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SzOSzöv 2016. évi közhasznú jelentés szöveges tartalma (Szervezetünk közhasznú 

besorolását a bíróság ugyan visszavonta, de azért mi ellátjuk a közhasznú tevékenységeinket) 

 

Alapcél és közhasznú tevékenységek 

 

a. A szociális szövetkezetek fejlődésének elősegítése,  

b. A szociális szövetkezet, mint munkáltató érdekképviseletük biztosítása  

c. A szociális szövetkezet tagjainak, mint speciális munkavállalói érdekképviselet 

biztosítása 

d. A szövetkezeti modell népszerűsítése,  

e. a környezettudatosság és a helyi közösségek fenntarthatósága  

f. szövetkezeti együttműködések, hálózatok kialakítása, fenntartása 

közhasznú tevékenységek: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, továbbá 

3. tudományos tevékenység, kutatás,  

5. kulturális tevékenység,  

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, továbbá 

12. emberi és állampolgári jogok védelme,  

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és 

a kapcsolódó szolgáltatások, 

 

Közhasznú tevékenység bemutatása 

 

Szociális szövetkezetek megalakulásához információ, tanácsadás, dokumentum minták 

rendelkezésre bocsátása, szövetkezeti szakértők névjegyzékének átadása. 2016-ben a meglévő 

2603 szociális szövetkezet.  2016. évben a SzOSzöv weblapját 24056 felhasználó látogatta meg, 

akik közül 1238 aktív felhasználója van a weblapnak, az új látogatók aránya 66,86%.. 2015-

hoz képest 11%-kal emelkedett az új felhasználók száma. Összesen 67764 megtekintés történt 

és 23826 letöltése történt a szakmai anyagoknak. A weblapon a tagszervezetekkel történő 

kapcsolatfelvétel száma 3754 esetben történt. A szociális szövetkezetek alapításához 

információkat, iratmintákat 825 esetben töltöttek le a weblapról. A weblap látogatóinak életkori 

megoszlása a következő: 18-24 év közötti 27,5%; 25-34 év közötti 33,5%; 35-44 év közötti 

15,5%; 45-54 év közötti 12,5%; 55-64 év  közötti 5,5%; és 65 év feletti 5,5 %.  A látogatók 

nem szerinti megoszlása nő 45,85% és férfi 54,15%. Közöségi médiából való kapcsolódás a 

weboldalhoz 1682 főnél.  

A SzOSzöv Facebook oldalt 791 követik. Hetente kb. 200-250 bejegyzés születik, ami kb. 

12000 bejegyzés egy évben, amihez 2400 résztvevő szól hozzá egy év alatt. Naponta 80-90 

ember nézi meg átlagban a Facebook oldalunk bejegyzéseit és átlagban naponta 20 ember osztja 

meg a bejegyzéseinket. 

Telefonos tanácsadás történt a 7 régióban összesen 673 alkalommal. Személyes tanácsadásra 

került sor 82 alkalommal. E-mailen keresztüli tanácsadás, információadás 159 esetben történt. 

Országos Szövetkezeti Tanácsból kilépett a SzOSzöv. Minisztériumi, parlamenti egyeztetés 

szociális szövetkezetek ügyében 3 alkalom. Partnerszervezeti egyeztetés szociális 

szövetkezetek ügyében 12 alkalom. Zöldépítési Innovációs Klaszter munkájában részvétel és 

EU-s pályázat kidolgozásában részvétel. Oktatás szövetkezetekről szövetkezeteknek 5 alkalom. 

Előadás a szociális szövetkezetről Magyarországon 6 alkalommal. Közvélemény tájékoztatása, 

interjú 9 alkalom. Törvényjavaslatok véleményezése a szociális szövetkezetek szempontjából. 

Konferencián részvétel a szociális szövetkezetekhez kapcsolódóan 3 alkalom. Részvétel Az 
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Euclid Európai Szociális gazdaság fejlesztési társulat Skóciai tanulmányutján, illetve 

együttműködés európai szociális gazdaság fejlesztésben. 

 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása 

 

Telefonos és személyes tanácsadás biztosítása 7 régióban 10 önkéntes tanácsadó 

részvételével, weblap, facebook, levelező lista fenntartása. Iroda működtetése. Szövetkezeti 

adatbázis feltöltése 3 önkéntes munkájával történt. 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek  és programok bemutatása 

 

Szociális szövetkezetek alakulásához információ, tanácsadás. Működő szociális szövetkezetek 

számára tanácsadás, együttműködések szervezése, érdekképviselet, pályázati tanácsadás, 

jogszabályok véleményezése. Weblap, facebook, levelező lista fenntartása, működtetése. 

Telefonos és személyes tanácsadás biztosítása 7 régióban 10 önkéntes tanácsadó 

részvételével. 
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