Partnerek

Hogyan csatlakozhat?

A program megvalósításán együttműködő
szervezetek:
a szlovákiai BROZ: www.broz.sk
a magyar központú CEEweb a Biológiai
Sokféleségért: www.ceeweb.org
a cseh DAPHNE: http://daphne.cz,
és Veronica: www.veronica.cz
a lengyel PTTK: http://oakrakow.pttk.pl
a német Global Nature Fund:
www.globalnature.org

Lépjen velünk kapcsolatba, ha szeretne:
Bekerülni a projekt-adatbázisba és projektet
indítani
Megjegyzéseket fűzni a sikeres együttműködés
irányelveihez (ezeket jelenleg dolgozzuk ki)
Értesíteni minket olyan futó projektekről,
melyekben más szektorokkal működik együtt
Megosztani velünk ötleteit arról, hogyan lehetne
erősíteni a vállalkozások és a civilek közötti
kommunikációt
Követni ennek a projektnek az eseményeit

A projektet a CEEweb a Biológia Sokféleségért
koordinálja.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a középkelet-európai régióban természetvédelemmel
foglalkozó civil szervezetek nemzetközi hálózata. Küldetése a biológia sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítése által.

Kontakt:
Kiss Veronika, programfelelős
CEEweb a Biológiai Sokféleségért
www.ceeweb.org
E-mail: kiss@ceeweb.org
Tel: +36 1 398 0135
Címlapfotó: A. Feldmann, az összes fotó: www.sxc.hu.

www.ceeweb.org/about-us/cooperation-with-business
A program a Nemzetközi Visegrádi Alap és
az Európai Bizottság támogatásával
valósul meg.
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Nemzetközi projekt
az üzleti és a civil szféra közötti
együttműködés erősítésére

A projekt céljai és eszközei

A jobb együttműködés irányelvei

Projektötletek adatbázisa

A projekt feltárja a civil és az üzleti szféra közti
együttműködésben rejlő lehetőségeket, és
ezzel egy időben gyógyírt szolgáltat a felmerülő nehézségekre.

Az útmutatót a visegrádi országokban tevékenykedő vállalkozások és zöld civilek közötti együttműködés javítására dolgozzuk ki. Az irányelvek
központjában az erősségek fejlesztése, a gyenge
pontok kezelése, a lehetséges buktatók figyelembe vétele és a lehetőségek kihasználása áll
majd - mindez annak érdekében, hogy a két
szektor együttműködése erősödjön. Az útmutató
gyakorlati ötleteket is fog tartalmazni az
együttműködés indításáról. A javaslatcsomag
2013 végére készül el.

Azok a vállalkozások és civil szervezetek,
melyek szeretnének együttműködést indítani,
online adatbázis segítségével találhatják meg
egymást. Ha szeretne bekerülni az adatbázisba
és projektet indítani, keressen bennünket.

A projekt keretében esettanulmányokat gyűjtünk, kialakítjuk a kooperáció javításának irányelveit, műhelymunkát szervezünk, és összekötjük az együttműködni kívánó szervezeteket.

Követendő jó példák
Hat civil szervezet olyan esettanulmányokat
gyűjt össze a visegrádi országokból, amelyek
bemutatják a már létező pozitív együttműködéseket. A jó példák megismerése segíti a vállalkozások és a zöld civil szervezetek közötti
együttműködések elterjedését a gyakorlatban.
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Műhelymunkát szerveztünk
Egy Budapesten, 2013 októberében szervezett
műhelymunkán az üzleti és a civil szféra képviselőivel vitattuk meg az irányelveket.

Gazdaságilag és természetesen előnyös
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Építőipari cégek épületek felújítása
során tízezer fészkelő- és pihenőhelyet alakítottak ki madarak és
denevérek számára.
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A Holcim Szlovákia Kft. elkötelezte
magát, hogy saját forrásból hoz létre
fészkelésre alkalmas élőhelyet egy
folyóparton, partifecskék számára.

!

Ez csak két példa olyan programokra,
amelyek során üzleti vállalkozások
és civil szervezetek működtek együtt
annak érdekében, hogy a profitszerzés mellett
a természeti értékek is megőrzésre kerüljenek.

