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Lehetséges innovációk 

(ismétlés)

• Helyi gazdaságfejlesztés (foglalkoztatás, helyi 

termék, társadalmi vállalkozások) –(4., 5., 7. 

témák)

– helyi alkalmi vagy töredék munkákat integráló 

foglalkoztatási szervezet létrehozása

– szakmai kompetenciákat erősítő közösségi képzési 

formák

– mezőgazdasági kistermelői és társadalmi 

vállalkozói inkubációs szolgáltatások

– szociális farm



A tervezés tervezett menetének bemutatása 

(ismétlés)

1. célok és az alapötlet első verziójának megfogalmazása 

2. háttérismeretek összegzése, környezeti jellemzők – a 2. 
alkalommal 

3. ötletbörze, majd ötletek rendezése, rangsorolása – a 2. 
alkalommal 

4. akadályok bemérése, javaslatok az akadályok 
leküzdésére és további szakértői feladatokra – 3. 
alkalommal 

5. társadalmi konfliktuskezelési technikák megismerése – 3 
alkalommal 

6. szakértői javaslatok megvitatása – 4. alkalommal 

7. cselekvési terv készítése (feladatok, szereplők, 
határidők)

8. kiegészítési lehetőség 10.02-én 



• Kutatócsoportok tájékoztatója – háttér, jó 

gyakorlatok 



Teendők a mai napra 1.

• A kapcsolódó szakmai ismeretek és 

tapasztalatok összefoglalása 

• A résztvevők kompetenciáinak feltárása, 

ötletek rendezetlen felszínre hozása

• Ötletek rendezése, rangsorolása



Teendők a mai napra 2.

• a menetközben letisztult alapkoncepció 

összefoglalása

• „ördög ügyvédje” szerepjáték – akadályok 

bemérése

• ötletek az akadályok leküzdésére

• ismerkedés társadalmi konfliktuskezelési 

technikákkal

• igényelt szakértői feladatok 

meghatározása



Kiegészítendő, megvitatandó 

1. helyi 

alkalmi vagy 

töredék 

munkákat 

integráló 

foglalkoztatá

si szervezet 

létrehozása

2. szakmai 

kompetenciá

kat erősítő 

közösségi 

képzési 

formák

3. mező-

gazdasági 

kistermelői 

és társadalmi 

vállalkozói 

inkubációs 

szolgáltatás

4.szociális 

farm

hozzájárulás

javaslatok

rendszerezett 

javaslatok

1.Melyik innovációban, mivel tudna hozzájárulni a kidolgozáshoz és a 
megvalósításhoz?
2.Mit kellene a megcélzott innovációba mindenképp beépíteni?



Mi lehet a megvalósítás akadálya?

akadályok 1. helyi 

alkalmi vagy 

töredék 

munkákat 

integráló 

foglalkoztatási 

szervezet 

létrehozása

2. szakmai 

kompetenciáka

t erősítő 

közösségi 

képzési 

formák

3. mező-

gazdasági 

kistermelői és 

társadalmi 

vállalkozói 

inkubációs 

szolgáltatás

4.szociális 

farm



Mi lehet a megoldás?

javaslat 1. helyi 

alkalmi vagy 

töredék 

munkákat 

integráló 

foglalkoztatási 

szervezet 

létrehozása

2. szakmai 

kompetenciáka

t erősítő 

közösségi 

képzési 

formák

3. mező-

gazdasági 

kistermelői és 

társadalmi 

vállalkozói 

inkubációs 

szolgáltatás

4.szociális 

farm

igényelt  

szakértői 

feladatok



Következő találkozók, 15-17 óra között

• 1. alkalom: augusztus 26.

• 2. alkalom: szeptember 11.

• 3. alkalom: szeptember 18.

• 4. alkalom: szeptember 25.

• 5. alkalom (?): október 2.
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„Társadalmi Innovációk generálása 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” 

TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009  


