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Nr.   6961 /  23.05.2017 

Sajtóközlemény 

 

Minden év májusa a szociális gazdaság támogatásának hónapja, a szociális gazdaság 

területén működő tevékenységeknek nyilvánosságra hozása és különböző események 

szervezésének ideje. A cél a helyi fejlődés, az aktív állampolgárság, a társadalmi 

együttműkődés és szolidarítás hangsúlyozása.  

A szociális gazdaság célkitűzései: 

• gazdasági és szociális kohézió megerősítése  

• munkaerő foglalkoztatás  

• szociális szolgáltatások fejlesztése  

A szociális gazdaság célkitűzései megvalósithatóak a következő  

közérdekű tevékenységek által : 

• olyan termékek gyártása , szolgáltatások nyújtása , munkálatok elvégzése , amelyek 

a közösség, és ennek tagjainak jólétét biztosítják 

• olyan tevékenységek létrehozása amelyek bizonyos veszélyeztetett személyek 

alkalmazását részesítik előnybe (gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatalok, 

szociális segélyben részesülő, menekült, hajléktalan, szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő fiatalok, vagy olyan személyek akik 16-26 év közöttiek és gyerekük 

van eltartásban)  

• hátrányos helyzetű csoportokból származó személyek számára szakképző 

tanfolyamok szervezése és azok elhelyezése a munkaerő piacon  

A Munkaerő-foglalkoztató Ügynökség szerepe a szociális gazdaság terén  : 

a) a szociális vállalkozások elismerése szociális vállalkozási bizonyítvány kiallitása 

révén; 

b) A VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEKET ALKALMAZÓ SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOKAT 

(intreprindere sociala de insertie), a szociális márka igazolja és ennek kiadása; 

c) információs és tanácsadási központok létesítése a szociális gazdaság terén  .  

A szociális vállalkozás elismeréséhez szükséges kritériumok : 

• szociális vagy közérdekű célkitűzései legyenek 

• minimum 90 %-át a jövedelemből szociális célokra fordítsa 

• felszámolás esetén a megmaradt anyagi javakat ugyancsak szociális vállalkozásnak 

továbbítja 
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• betartja a méltányosság elvét az alkalmazottak fizetése esetén , nem haladva meg 

az 1-től 8-ig arányt  

Ezek a kritériumok a vállalkozás alapitó szabályzatában  kell megjelenjenek , ahhoz 

hogy kérés alapján 5 évre megkaphassa egy vállalat a szociális vállalkozási 

bizonyítványt !  

A veszélyeztetett személyeket alkalmazó szociális vállalkozásokat (intreprindere 

sociala de insertie), akik szociális márkával rendelkeznek meghatározza az a tény 

hogy: 

a) az össz-alkalmazottak 30%-a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű személyekből 

áll, az össz-alkalmazottak munkaidejének 30%-a mindig a hátrányos helyzetű 

személyek kategóriája által van ledolgozva   ; 

b) a célja a kirekesztés, a diszkrimináció, a munknélküliség elleni küzdelem, a 

hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai felzárkóztatása.  

 

A helyhatósági szervek kedvezményekben részesíthetik azon veszélyeztetett 

személyeket alkalmazó szociális vállalkozásokat (intreprindere sociala de insertie), akik 

szociális márkával rendelkeznek : 

• közterületek vagy épületek átutalása olyan veszélyeztetett személyeket alkalmazó 

szociális vállalkozásoknak akik közérdekű tevékenységet folytatnak  

•  a szociális vállalkozások termékeinek , szolgáltatásainak , munkálatainak 

támogatása, és ezek piaci értékesitési lehetőségeinek feltárása 

• adókedvezmények a helyi közigazgatási hatóságoktól 

• állami támogatásokban részesülhetnek bizonyos kormányhatározatok , állami vagy 

helyi határozatok elfogadása esetén . 

 

További információk a szociális vállakozások és a szociális márka megszerzése 

érdekében a 219/2015 és HG 585/2016 törvények értelmében az intézmény 

honlapján: www.locuridemuncaharghita.ro, sectiunea agenti economici/Economie 

sociala találhatóak vagy a Hargita megyei Munkaerő-foglalkoztató Ügynökség 

székhelyén , Csíkszereda, Testvériség Sugárút , 2-es szám, a Szociális gazdaság 

osztályán.    
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