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Az elmúlt hónapokban a DelFin csapata keményen
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dolgozott

hároméves

Sajnos

projekt

átállni

a
a

projektünk

legnehezebb

teljesen

online

utolsó

November 2020

szakaszán.

időszakában

kellett

kommunikációra

és

projektmegvalósításra. Mégis inspiráló eseményekkel,
megbeszélésekkel, innovatív ötletekkel és kihívásokkal
teli időszak volt az utolsó néhány hónap a DelFin
partnerség számára. Több, mint százan vettek részt
Közép-Európa egész területéről A gazdaság a pozitív
változásokért

c.

zárókonferenciánkon,

mely

2022

márciusában került megrendezésre. A konferenciáról
többet is megtudhatnak hírlevelünk utolsó számának
következő oldalain.
Hírlevelünkben örömmel jelentjük be, hogy a projekt honlapján elérhető a közös
transznacionális stratégiánk. Továbbá, mivel szeretnénk, ha a DelFin eszköztár a
projekt hivatalos befejezése után is tovább bővülne kérjük, ne felejtsék el azt
figyelemmel kísérni, és további eszközöket javasolni az eszköztár bővítéséhez. Így
önök is segíthetnek a helyi és regionális hatóságoknak, a vállalkozás-fejlesztő

ACHIEVEMENTS

szervezeteknek, a fejlesztési ügynökségeknek és a pénzintézeteknek abban, hogy
hatékonyabb támogatást nyújtsanak a társadalmi vállalkozások számára az Önök

49 partners
involved

régiójában.

Végül, de nem utolsó sorban, szeretnénk felhívni figyelmüket a DelFin projektről
ITALY

készült „Társadalmi vállalkozások támogatása - az ökoszisztéma-perspektíva” c.
videóra melynek megtekintésével többet is megtudhat a projektről és annak
sikereiről, eredményeiről. Kérjük, ossza meg a videót partnereivel, és kövessen
minket a weboldalunkon és a DelFin Facebook-oldalán!
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ZÁRÓKONFERENCIA: GAZDASÁG A POZITÍV
VÁLTOZÁSOKÉRT

Több mint százan vettek részt Közép-Európa minden szegletéből a
2022.

március

23-án

megrendezett

"Social

Entrepreneurship

Conference 2022 - Supporting the Economy of Positive Change" című
online társadalmi vállalkozói konferencián.
A konferenciát az Interreg Central Europe program két projektje, a CE
RESPONSIBLE és a DelFin közösen szervezte és valósította meg. Mindkét projekt
támogatja a társadalmi vállalkozásokat a régióban, és erősíti azokat a hatékony
együttműködések érdekében.
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A rendezvény három tematikus blokkja

bemutatta és népszerűsítette a közép-európai társadalmi vállalkozásokat
támogató szolgáltatások követendő példáit,
bemutatta a társadalmi innováció és vállalkozói szellem szakpolitikai
támogatásának fejlesztését szolgáló eszközöket és modelleket,
megosztotta a közép-európai régiókra pozitív hatást gyakorló sikeres
társadalmi vállalkozók és változás-vezérek (change makers) történeteit és
személyes példáit
Anja Prislan (E-Zavod), a CE RESPONSIBLE projektmenedzsere és Dana Günther
(Szász-Anhalt Tartományi Fejlesztési Bank), a DelFin

projektmenedzsere

köszöntő szavai után több mint tíz szakértő, előadó és társadalmi vállalkozó
osztotta meg tudását és tapasztalatait a vitaindító előadásokon.
Az első blokkban Sara Teglia, Impronta Etica; Bedő Beatrix, Impact HUB
Budapest és Erdmuthe Klaer, Reves Network beszélt a felelős vállalkozások
fejlesztéséről és támogatásáról.
Sara Teglia betekintést nyújtott abba, hogyan lehet társadalmilag felelős
vállalkozásokat fejleszteni és támogatni.
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Az általa képviselt Impronta Etica nonprofit szervezet példáján keresztül
tisztázta a társadalmi felelősségvállalás jelentését. Az Impronta Etica küldetése
a fenntarthatóság felé vezető folyamat előmozdítása olasz (nemzeti) és európai
(regionális) szinten. A szervezet ennek érdekében arra ösztönzi tagjait, hogy
működésüket a fenntartható versenyképesség irányába alakítsák át. Az
Impronta Etica számára a fenntartható jövő az egyetlen lehetséges jövő, és a
vállalatoknak az ebbe az irányba mutató változások főszereplőinek kell lenniük.
"Számunkra a fenntarthatóság üzleti lehetőséget jelent, és ezt a koncepciót a
hálózatunkon keresztül szeretnénk kiterjeszteni. Tagjainkkal együtt arra
szeretnénk ösztönözni a vállalatokat, hogy vállaljanak vezető szerepet annak a
környezetnek a megértésében és elemzésében, amelyben élünk, és hozzanak
létre stratégiai együttműködéseket a fenntartható üzleti verseny és működés
érdekében" - magyarázta Teglia asszony.
A következő blokkban Francesco Silvestri az Economia e Ecologia s.r.l;
Madgalena

Weiglhofer,

a

Salzburgi

Alkalmazott

Tudományok

Egyeteme;

Szenttamási István Tamás az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és Dana Günther, a
Szász-Anhalt

Tartományi

Fejlesztési

Bank

képviseletében

osztotta

meg

tapasztalatait arról, hogy a szakpolitikai fejlesztés eszközei és modelljei hogyan
támogathatják a társadalmi innovációt és vállalkozást.
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Szenttamás István Tamás az IFKA nemzetközi projektmenedzsere, bemutatta a
DelFin

projekt

megoldásokat

eredményeként
kínál

pénzintézetek

az

állami

számára

a

fejlesztett
és

eszköztárat,

önkormányzati

társadalmi

mely

gyakorlati

intézmények

vállalkozások

valamint

ösztönzésére

és

támogatására.

A konferencia utolsó blokkját a szervezők azoknak szentelték, akik képesek
pozitív hatást gyakorolni Közép-Európára, így az utolsó blokkban a társadalmi
vállalkozók és a változást hozó alkotók történeteit hallgathatták meg a
résztvevők.

Robert Boehm, a PERDIX Creation tulajdonos vezetője inspiráló történetet
mesélt

cégéről,

amely

a

szociális

gazdaság

számára

fejleszt

szoftvermegoldásokat. Egy szász-anhalti gyermekotthonnal együttműködve
olyan alkalmazásokat fejlesztenek, amelyek a szociális munkások munkáját
támogatják. A legutóbbi alkalmazásuk az "EduxBot", robotprogramozási
élményt nyújt idősek számára. Víziójuk az, hogy azzá A VÁLLALKOZÁSSÁ
váljanak,

mely

digitalizálása

megkerülhetetlen

terén.

Ha

többet

a

gyermekközpontú

szeretne

megtudni

az

szociális

munka

alkalmazásaikról,

látogasson el a honlapjukra.
A DelFin egy másik pozitív történetét Sven Heinitz, a Piemonte Box munkatársa
mutatta be. A projekt a kulináris és a turisztikai élményeket ötvözi. Az ötlet
lényege, hogy a turisták az utazásuk során megismert termékeket házhoz
szállíttathatják otthonukba, ezzel hátrányos helyzetű térségek gazdaságát
támogatva.

KÖZÖS TRANSZNACIONÁLIS
STRATÉGIA ÉS HELYI CSELEKVÉSI
TERVEK
A

DelFin

projekt

keretében

megvalósított

kísérleti

projektek

és

kapacitásépítő szemináriumok eredményeként megszerzett know-how
alapján a projekt partnerei transznacionális stratégiát és négy regionális
cselekvési tervet dolgoztak ki a vidéki térségekben működő társadalmi
vállalkozások projektidőszakon túl is megvalósuló fejlesztése érdekében.
A stratégia és a cselekvési tervek a közelmúltban publikálásra kerültek és
a projekt honlapján keresztül elérhetőek.
A stratégiát a vidéki térségekben működő társadalmi vállalkozások
támogatása, a szektor jövőképének, célkitűzéseinek és prioritásainak
meghatározása

és

a

különböző

szakpolitikai

területek

érintett

szereplőinek bevonása érdekében dolgozta ki a DelFin projekt.
A stratégia továbbá keretet ad a pénzügyi ökoszisztéma javításához és
kulcsfontosságú intézkedéseket, beavatkozásokat ajánl az állami és
önkormányzati

hatóságok

számára

a

társadalmi

vállalkozások

növekedésének és fejlődésének támogatása érdekében.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Delfin/DelFinTransnational-Strategy-.pdf
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