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ÉRDEKÉBEN 
 

A SZOCIÁLIS GAZDASÁGI ÁGAZAT KULCSFONTOSSÁGÚ 
Tolna megye nem tartozik az ország leghátrányosabb helyzetű vidékei közé, de 
sajnos így is túl sokan vannak olyanok, akiknek nap, mint nap komoly anyagi 
nehézségekkel kell megküzdeniük, a teljes leszakadás szélén állnak. Sőt, be kell 
látnunk: a megye bizonyos településein, elsősorban kis falvakban olyan drámai a 
helyzet, hogy a társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódáshoz szükséges 
alapvető kapacitások kerülnek veszélybe.  
A szociális gazdaság szereplői ezen a helyzeten a gazdasági élet szabályszerűségeit 
minél inkább betartva kívánnak javítani. Segítő munkájuk több a megélhetés 
könnyebbé tételénél: motivációt adnak, lehetőséget teremtenek, hogy a képzettség, 
munkalehetőség híján ellehetetlenülő vidéki emberek lakóhelyükön, társadalmi 
konfliktusok nélkül kapcsolódhassanak be a társdalom tevékeny folyamataiba.  
 
TOLNA MEGYE FELELŐSSÉGET VÁLLAL POLGÁRAIÉRT 
Tolna megye felelősséget vállal minden polgáráért, ezért megyénkben kiemelten 
fontos minden olyan ágazat, tevékenység, amelynek célja a képzetlenebb, 
szegénységben élők számára munkalehetőség és így a helyzetükből való 
továbblépés biztosítása. 
 
ELISMERÉS 
A Megyei Önkormányzat elismeréssel adózik a megyében működő, a szociális 
gazdasági ágazatban működő vállalkozásoknak, civil szervezeteknek és vezetőiknek, 
munkavállalóiknak. Az Önkormányzat támogatását élvezi minden jelenleg is működő 
hasonló szervezet és közösség, és minden új elképzelés is számíthat az 
Önkormányzat segítségére. 
 
MODELLEK SOKFÉLESÉGE 
A szociális gazdasági ágazat kezdeményezései sokféle formában és modellben 
működnek: szövetkezeti vagy vállalati formában, önkormányzati, egyházi vagy 
magánszereplő központi helyével. A megyében működő minden kezdeményezés, 
bármilyen formában is működjön: érték. A működési modellt mindenhol a helyi 
igényekhez, lehetőségekhez és elképzelésekhez szabva lehet kialakítani. 
 
A SZOCIÁLIS GAZDASÁGI ÁGAZAT TOVÁBBLÉPÉSE 
A szociális gazdasági ágazat továbblépésének két iránya egyfelől a jelenlegi 
szervezetek, közösségek megerősödése, másfelől pedig új kezdeményezések 
beindulása, stabilizálódása. 
 
EMBERI ERŐFORRÁS 
A szociális gazdasági ágazat továbblépésének legfontosabb tényezője az emberi 
erőforrás. A projektek sikere leginkább azon múlik, hogy megjelennek-e és ki 
tudnak-e bontakozni a kezdeményezésre, megvalósításra képes helyi hősök. Az ő 



elkötelezettségük, szaktudásuk, emberi képességeik, szervező energiájuk és 
kapcsolatrendszerük nélkülözhetetlen a komplex közösségi-gazdasági programok 
működtetéséhez. A Megyei Önkormányzat törekvése, hogy hozzájáruljon ahhoz, 
minél több ilyen hős kezdje meg Tolna megyében tevékenységét. Ehhez képzések 
szervezésére, a gyakorlat megszerzését biztosító lehetőségek megteremtésére és a 
jó példák, példaképek széles körben való megismertetésére van szükség. 
 
FEJLESZTÉSI FORRÁSOK 
Az ágazat továbblépése nem képzelhető el további fejlesztési források nélkül. 
Összehangolt cselekvésre van szükség annak érdekében, hogy a szociális gazdasági 
ágazatba, a szociális szövetkezetek és az alacsonyan képzettek foglalkoztatásának 
támogatására, a közmunka kínálta lehetőségek kihasználására minél több uniós vagy 
hazai fejlesztési forrás álljon rendelkezésre. Ugyancsak fontos, hogy ezek a 
támogatási lehetőségek minél kisebb adminisztrációval és minél inkább a megyei 
kezdeményezések igényeinek megfelelően legyenek kialakítva. 
 
LIKVIDITÁSI NEHÉZSÉGEK OLDÁSA 
A szociális gazdasági ágazatban működő vállalkozások, közösségek gyakran 
küszködnek likviditási nehézségekkel. Ezért a működéshez kapcsolódó finanszírozás 
zökkenőmentességét biztosító technikák, intézmények megteremtése fontos feladat. 
 
KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK 
A szociális gazdaság megerősödését a Megyei Önkormányzat lobbi- és szervező 
tevékenységével támogatja.  
Lobbitevékenységének célja, hogy  

• a szociális terület uniós és hazai fejlesztési forrásainak kedvezményezettjei 
között megjelenhessenek a megye szociális gazdaságának szereplői, a 
források életszerű fejlesztéseket tegyenek lehetővé, minél kisebb 
bürokratikus nehézségekkel; 

• a szociális gazdaság működését erősítő szabályozási és adókörnyezet 
alakuljon ki, a szociális gazdaság élethelyzetéhez illeszkedő finanszírozási 
lehetőségek, üzleti környezet jöjjön létre. Különösen fontos a munkaerő-
intenzív technológiákkal működő vállalkozások adminisztrációjának 
egyszerűsítése, a képzetlen emberek munkájára épülő innovációs 
tevékenységek bátorítása. 

Szervező munkájának célja, hogy 
• a szociális gazdaság hőseit, szervezeteit segítse a működésükhöz, 

fejlődésükhöz szükséges eszközök, kapcsolatok, támogatók megszerzésében; 
• találkozási lehetőségek, tapasztalatcserék szervezésével erősítse, bővítse az 

ágazati szereplők közösségét;  
• hozzájáruljon új, a szociális gazdaságban működő projekteket sikerre vinni 

képes új személyiségek felkutatásához, új szervezetek kialakulásához; 
• az ágazatban tevékenykedő vállalatozásokról, közösségekről, azok 

működéséről tudásbázist alakítson ki és tartson karban. 
• kommunikációs tevékenységével bemutassa és vonzóvá tegye a szociális 

gazdaság eszméjét, sikereit. 


