A Tempus Közalapítvány támogatásával az Erasmus K1 program keretében tanulmányúton
vettünk részt Olaszországban, majd kurzusokon Norvégiában és Angliában
A projekt címe: Közösségi és oktatási központ a fenntarthatóságért a dél-alföldi régióban

Az olaszországi út tapasztalatai

Előzmények:
2015-ben ismerkedtünk meg a LeMat Europe szervezettel, amelynek két vezetője Renate
Goergen Olaszországból és Elisabet Abrahamsson Svédországból meglátogatott bennünket
Kunbábonyban.
Ezt követően kezdődött meg a tervezés arról, hogy hogyan lehetne csatlakozni a LeMat
franchise-hoz és a képzési központunk működésébe intergrálni a LeMat szemléletmódját.
Ezzel is segítve a fenntarthatóságát.
Közösen gondolkodunk a Kunbábonyi Tízek Közösségi Szövetkezettel, amely a képzési
központunk üzemeltetője és a LeMat filozófiájának jórészt megfelel. Hátrányos helyzetű
emberek a tagjai a szövetkezetnek, a demokratikus vezetés, a részvételen alapuló közösségi
működés teljes mértékben megvalósul.
2016-ban a CKA és a szövetkezet együttműködéseként létrehoztuk a LeMat cafe-t a
képzési központban és elkezdtük a szobák felújítását, amelyet 2019-re szándékoztunk
befejezni. Ezzel is megfelelni kívánunk a magas minőségi követelménynek, és amely a
fenntarthatóságot több szempontból is támogatja. (upcycling, megosztás, kölcsönösség) .
A LeMat melletti elköteleződésünk érdekében terveztük, hogy Olaszországba látogatunk,
ahol közelebbről és élőben megismerhetjük az első LeMat-okat, illetve újabb insprirációt
meríthetünk.
Az utazást a CKA munkatársai (fejlesztők) és a Szövetkezet tagjai (megvalósítók) a fogadó
olaszországi LeMat Egyesülettel (Associazione LeMat) közösen terveztük meg és
készültünk fel rá.
Az utazásra 2018. szeptember 25 és október 1-je között került sor.
Az első helyszín Cadore volt, ahová

Kunszentmiklós-Budapest-Bécs-Velence-Cadore útvonalon jutottunk el.
A vonattal való éjszakai utazást választottuk, hogy a Cadore-ba érkezés előtt Velencére is
jusson időnk. Így Olaszország legjelentősebb kulturális látványosságát is megtekintettük.

A tanulmányút állomásai és tapasztalataink
2018. szeptember 26-án Michele Pellegrini fogadott bennünket, aki a Cadore Szociális
Szövetkezet (Cadore Cooperativa Sociale Della Dolomiti) menedzsere. Ő kísért bennünket
végig a szövetkezet tevékenységeinek bemutatására.
2018. szeptember 27-én
Meglátogattuk a szövetkezet által fenntartott helyi pihenőben, a kerékpáros turisták
megállóhelyén a vendéglőt, majd a Dolomitokhoz vitt el bennünket, ahol a menedékházat
egy menekült férfi üzemelteni. A szövetkezet küldetésének tekinti, hogy munkához
(vállalkozáshoz) segítse a menekülteket. Ez egy vállalás a részükről. Több szociális
szövetkezet vállalja Olaszországban, hogy menekültek számára munkát biztosít.

Ugyancsak erről számolt be a szövetkezet elnöke is, aki egy húszfős kis faluban él. Ő maga
egy 500 éves házban él, ahol vacsorára látott bennünket vendégül, igazi olasz carbonare-t
készítve. Hat menekült lakik még itt, akiket a szövetkezetben alkalmaznak. Articsókát
termesztenek és feldolgozott terméket készítenek belőle. Nagyon jó upcycling ötleteket is
láttunk a régi házban.

Az elnök elmondta, hogy az ipari üzemek (400!) megszűnése után szakszervezet alakult,
majd néhányan megalapították a Cadore Coop-ot. Később az önkormányzattal
kooperáltak, átvállaltak feladatokat, amiért az önkormányzat fizet.
Ez egy összetett rendszer, amely több egységből áll, köztük a meglátogatott helyszínek
(vendéglő, Dolomit beléptető, LeMat szálláshely).
Olaszországban külön törvény van a szociális szövetkezetekre vonatkozóan.
2018. szeptember 28-án
Ezen a napon egy konferencián vettünk részt, amit a cadorei szövetkezet szervezett a
Ticiano Alapítvány épületében. A konferencia címe: Innováció és fenntarthatóság.

Címszavakban néhány gondolat az előadásokból, amelyek nagyon fontosak a szociális
gazdaság, fenntarthatóság szempontjából és országoktól független elveket rögzítenek.
- munkaerőpiac
- közösségiség, programok

- önkormányzatokkal, lakosság felé
- helyi identitás, turizmus

economica

sociale

abitante, rispondente, interdepende
politica

felelősség,fogékonyság,
kölcsönös függés

felelős gazdaság,
részvétel
jólét (producione di senzzi alla persona) személyes szolgáltatások előállítása
tutela del teritorio (terület védelme)
produczioneli
sicurezza terrioriale (területi biztonság)
tipita'e distinotiva locale (jellegzetes és helyi jellegű)
prodotti tipici e IGP (tipikus termékek)
ILO (International Labor Organisation)
megvalósítás- idea- stratégia – kapcsolat
A konferencia után ellátogattunk a LeMat vendégházba, amely önellátó szálláshely,
korszerűen berendezve. Nemrég készült el.

Szeptember 29-én
Triest-be utaztunk, ahol az első LeMat szociális szövetkezet megalakult, ahonnét a
franchise elindult.
Itt Antonio Zurino fogadott bennünket, aki a LeMat Egyesület menedzsere. Ő kísért
bennünket a különböző helyszínekre.

Első látogatási helyszínünk az a pszichiátriai intézmény volt, ahonnét a történet elindult.
Ezt Carmen Roll mesélte el nekünk végigjárva a kisebb városrésznyi területet.
A pszichiátriai intézmény átalakításának története:
Michaela Zanetti fiatal politikus regionális változást kezdeményezett
(kereszténydemokrata/baloldali) – és keresett valakit ehhez.
A '70-es években jött ide Basalia, szerződést kötöttek, mint ember és ember.
Kinyitotta a kapukat Basalia. Csak annyit tudtak, hogy nem akarják úgy, ahogy eddig volt,
de még nem tudták hogyan csinálják.
De mindenhol falakat találtak.
Nem volt törvény. Ha valami jól működött, azt azonnal leírták.
Az 1970-78 között zajlott a reform. Törvény és szabály a gyakorlat után született.
Adminisztratív rendszert is ki kellett alakítani: ha pl. lemegy a városba egy gondozott egy
kávézóba és ott agresszív lesz, akkor kié a felelősség? - ezt dolgozták ki.
Carmen és Renáta Goergen, akik ott dolgoztak akkor, vállalták a felelősséget, a többi ápoló
nem.
A kisvárosi emberek nem fogadták jól a nyitást. Olyan magas falakat építettek korábban,
amiről az egyszerű emberek azt gondolták, hogy itt veszélyes emberek vannak, féltek
tőlük.
Volt egy villája Baslaianak, ahová felvitt 60 embert, ahogy már voltak személyes tárgyaik.
Építettek mosodát, ahol az emberek tudtak volna mosni magukra. Ezt végül sose nyitották
meg, mire felépítették, addigra úgy döntöttek, hogy a házat bezárják.
Mindig ketté voltak választva a nők és a férfiak.
Gyermekotthon volt egy rész, de azt bezárták.
Carmen, aki elmesélte a történetet 1976-ban érkezett, amikor még 700 ember volt itt.
Bejárók voltak. A bentlakó, ha 1 hónapig volt itt, akkor hazamehetett, ha 1 nappal ezt
meghaladta, akkor már bent kellett maradnia és minden jogát megvonták.
..... Évek múlva nagyon rossz állapotba került minden. Minden épület műemlék volt.
Az egyetemnek volt 25 éve pénze, hogy egy részét rendbehozassa. Akkor már biztossá
vált, hogy nem lesz pszichiátria újra.
Kis csoportokban 10 ember él együtt.
A mostani törvény szerint nem lehet tömeges pszichiátria, de nem voltak helyek, ahol
élhetnének. Tehát dolgozni kell, közösségi szolgáltatások kellenek, hogy kint élni tudjanak.
1981-ben már nem jöttek ide bentlakásra.
11 éven keresztül építették az új rendszert.
Marco Carvallo kék lova áll itt másolatban a parkban.
A történet szerint: lovakkal szállították az ágyneműt és amikor a lovak öregek lettek,
először le akarták vágni, de aztán mégsem tették. Jelképpé lett a ló, annak, hogy "joga van
élni".
1999-ben színházat alapítottak.

Létrehoztak egy nagy rózsakertet, a világ minden részéről beszerzett rózsatöveket ültettek
és gondozzák őket. Nagyon gyönyörű.
A területen működik egy textil újrahasznosító üzem és kis bolt, valamint vendéglő is.

Négy épületben éltek a munkások, itt van most a szövetkezet központja.
Radio Fragola
Laboratori
La lollina és II. Oosta delle Fragole – összeolvadt, csak az étterem neve maradt meg
A résztvevők nemcsak munkások, hanem tagok is a szövetkezetben - hatalom és felelősség
Néhányan csak munkát akarnak és pénzt.
Szövetkezet:
- tagok egy része nem akar szerepet vállalni a vezetésben
- vannak, akik igen - a tagok választják maguk közül : 1 elnököt és 2 vezetőségi tagot
- a menedzsment viszont állandó
- vannak nyugdíjas tagok, akik támogatják a szövetkezetet
Az állam kis támogatást ad, a foglalkoztatottanként 50 %-ot, a többit fizetniük kell.
Kétféle szociális szövetkezet van:
1. fejlesztő
2. dolgozó (itt max. 30 % lehet az egészséges ember)

Tritone Hotel a szálláshelyünk, de egyben tanulmányi helyszínünk is volt, hiszen ez volt
az első LeMat hotel. Sandroval a recepcióssal hosszabb beszélgetést tudtunk folytatni, ami
számunkra érthetővé tette a kezdeteket és a jelen helyzetet is.
1992-ben nyitott a hotel. Volt egy jó rendszer. Kerestek egy embert, aki jól tud nyelveket.
Sandro eleinte csak éjszakai munkát vállalt. Egész nap szabad volt, ezért jó volt.
Orieta a jelenlegi menedzser volt akkor a szobafelelős. Drogproblémái voltak és ez a
munka mentette meg az életét. Sok embert mentett meg ez a hely.
Sandro személy szerint nem szereti a szövetkezetet, mert mindig kialakul egy hierarchia.
Néhány év múlva átalakult ilyenné. 5 ember volt a vezetésben. Sose volt bevonva.
Nagyon nagy szövetkezet volt. 50-60 ember volt a tagja. Sok tevékenységet folytattak, de
minden a hotel vállán volt. Olyan vezetőség lett Angelica után 5 év múlva, amelyik
hierarchiát alakított ki.
50 fős szövetkezetben, 4-5 ember volt a menedzsmentben v. vezetőségben ? (választották
őket)
Sok problémával küzdő emberek voltak a tagok, akik nem tudták a menedzselést ellátni.
Olyan emberek jöttek az adminisztrációba (értsd: menedzsemnent), akik nem osztották
meg az információt a többiekkel. A tagok nem láttak rá a pénzmozgásra. Vezetőség eltűnt
nem kaptak fizetést. Csak a hotel és a szanatórium területén működő szövetkezet maradt
meg. 2015-ben, hogy megmeneküljön a hotel beolvadt az új Colina szövetkezetbe.
Sandrot, aki időközben máshová ment, újra visszahívták a nyelvismerete miatt. Bár nem
volt szándéka, de a munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályok miatt lépett be tagnak a
szövetkezetbe, mert csak így kaphatott munkát itt. A Colint csak munkáltatónak tekinti
nem közösségnek, megszűnt mint LeMat a hotel. Nincsenek rendszeres megbeszélések, de
a tájékoztatás és információátadás jól működik már.
2019. szeptember 30-án
Carmen kíséretével meglátogattunk egy másik bentlakásos intézményt, ahol közösségi
keretet és konyhát üzemeltetnek, illetve egy külső helyszínen nagyobb kertet és
olajfaligetet. Itt rendszeresen árusítják is a zöldségeket. Biotermesztés folyik.

Ezen a napon újra visszamentünk a volt pszichiátriai intézetbe, ahol szövetkezet által
működtetett étteremben ebédeltünk.
Mindegyik nagyon fontos tapasztalat volt számunkra, hiszen Kunbábonyban is van
közösségi kert, illetve a konyha létrehozása jövőbeni tervünk.
2018. október 1.
Verona
Olaszországban kb. 20 LeMat panzió vagy szálloda működik. Egyik ezek közül Veronában
van, ahol egyik utazási résztvevőnk járt. Ott a pszichiátriai betegek a szálloda ellátói. A
szálloda mellett van a szálláshelyük. Nagyon egyedi és különleges helyszínt alakítottak ki.
Kapcsolódik a hotelhez egy foglalkoztató is, ahogy egyedi lámpákat, és más művészeti
alkotásokat készítenek a bentlakók. Ezekkel díszítik a hotelt, illetve megvásárolhatók.

Összefoglalva:
Mindezen tapasztalatok, látottak és a beszélgetések rávilágítottak, hogy a szövetkezet egy
nagyon nehéz vállalkozási forma, amelynek működése nagymértékben függ attól, hogy a
tagok mennyire képesek a demokratikus vezetés, a motiváció folyamatos fenntartására és a
felelősségvállalásra.
Bár egyik szövetkezet sem hasonlított a kunbábonyi szövetkezetre, ennek ellenére nagy
tanulság az, hogy a szövetkezeti elvek induláskor mindegyik kezdeményezésre jellemzőek,
de ezek az idő múlásával vagy gazdasági okokból, a menedzsment hozzállásából fakadóan
elkophatnak. A kunbábonyi szövetkezetnek tehát nagyon kell őrizni a szövetkezeti
értékeket, amely már 7 éve meghatározója a működésüknek.
Igaz, hogy a LeMat első helyszíne már nem működik az eredeti formájában, mégis
számunkra nagy élmény volt a találkozás az eredettel.
A látottak – jelentős kulturális helyszínek -, a tapasztaltak és az utazás során a tartalmas
beszélgetéseink meghatározó élményt nyújtottak számunkra.
A beszámolót összeállította a résztvevőkkel együtt: Mészáros Zsuzsa

