Vo Fiľakove vybudujú sociálny podnik
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Viliam Stankay, moderátor: „Vo Fiľakove sa rozhodli vyriešiť dlhodobú nezamestnanosť. Na jeseň
pripravujú spustenie jedného z prvých sociálnych podnikov. Zamestnať by mali najmä rómsku komunitu.
Okrem toho chce Fiľakovo združovať mestá, kde sa podarilo takéto sociálne podniky vytvoriť. Projekt
zaplatia z európskych peňazí.“
Matúš Baňovič, redaktor: „Desaťtisícové mesto na juhu stredného Slovenska patrí medzi oblasti s
najvyššou nezamestnanosťou. Primátor Attila Agócs hovorí, že na výšku nezamestnanosti do istej miery
vplýva aj to, že každý tretí Fiľakovčan je Róm.“
Attila Agócs, primátor Fiľakova (nezávislý): „Nezamestnanosť je tá vykazovaná Úradom práce niekde
nad štrnástimi percentami, ale to je veľmi prilepšené číslo, lebo tí všetci, čo sú na aktivačných
činnostiach a menších obecných službách, nie sú počítaní medzi nezamestnaných. Keby sme ich
prirátali tak máme v meste vyše 18% nezamestnanosť.“
Matúš Baňovič: „Fiľakovo chce preto na jeseň rozbehnúť sociálne podniky. Radnica sa inšpirovala aj
maďarskom meste Bátonyterenye, kde sociálny podnik funguje už 5 rokov. Z 13-tisíc obyvateľov v ňom
pracuje 1000 ľudí.“
Zamestnanec sociálneho podniku, Bátonyterenye: „Bol som dlho nezamestnaný a teraz som rád, že
mám túto prácu. Osádzam betónové kocky, ktoré sme sami vyrobili. je to fajn pocit.“
Jósef Nagy-Majdon, primátor mesta Bátonyterenye: „Na začiatku to bolo skôr o prevýchove ľudí, naučiť
ich ráno vstať a odrobiť si 8 hodín. Trvalo 2 roky, kým sme dokázali demotivovaných ľudí presvedčiť, že
to má význam.“
Matúš Baňovič: „Fiľakovo chce združovať európske mestá, kde takéto sociálne podniky fungujú. Z
programu Európa pre občanov na to dostali 150-tisíc eur. Prihlásili sa mestá z Portugalska, Talianska,
Lotyšska, ale ale aj maďarské Bátonyterenye. Budú si vymieňať skúsenosti a takisto chcú poradiť aj
ďalším mestám ako rozbehnúť sociálne podniky.“
Attila Agócs: „Z tohto by sme chceli vyskladať takú mozaiku a tú potom neskôr sprístupniť jednak formou
webovej stránky, formou spoločnej príručky a ak sa nám podarí, tak by sme založili možno aj nejakú
organizáciu, nejakú kvázi sieť na zgrupovanie a zdieľanie týchto informácií.“
Matúš Baňovič: „Do programu Európa pre občanov sa prihlásilo vyše 1000 projektov z takmer tridsiatich
krajín. Úspešná bola polovica. 28 projektov, ktoré majú priblížiť Európsku úniu ľuďom, je zo Slovenska.“
Želmíra Gerová, osvetové centrum Európsky kontaktný bod: „Za celú Európu tak vlastne bolo
prerozdelených vyše 11 miliónov eur, z toho zhruba milión išiel na Slovensko.“
Matúš Baňovič: „Okrem Fiľakova sa na programe zúčastní napríklad aj Univerzita Komenského. Tá
bude z európskych peňazí analyzovať prečo sa v krajinách EÚ zdvihla vlna euroskepticizmu.“

