SOCIÁLNÍ SOLIDÁRNÍ
EKONOMIKA

SUSY - sociální solidární ekonomika
SUSY - sociální solidární ekonomika je tříletý vzdělávací a osvětový projekt zaměřený na
udržitelný rozvoj realizovaný 26 organizacemi ze 23 zemí EU.

Příležitosti a výzvy
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32 zemí - 23 jsou členské státy EU (46
území), a také v 9 zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky (Bolívie, Brazílie,
Indie, Malajsie, Mauricius, Mozambik,
Palestina, Tunisko a Uruguay).

iniciativy z oblasti sociální solidární
ekonomiky.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE sociální solidární ekonomiky
na základě analýzy sebraných dat v rámci výzkumu:
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místo na skládkách, energii i peníze.
V cirkulární ekonomice jde o eliminaci
konceptu „odpadu“, neboť vše má nějakou
hodnotu. Podporuje to vyšší produktivitu
zdrojů a optimalizaci zdrojů, které již na
trhu obíhají.
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ŽÁDNÝ ODPAD, NEJLEPŠÍ ODPAD
Omezení vstupů v oblasti materiálu a
zdrojů, opakované použití nádob, obalů či
odpadních produktů a recyklace odpadů
na použitelné produkty vede ke snižování
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přístup ke vlastnictví energie a řízení
prostřednictvím sdílených transparentních
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kontrolu nad svou spotřebou energie.

VÝZVY

Z komparativní analýzy provedené v rámci výzkumu vyplývá, že hlavní problémy stojící v cestě
rozšíření a posílení sociální solidární ekonomiky jsou následující:

správa těmto iniciativám neposkytuje

ABSENCE SILNÉ SÍTĚ
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RÁMCE
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míra udržitelnosti realizovaných aktivit.

NEVHODNÉ KOMUNIKAČNÍ
STRATEGIE A PROSAZOVÁNÍ CÍLŮ
Pozitivní výstupy a efekty SSE jsou širší
veřejnosti utajeny, a to zejména proto,
že je přehlížejí mainstreamová média
a propagační kampaně nejsou dobře
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na
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sociální a ekonomické spravedlnosti a
zachovává úctu k životnímu prostředí a
kulturám. Respektuje zásadní význam
místních hostitelských komunit a jejich
právo fungovat jako hlavní aktéři při
rozvoji udržitelné a odpovědné turistiky.

FAIR TRADE
Fair trade je alternativou ke konvenčnímu
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Odpovědná turistika dodržuje zásady

a

do
etické

investice
činnostmi,

kulturními

cíli).

Společenské inovační inkubátory pomáhají
tvůrcům projektů, kteří mají zájem o

obchodu. Jeho cílem je zajistit spravedlnost
a solidaritu pro producenty na globálním
Jihu a podporovat udržitelnost. V posled‑
ní době se zaměřuje rovněž na schéma
obchodu
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zahrnuje i lokální rozměr. Svou pozornost
soustředí na místní trhy a pracuje s
koncepty jako potravinová suverenita,
lidská práva a ochrana životního prostředí.
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podpořit

rozvoj nových SSE iniciativ a sociální půjčky

Tento dokument je výstupem výzkumného projektu Transformative economy: opportunities and
challenges of the Social and Solidarity Economy in 55 territories in Europe and in the World, reali‑
zovaného v rámci projektu „Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainabi‑
lity (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond – Grant Contract: DCI-NSAED/2014/352-248“
Více informací naleznete na webu projektu SUSY:

www.solidarityeconomy.eu
www.solidarni-ekonomika.cz

On-line mapa SUSY

Existuje řada alternativ. Zviditelněme je.
Výzkum v rámci projektu SUSY zmapoval 55 postupů z oblasti SSE, existuje jich však mnohem více!
Ve spolupráci s TransforMap vytvořil proto projekt SUSY on-line mapu zaměřenou na zvyšování
povědomí o sociální solidární ekonomice v Evropě i na celém světě. Naleznete ji na adrese www.
solidarityeconomy.eu/susy-map/

www.cospe.org

regulovat a podporovat identifikované
otázky. Jen hrstka zemí zatím přijala
národní legislativní úpravy v oblasti SSE a
více než polovina zástupců SSE neuvádí ve
svém teritoriu žádné odkazy na legislativu.
Je potřeba pracovat na posilování veřejné
politiky zaměřené na podporu SSE, aby
bylo možno zajistit komplexní rámec
pro podporu vytváření nových a rozvoj
stávajících organizací.

Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie. Za obsah této publikace zodpovídá výhradně COSPE a
v žádném případě jej není možné považovat za stanovisko Evropské unie.

NEROVNOST
VE SVĚTĚ

SOCIÁLNÍ SOLIDÁRNÍ
EKONOMIKA
Realita na vzestupu

767 milionů obyvatel naší planety žije pod mezinárodní
hranicí chudoby 1,9 USD na osobu a den

V důsledku řady globálních krizí (hospodářská, sociální, ekologická) ožil zájem
o alternativní modely výroby, distribuce a spotřeby, které mohou mít zásadní
význam při přechodu k ekologickému přístupu.

197,1 milionu lidí nemá práci

Sociální solidární ekonomika (SSE) je rozvíjející se fenomén zahrnující 10 %
všech firem v EU a více než 11 milionů osob – to je přibližně 6 % evropské
pracovní síly.

400 milionů nemá přístup k základním zdravotnickým
službám

Na základě inspirace Latinskou Amerikou, kde má SSE dlouhou tradici, vznikají
navíc různé zákony a politiky posilující praktický rozvoj SSE. Existuje velká řada
organizací fungujících na bázi SSE, jako například družstva, obecně prospěšné
společnosti, asociace, nadace a sociální podniky.

67,4 milionu dětí nechodí do školy

Řada ze stávajících iniciativ spadajících do rámce SSE je zakotvena v komunitách,
sází na upevňování sociálního kapitálu na místní úrovni či podporu sociální
inovace. Tyto aktivity do svých vizí i běžného fungování začleňují principy
solidarity a jejich cílem je uspokojování lidských potřeb, podpora způsobu
života zaměřeného na péči o ostatní i o životní prostředí, omezování
nerovností a posilování kolektivního vlastnictví a sociálních inovací.

Propast mezi Severem a Jihem se dále zvětšuje a
zároveň se rozšiřuje rozdíl mezi bohatými a chudými
v Evropě: 9,6 % Evropanů žije v podmínkách významného
materiálního nedostatku.1
Řada nerovností, typická pro svět, v němž žijeme, vedla
k erozi demokracie a suverenity lidí, zatímco důraz
slepě kladený na hospodářský růst vede k ničení životního
prostředí a přispívá k vyčerpání zdrojů a změně klimatu.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SSE
Středem zájmu jsou lidé a planeta
Práce, důstojnost a samospráva
Demokracie, lidská práva, participace
Rovnost pohlaví
Solidarita, inkluze, posilovánÍ „společenského kapitálu“
Lokální a komunitní ukotvení
Globální vize
Odolnost
Ochrana životního prostředí a biodiversity
Pozitivní vztah k přírodě v rámci celého výrobního a distribučního
řetězce
Suverenita v základních oblastech: voda, vzduch, krajina, energie,
potrava, znalosti a kulturní dědictví

1. Oficiální údaje:
Světová banka, Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace, UNESCO a Inequality Watch
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