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SUST AINABLE AND 
SOLIDARITY ECONOMY

www.solidarityeconomy.eu

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

pomôž zmeniť 
Sociálny 
a ekonomický systém 
prostredníctvom 
lepších skúseností 
solidárnej ekonomiky.

* 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 ko-
munikáciu 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 eu-
rópskych krajín a 10 z latinskej ameriky, afriky a ázie.

pražská 11, 811 04 Bratislava
telefón: +421 911 197 065
e-mail: info@sccd-sk.org 
www.sccd-sk.org 

viac informácií o projekte na:
www.solidarityeconomy.eu 

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.

2015
euopean year
for development

sustainaBle and

solidarity economy

www.solidarityeconomy.eu



 

 

 

 
 

 

 
 

pridaj sa ku 
GloBálnemu Boju 
proti chudoBe 
a podporuj 
udržateľný spôsoB 
života

nasleduj
 susy!

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, zvy-
šovanie povedomia, zvyšovanie informova-
nosti a lobbing v oblasti sse. 

miestni občania sú zapojení do aktivít na zvy-
šovanie 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 part-
ner v spolupráci s 25 európskymi partner-
mi a 10 pridruženými partnermi z latinskej 
ameriky, afriky a ázie. projekt potrvá 3 roky, 
od februára 2015 do januára 2018. 

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 jed-
notlivých krajinách, podporiť tak lepšie 
po cho penie obsahu sse, ako aj tvorbu národ-
ných a  medzinárodných stratégií. 

zmeň 
hospodárstvo!

zlepši 
kompetencie 
rozvojových 
sietí

sociálna a solidárna ekonomika (sse) je 
rastúci fenomén, ktorý predstavuje asi 6% 
zamestnanosti v európe, a ktorý viedol 
k vypracovaniu sady národných a miest-
nych legislatívnych predpisov.
sociálna a solidárna ekonomika je pre nás:
 • alternatívou
 • podporou zmeny
 • transparentnou
 • možnosťou nastaviť spravodlivé 
  vzťahy v celom dodávateľskom 
  reťazci
 • podporou spolupráce 


