PHOENIX – Az önfenntartó Ökoközösség
By: Kiss Richárd Bence & Peszt Kornél
Problémák:
Termelői státusz csökkenése
Munkanélküliség
Magas viszonteladói árak
Mélyszegénység, hajléktalanok
Hazai áruk gyenge versenyképessége (belföld)
Államosítások, állam túlzott szerepe a gazdasági körforgásban
Erőforrások szűkössége
Üzleti érdek
Az ötlet által nyújtott megoldások: (sorban a problémákra nyújt megoldást)
Komplex gazdaság kiépítése
vékenység az adott
kistérség előnyei, kompetenciái alapján választódik ki pl.: jó termőföld, termálvíz stb.)
Munkahelyteremtés




„áru-beszerzés 50 km-en belül” alapelv, a gazdaság elkerüli az „value-adding” kiskereskedőkkel
és nagykereskedőkkel való kapcsolatot abból a célból, hogy az árura ne kerüljön magas viszont
eladói árrés, így megfizethetővé válik az áru.
Non-profit vállalkozások bevonása, amelyek oktatásokat, tréningeket szerveznek; hajléktalanok
visszaintegrálása a társadalomban azáltal, hogy otthont és megfelelő oktatást, majd munkát
adunk nekik (non-profit cégek hozzájárulásával) például: Baptista Szeretetszolgálat

A gazdaság egy ún. kistérséget szolgálna ki kb. 50 km-en belül




Kistérség fejlesztés!!! Falvak, térségek néptelenednek el, azért, mert maga a település vagy a
térség nem adja meg az alapvető élhetési feltételeket. EU-s pályázati pénzek bevonása, majd az
abból származó output visszaforgatása a társadalomba
Fenntarthatóság!!!! Pl.: komposztálás, napenergia és vízenergia kihasználása, mesterséges
anyagok mellőzése a termelés során, állatok humánus bánásmódja-tartása. A környezet ápolása:
fatelepítési programok, tavak tisztításá
szolgálja ki!!! A kistérségben korlátozó szabályokat kell létrehozni, hogy óvjuk a környezetét. Pl.:

horgászat: ősz elejétől tavasz végéig tilalmi időszak; vagy kártékonyabb halfajták kifogása. A fa
irtások megszűntetése, alternatív anyagok igénybevétele (pl.: biomassza)
 szabályozott erdőgazdaság: a fatelepítések mellett, lehetőséget adunk a
projektben résztvevők számára, hogy megfelelő mennyiségű fát önállóan
termeljen ki magának.
Versenyképesség: fenntartható gazdasági rendszer, a társadalom és környezetének egyidejű
fejlesztésével, védelmével.
Ötletünk ezekre a problémákra kíván fókuszálni, a következő módon:
Kialakítani egy olyan közösséget, amely olyan embereket foglalkoztat, akiknek nincsenek meg az alapvető
fiziológiai szükségleteik, mint pl.: az élelmezés. Az ilyen sorsú emberekkel felvennénk a kapcsolatot és
egy közösséget alakítanánk ki belőlük. Ha beleegyeznek a programban, való részvételben, gyakorlatilag a
munkavállalóinkká vállnak. Itt felmerül a kérdés, hogy mi lesz a munkájuk ellenértéke? Ha havi bért
adunk nekik, azzal nem segítjük őket, ugyanis nincs fedél a fejük fölött stb. a megoldás nem más, mint
fenntartható ökorendszerbe helyezzük el őket. Ez az ökorendszer olyan házakból (bio vagy
buckaházakból) állna, amely zöld barát. Lényegében a föld alá épülne 1a ház, természetes elemekből,
energiatakarékos infrastruktúrával. Ezek az építmények biztosítanák az otthont számukra. A kis
„közösség” mellett helyezkedne el „munkahelyük”, mely egy x négyzetméter terület, ahol
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és tartással foglakoznának. Munkájuk ellenértéke a következő
módon valósulna meg:
-

-

A közösségben élhetnének és szocializálódhatnának! Miért éri meg? Ez egy rekreációs
tevékenység, amely által visszailleszkedhetnek a társadalomba
Non-profit szervezetek ingyenes képzésben részesítenék őket az ökoközösség tevékenységei
alapján. Miért jó ez? Gyakorlati oktatás lehetővé teszi számukra azt, hogy legnagyobb
szaktudással folytathassák a munkájukat.
Life management: segítünk az életüket újra elkezdeni. Miért éri meg? Lehetőséget kapnak egy új
életre, esetlegesen munkahelyre, De mindenképpen az ökoközösségben eltöltött idő felkészíti és
megtanítja őket a fennmaradásra.

Röviden tehát célunk, hogy a hajléktalanoknak, tartós munkanélkülieknek lehetőséget adni a
társadalomba való újra beintegrálódásra. Lakóhely, munkahely, közösség, képzés, szórakozás erkölcsi,
mentális iránymutatás egészséges életmód és rehabilitáció megteremtése. A komplexumban mind ezt
megadja számára. Cserébe elhivatott munkát kérünk.

Jogi háttér:
1

hamarosan szabálysértés lesz az utcán aludni

Felmerült az az ötlet, hogy a ún. buckaházakat építenénk a projektben bevont emberek részére. Így
csökkentenénk a projekt fix költségeit, viszont ez magasabb befektetést igényelne. A buckaház és a biogazdálkodást
az ún. permakultúra rendszer alapján terveltük ki.

-

Munkanélküliség
elszegényedés folyamatos növekedése
alkoholizmus, drogfüggőség
deviáns emberek integrálása a társadalomba

-

manufaktúra (fejlesztés tárgya, mivel elsősorban a primer szektor felállítása; mezőgazdaság,
állattenyésztés):
Malomipar
Pékség, sütöde

Növénytermesztés: Elsősorban takarmánynövények, amelyek az állattenyésztéshez szükségesek, mint
pl.: kukorica, zab, lucerna stb.
Állattenyésztés: Az állattenyésztés fenntarthatóságát garantálná a növénytermesztés, amely az állatok
élelmezését látná el. Az állatok által megemésztett növénytermények és egyéb agrár, természetes
hulladékokat visszaforgatnánk a mezőgazdaságba, amellyel trágyázzuk a termőföldeket. (megőrizzük a
talaj termőképességét)
-

haszonállatok, fontossági sorrendben
1.
2.
3.
4.

-

baromfi
kecske, juh
sertés
tehén

Állat feldolgozás: hústermék, tojás, tejtermék, bőrtermék, toll. Az állatok feldolgozása során
hátramaradt belsőségek, a komposztba kerülnek, amellyel a talajt tápláljuk.

A feldolgozandó termékek és hátrányos sorsú alanyaink belevitt értékével együtt késztermékeket
állítunk elő, amelyet a piacon kibocsátunk. Elsődleges célcsoportunk a végső fogyasztók, akik nem
kívánják megfizetni a horribilis mennyiségű viszonteladói árréseket. Másodlagos megoldásként
szerepelhet az is, hogy a vevő megrendelheti a kívánt árut, amelyet kiszállítunk a helyszínre.
Beruházás: pályázati pénzek (EU, állam, jótékonykodás), befektetők
Profit: a profitszerzés kizárólag a közösség által kitermelt feleslegre 2 irányul.
Szociális munkás véleménye a programról (Győri Enikő, Abony)
„Nagyon fontos a probléma – amit itt társadalmi problémaként említettél - pontos megfogalmazása.
Nem vagyok szociológus, sem gazdasági szakember, de azt látom, hogy nem csak a szegényebb
2

Az önfenntartás mellett, biztosítanunk kell a projekt részvevőinek; élelem, fűtőanyag megfelelő mennyiségű
tárolását. Ami ezen felül marad, azt a közösség eladásra fogja kínálni. Így az eladásra kínált termékekből származó
profitot tudjuk forgatni, a befektetőknek értékessé tenni a vállalkozást.

országoknak vannak nehézségei, az un. jóléti államok is komoly társadalmi válsággal küzdenek,/
túltermelés, fogyasztói társadalom elburjánzása, stb. Emellett a javak rendkívül egyenlőtlen elosztása
a világban, komoly feszültségeket okoz, a technikai fejlődés magával hozza, többek között, hogy
ennyi embernek már nem tudnak értelmes munkát, elfoglaltságot adni stb.
Szegénység, munkanélküliség, leszakadó rétegek- társadalmi dezintegráció!! Egy olyan társadalom, ahol
jelentős rétegek alapvető szükségleteiket nem tudják kielégíteni, miközben a hatalmi elit magánál tartja
a javakat és a rendelkezésre álló forrásokat, szóval van feszültség bőven.
Egy idő után ez az un. politikai, gazdasági elit / az én értelmezésemben rabló, zsivány, önelégült egoista
horda/ is kénytelen lesz belátni, hogy ez a helyzet neki is kényelmetlen, vagy akár veszélyes.
Hát egy ilyen közegben nem egyszerű egy ilyen projektet beindítani.










Ki csinálná – állam? Vagy civil szervezet?- honnan lehetne megfinanszírozni egy ilyen programot?
Komoly befektetést igényel- földek, állatállomány, rengeteg pénz!
Szakértelmet igényel- nem is keveset!- szakemberek, tapasztalt gazdálkodók foglalkoztatása ez
is sok pénz
A föld, az állatállomány nem hoz azonnal pénzt, időigényes, addig is el kell tartani az embereket
fenntarthatóság!! / voltak már ilyen kezdeményezések, nem elég látványosan, csinnadrattával
csinálni valamit, utána pedig magára hagyni a cuccot szerintem elég sokáig kell pénzt, törődést
pumpálni bele, hogy önjáróvá váljon.
A megcélzott rétegről: El kell engedni a rózsaszín álmokat: a sokáig súlyos megfosztottságban,
szegénységben élő emberek - akik között sok a függő, egyéb pszichiátriai problémával küzdő,
lelkileg, személyiségükben is sokat sérülhetnek, a velük foglalkozó szakemberekkel / szociális
munkások, pszichológusok stb. Fel kell venni a kapcsolatot, csakis velük és nyílván az
érintettekkel együttműködve szabad egy ilyen projektbe belevágni- tanulmányozni kell a
szegénység kultúráját, az adott társadalmi közeget.
egészségi állapotuk vizsgálata lényeges, képes-e, ha igen milyen típusú munkát végezni.

A legnagyobb tisztelettel kell bánni ezekkel az emberekkel, nem gyermekként bánni velük, a nagy
jótevőként- éppen ezért pl. nem tartom jó ötletnek, hogy a munkájukért ne kapjanak pénzt. Nekik is
lehetnek egyéb szükségleteik, azon túl, hogy tele legyen a hasuk. Autonómia, egyéni felelősség
hangsúlyozása. Felnőttként, partnerként bevonni- különben nem fog működni. Ugyanakkor tudomásul
kell venni, hogy elhivatott munkát nem lehet egyik napról a másikra elvárni tőlük, ez egy hosszú
folyamat. Vagy persze lehet kirakatprogramokat csinálni, azokat sikeresnek feltüntetni, erre számos
példa van. Egy uniós projektbe pl. már csak úgy lehet belevágni, hogy az csak sikeres lehet, tehát már
csak olyan embereket válogatnak be, akikkel biztosra lehet menni / ez a jobbik eset/, vagy klasszul, profin
lepapírozzák a projekt menedzsment és foglalkoztatott szakemberek jó sok pénzt kapnak aztán szevasz.
A csórók akikért a hangzatos program szólt profitálnak a legkevesebbet az egészből./
Ha kihalóban lévő falvakba költöznek- hát az nem biztos, hogy társadalmi reintegrációt jelent/ nem
véletlen haltak ki azok a falvak/, ez nem mindenkinek alkalmas- ha jól emlékszem valamelyik , talán a

máltai szeretetszolgálatnak volt egy ilyen kísérlete, hajléktalan családokat vittek le vidékre, az isten háta
mögé. Hát lakás ugyan lett…
Hogy miért érné meg áldozni ilyen és hasonló programokra??
Mert a társadalom, amiben jelenleg élünk, nagyon beteg- szegénység, betegségek, bűnözés – növekvő
tendencia! a bűnözés csökkentésére nem az erőszakszervezetek felduzzasztása a megoldás.
Az egészséges társadalom jól integrált / persze mindenhol vannak rendszeren kívüliek, de nem mindegy,
hogy hányan/ , tagjainak van lehetőségük!!! Szükségleteik kielégítésére
Úgyhogy a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása – és egy ilyen projekt ehhez hozzájárulhat, a
társadalom minden egyes tagjának érdeke!
A program erőssége, hogy hosszú távra szól, munkát, életpályát, jövőképet kínál”
Az ötlet rövid leírása: Egy olyan közösség szervezése, amely egyúttal az adott kistérség primer
szektorában képes fenntartható módon fejlődést előidézni. Mivel a program alapproblémái társadalmi
problémának felel meg, ezért nem a megszokott befektetéseket igényli. Úgy gondoltuk, hogy az ötlet
társadalmi részét, non-profit szervezetekkel karöltve kellene kivitelezni. Azonban, befektetőkre is
szükség van, ugyanis a közösség szervezéséhez megfelelő mennyiségű erőforrás szükséges(pénz, földek
stb.) hosszú távon. A programot nem lehet 4-5 év után elhanyagolni, ugyanis egy újfajta közösséget
építünk. Ebből az következik, hogy az ötlet megoldása nem egy adott generációra koncentrál, hanem fő
feladatának tekinti, hogy átadhasson valami újat az elkövetkezendő generációnak is. Az első 5 évben a
program fő feladatának tekinti, hogy az embereket összehozza az adott kistérségben, megfelelő
kommunikációval meggyőzze az embereket a program sikeréről. Ezen kívül, tanítja, gondozza és felügyeli
az emberek megélhetését és életét azáltal, hogy non-profit szervezeteken keresztül foglalkozunk velük.
Ez egy elég kritikus része a programnak, mert a szegényebb sorban élő emberek elég szenzitívek, ha
sikertelenség, esetleg negatív események érik őket. Végül, a megszerzett tudást, és tapasztalatokat a
kistérség FENNTARTHATÓ gazdálkodásába fektetnénk, gondolunk itt az állattenyésztésre és
mezőgazdaságra (kezdetben az állattenyésztés részére termel). A gazdaság fő célja, hogy ellássa a térség
lakóit jó minőségű, megfizethető élelmiszerekkel. Természetesen, többlet termelés esetén, betartva az
50km-es távolságot, a térség kereskedelmi tevékenységbe is kezdhet. E tevékenységet, olyan kereskedő
vállalkozásokkal oldanánk meg, amelyek kizárólag csak a végső fogyasztóknak értékesítenek. Hosszabb
távú célja a programnak vonatkozik bármely a kistérséget fejlesztő tevékenységre; környezetvédelem,
kedvezőbb egészségügyi ellátások stb.

Potenciális támogatók(már folyamatban lévő tárgyalások) :



Baptista Szeretetszolgálat http://baptistasegely.hu/
Green Travel kft. http://www.greentravel.hu/

Referenciák, kapcsolódó tartalmak:
-

Tarnabod- a befogadó falu: http://www.balintgazda.hu/balint-gazda/igy-lattam/tarnabod-abefogado-falu.html
Budapesti Szociális Forrásközpont: http://www.bszf.hu/
Szociális Innovációs Társulás: http://www.innovaciokozpont.hu/
Permakultúra: http://www.permakultura.hu/

