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A legjobb közösségfejlesztő társadalmi
vállalkozás 2018-ban a KÖVET Egyesület
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„A közjóra irányuló cselekvéseinket mindig
belső hittel és meggyőződéssel végezzük.”
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA)
2018-ban is meghirdette a Hozzáadott Helyi
Érték Díj (HHÉD) pályázatot.
A pályázat célja, hogy elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat, amelyek termékeikkel,
szolgáltatásaikkal sikerrel vesznek részt a
helyi közösség szükségleteinek kielégítésében,
a munkanélküliség felszámolásában, továbbá
a vállalkozói és a szociális értékek innovatív
alkalmazásával segítik a közösség fejlesztését. A díj értékeli és erősíti a fenntartható
társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és
szerepét, hogy azok mielőbb a for-profit szféra
megbízható partnereivé váljanak. A díjat négy
kategóriában lehetett elnyerni. A legjobb termék-előállító társadalmi vállalkozás, legjobb
szolgáltató társadalmi vállalkozás, legjobb
közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás és
a társadalmi vállalkozások felelős támogatója – CSR Díj. Az első három kategóriára, a
kiírásban meghatározott feltételek mellett,
nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, alapítványok, egyesületek, egyházi
szervezetek nyújthattak be pályázatot.
A KÖVET Egyesület a harmadik kategóriába
nyújtotta be pályázati anyagát, és sikeresen
bejutott a második körbe. Az OFA Nonprofit Kft.
a
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14-én, Budapesten, a Gellért Szállóban
rendezte meg a díj második fordulóját, ahol
Egyesületünk sikeresen elnyerte a legjobb
közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás
díjat. A díjátadó keretein belül egy nagyszabású nemzetközi konferencia is
megrendezésre került, ami a hazai
társadalmi vállalkozásokra hívta fel
a figyelmet. A több mint száz fős
rendezvényen résztvevő hazai és
nemzetközi
szakembereknek,
továbbá magyarországi és külföldi
társadalmi vállalkozások képviselőinek
alkalmuk nyílt nemzetközi szintű kapcsolatfelvételre,
tapasztalatcserére,
együttműködések kialakítására.
A nemzetközi konferencia összekapcsolódott a
korábbi években is megrendezett Hozzáadott
Helyi Érték Díjátadó ünnepséggel, amelynek
legfőbb célja kiemelni és megkülönböztetett
piaci szereplővé tenni azokat a társadalmi
vállalkozásokat, amelyek számára a minőség
és fenntarthatóság létfontosságú. A díjjal
kihangsúlyozza a társadalmi vállalkozások
kimagasló, elismerésre méltó tevékenységét,
amely minden bizonnyal a legtöbb magyar vállalkozás számára példaértékű lehet.
Prof. Dr. Tóth Gergely a KÖVET Egyesület főtitkára a díj elnyerésével kapcsolatban elmondta:
„A KÖVET 23 éve azzal a céllal indult, hogy
közösséggé formálja azokat a kis-, közép- és
nagyvállalatokat, szervezeteket, amelyek elkö-

A díjat Dr. Nagy Zita Barbara kolléganőnk vette át
(jobbról) https://www.flickr.com/photos/ofahivatalos/
albums/72157703775039575

telezettek a fenntarthatóságért, környezetükért
felelősséget éreznek, szándékukban áll cselekedni, nem csak beszélni a világ megmentéséről.
Az évek során igyekeztünk alkalmakat teremteni
tagjaink és mások számára, hogy tanítsuk őket,
formáljuk szemléletüket, megosszák tudásukat,
eredményeiket, módszereiket, segítve egymást
a közös cél felé haladásban. A közjóra irányuló
cselekvéseinket mindig belső hittel és meg�győződéssel végezzük. Munkánk megkoronázásaként értékeljük ezt a díjat.” A díj elnyerésével
Egyesületünk új lendületet kapott, és visszaigazolást ahhoz, hogy a jól cél érdekében végzett
munka sikerekhez vezet.

Elstartolt a KÖVET 360° programsorozat
A KÖVET Egyesület szervezésében a Kaposvári Egyetemen került sor a multidiszciplináris
műhelybeszélgetés-sorozat első eseményére
2018. november 22-én.
Az „Agrárinnovációs jó gyakorlatok a Döbröközi
Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezetben”
címet viselő találkozón dr. Tóth Gergely –
a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi
Karának professzora – köszöntötte a résztvevőket, és mutatta be a program jövőbeni
céljait.
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Az angol nyelvű előadás keretein belül
dr. Hetesi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tudományos főmunkatársa beszélt a
Döbröközön már sikerrel alkalmazott, külföldi
jó gyakorlatokon is alapuló innovatív módszerekről. A szakértő a szántóföldi ökoszisztéma
és a termelés környezetre gyakorolt hatásainak tudományos háttere mellett – a Szövetkezet aktív földművelő tagjaként – ismertette
a konkrét technológiákkal és eszközökkel kapcsolatos tapasztalatokat is.

A szakmai beszélgetés után pálinka- és borkóstolóval folytatódott a program. A nagy
sikerű rendezvényen részt vettek magyar és
külföldi hallgatók, az egyetem oktatói, a KÖVET
Egyesület munkatársai, valamint helyi érdeklődők.
A fenntarthatóság különböző határterületeit érintő, országos programsorozat további
állomásairól a KÖVET Egyesület honlapján,
hírleveleiben és közösségi oldalán tudnak tájékozódni.

