SUST AINABLE AND
SOLIDARITY ECONOMY

www.solidarityeconomy.eu

www.solidarityeconomy.eu

Pomôž zmeniť
sociálny
a ekonomický systém
prostredníctvom
lepších skúseností
solidárnej ekonomiky.
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* Partneri
COSPE a Fairwatch (Taliansko), Südwind Agentur (Rakúsko),
INKOTA (Nemecko), DEŠA – Dubrovnik (Chorvátsko), KOPIN
(Malta), CERAI (Španielsko), Polish Fair Trade Coalition (Poľsko),
Ekumenická akademie Praha Europe (Česká republika), Fair
Trade Hellas (Grécko), NGO Mondo (Estónsko), Balkan Institute
for Labour and Social Policy (Bulharsko), CARDET (Cyprus), Pro
Ethical Trade Finland – PETF (Fínsko), Ressources Humaines Sans
Frontières – RHSF (Francúzsko), The Co-operative College and
Think Global (Veľká Británia), Cromo Foundation and Foundation
for Development of Democratic Rights – DemNet (Maďarsko),
Instituto Marquês de Valle Flôr – IMVF (Portugalsko), TERRA
Mileniul III Foundation (Rumunsko), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (Slovensko), Peace Institute – Institute for
Contemporary Social and Political Studies (Slovinsko), Action
pour le Développement ASBL – SOS FAIM (Belgicko), Green
Liberty (Lotyšsko), Waterford One World Centre (Írsko).
Do projektu je zapojených 21 pridružených partnerov, 11 z európskych krajín a 10 z Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie.

Pražská 11, 81104 Bratislava
telefón: +421 911 197 065
e-mail: info@sccd-sk.org
www.sccd-sk.org

Viac informácií o projekte na:
www.solidarityeconomy.eu
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá
za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Sociálna a solidárna
ekonomika:
ľudia, spolupráca
a udržateľnosť,
ochrana voľných
statkov,
práca a dôstojnosť.

Zlepši
kompetencie
rozvojových
sietí

Aktivity projektu SUSY sú implementované
v nasledujúcich 23 Európskych členských
štátoch (pokrývajúc 46 regiónov):
Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko,
Malta, Španielsko, Poľsko, Česká Republika,
Grécko, Estónsko, Bulharsko, Cyprus, Fínsko,
Francúzsko, Veľká Británia, Maďarsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Belgicko, Lotyšsko, Írsko.
Plánované aktivity sú: prieskum, tréning, zvyšovanie povedomia, zvyšovanie informovanosti a lobbing v oblasti SSE.
Miestni občania sú zapojení do aktivít na zvyšovanie povedomia, aby si lepšie uvedomili
úlohu, ktorú sociálna a solidárna ekonomika
môže zohrať v boji proti chudobe a v podpore
udržateľného životného štýlu.
Projekt SUSY realizuje COSPE ako hlavný partner v spolupráci s 25 európskymi partnermi a 10 pridruženými partnermi z Latinskej
Ameriky, Afriky a Ázie. Projekt potrvá 3 roky,
od februára 2015 do januára 2018.

Sociálna a solidárna ekonomika (SSE) je
rastúci fenomén, ktorý predstavuje asi 6%
zamestnanosti v Európe, a ktorý viedol
k vypracovaniu sady národných a miestnych legislatívnych predpisov.
Sociálna a solidárna ekonomika je pre nás:
•	Alternatívou
•	Podporou zmeny
•	Transparentnou
•	Možnosťou nastaviť spravodlivé
		 vzťahy v celom dodávateľskom
		 reťazci
•	Podporou spolupráce

Je významnou príležitosťou na preskúmanie
a podporu sociálnej a solidárnej ekonomiky
v rôznych európskych kontextoch. Hlavným
cieľom je prostredníctvom prístupu zdola-hore zmapovať konkrétne skúsenosti v jednotlivých krajinách, podporiť tak lepšie
pochopenie obsahu SSE, ako aj tvorbu národných a medzinárodných stratégií.

Pridaj sa ku
globálnemu boju
proti chudobe
a podporuj
udržateľný spôsob
života

Nasleduj
SUSY!

Zmeň
hospodárstvo!

