választották ki a partnerek, ők képviselik a mindazt amit a szervezetek kínálnak. 

Ez a találkozó kulcsfontosságú volt, hiszen fontos felismerni, hogyan valósul meg a FairShares öt-
let a valós életben, így a találkozó végetértével minden résztvevő azzal a tudással, tapasztalattal 
és megnyugvással távozhatott, hogy tudják mit fognak tenni az elkövetkezőekben. 
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May 23. - May 25. 2018  

DEVENTER

A következő partnertalálkozót 2018. május 23-25 között tartjuk Deventerben, Hollandiában, 
ahol tovább dolgozunk a FairShares terv és modell megértésével, csakúgy, mint azzal, hogyan 
lehet azt beépíteni a partner országok üzleti piacába. 

Programme: Erasmus+

Key action: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices 
Action: Strategic partnership

Main objective of the project: Development of innovation
Project start date: 01/11/2016
Project end date: 31/03/2019

WWW.FAIRSHARESLAB.ORG
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