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Gödöllő
A Gödölye Szociális Szövetkezet 2010-ben alakult 15 taggal, ami azóta 22-re bővült. A tagok a
Gödöllői Waldorf Iskola tanulóinak szülői közül kerültek ki, a kezdeti cél az iskola közétkeztetésének
megújítása volt. Meglátásuk szerint jelenleg Magyarországon az iskolai közétkeztetésben a különböző
szereplők – a vállalkozó, a hatóság, az iskola, valamint a gyerekek – érdekei alapvető ellentétben
vannak, melyek közül a gyerekek érdekeit a legnehezebb érvényesíteni. A vállalkozó minél kisebb
költségen meg akar felelni a törvényi előírásoknak, a hatóság az étel különböző tápérték
paramétereit vizsgálja, az iskola a menza alacsonyabb költségében érdekelt. A gyerekek érdeke pedig
a jó minőségű, egészséges étel lenne! Ezen érdekütközések eredménye, hogy kétes minőségű,
személytelen, gépesített, napi 8-10 ezer adagokat készítő nagyüzemi konyhákról kerül a menza az
iskolák jó részébe.
A megoldást abban találta meg a szülők közössége, hogy az általuk létrehozott szociális szövetkezet
’A Mi Konyhánk’ konyhaüzeme lett az iskola étkeztetője. Erre a 2010-es TÁMOP 2.4.3-B pályázaton
nyertek támogatást. A Gödöllői Waldorf Iskolát követően más Waldorf intézmények közétkeztetését
is végzik. Jelenleg napi 200 adag ebédet készítenek. Az alapanyagok kiválasztásánál törekenek általuk
megbízhatónak tartott helyi termelőktől vásárolni. A konyhában a gépesítés helyett az emberi
munkán és odafigyelésen van a hangsúly. Mindezt azon az árszínvonalon szolgáltatják az
intézményeknek, amin a nagyüzemi közétkeztetés, mivel a vásárlóközönségük nem bír el a piacinál
magasabb árszínvonalat.
A közétkeztetés mellett a szövetkezet másik tevékenysége a ’Kicsi Szép’ név- re hallgató helyi termék
boltjuk, mely a városi piac mellett lévő Fészek Életvidám Üzletházban található. A bolt többnyire
élelmiszert forgalmaz, többek között: tejet, húst, zöldségféléket, mézet, lekvárt, fűszereket és
növény- palántákat. Figyelemre méltó a bolt együttműködése az üzletház többi vállalkozásával:
szappanműhely, gyerekruha bizományi, természetgyógyász, kézműves termékek boltja, női fitnesz.
Ezen vállalkozások hasonló vásárlóközönséget – kisgyermekes családok, családanyák – szolgálnak ki,
közös jelenlétükkel támogatják egymást. A szövetkezet működése 3 évre tekint vissza, jelenlegi
pénzügyi helyzetüket bizonytalannak érzékelik. Ugyanakkor a pályázatból eredő kötelező
foglalkoztatási időszakot követően az alkalmazottak egy részének munkáját meg tudták tartani, amit
sikernek tekintenek. „Az a nagy különbség egy kft és egy szociális szövetkezet között, hogy a kft
eredménye a tőkejövedelem, és a kifizetett munkabér kiküszöbölendő költségnek számít; a szociális
szövet- kezet esetében ez pont fordított.” – mondja a szövetkezet ügyvezetője Nagy Gábor. Több
munkavállalónak ugyanakkor a kötelező foglalkoztatási időszakot követően nem tudták a
munkaviszonyát

meghosszabbítani.

Fontolgatják,
1

hogy

a

jövőben

tagi

munkavégzéssel

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről
TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041
maradhassanak egykori munkavállalóik a szövetkezet keretén belül. A tagi munkavégzés bérfizetés
nélküli önkéntes munka, ugyanakkor a szociális szövetkezet természetbeni juttatatást adhat (pl. saját
élelmiszert, tűzifát) a munkáért cserébe.
Jövőbeni céljuk jelenlegi tevékenységük kibővítése, termelői piac szervezése. Távlati tervük egy helyi
pénzen alapuló gazdaság, amiben a gazdaság helyi szereplői a köztük lévő belső áru- és szolgáltatás
forgalmát az ő közös pénzükkel tudják lebonyolítani. „Van egy célunk. Nem biztos, hogy elérjük, de
tudjuk mi felé megyünk.”
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