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Ευρωπαϊκό Έργο: Κοινωνική επιχειρηματικότητα για Ηλικιωμένους  



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
 

 

 

Επισκεφθείτε τα μέσα κοινωνικής
μας δικτύωσης 

 

Όνομα εταιρείας: Hrhovské služby, s.r.o.

 

Τόπος: Spišský Hrhov, Levoča region, 

Δημοκρατία της Σλοβακίας
 

Δραστηριότητα:

Οικοδομικές εργασίες, χωματουργικές εργασίες,

κούρεμα, κοπή ξύλου, επισκευή οδών, παραγωγή
ξύλου, λιθοδομή, κιγκλιδώματα, μόνωση κτιρίων,

παραγωγή και πώληση παλετών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστότοπος: https://www.spisskyhrhov.sk/obec-

2/organizacie-v-obci/hrhovske-sluzby-sro-rsp/

email: vagnerova@spisskyhrhov.sk

Την εποχή ίδρυσης της εταιρείας (2005), ο
δήμαρχος του Spišský Hrhov, επί του

παρόντος μέλος της
Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής

Δημοκρατίας

Γνωρίστε το έργο μας

Εταίροι

Velenje, Σλοβενία

Viena, Αυστρία

Žilina, Σλοβακία

Αθήνα, Ελλάδα

Évora, Πορτογαλία

Turku, Φινλανδία

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει
ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν. 
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«Μια από τις μεγάλες μας επιτυχίες είναι ότι
δημιουργήσαμε μία δημοτική επιχείρηση. Δεν

υπήρχαν νόμοι εκείνη την εποχή.
Σήμερα έχουμε το νόμο για τις κοινωνικές

επιχειρήσεις, ο οποίος βελτιώνει τις
συνθήκες»

 

"Η Hrhovské služby, s.r.o." είναι
δημοτική εταιρεία του δήμου
Spišský Hrhov από το 2005.

Η εταιρεία ιδρύθηκε βάσει ενός
προγράμματος ανάπτυξης και
επιχειρηματικότητας και
λειτουργεί πλέον υπό το
καθεστώς κοινωνικής
επιχείρησης.

Βήμα προς βήμα άλλες
αυτοδιοικήσεις εμπνεύστηκαν
επίσης από το Spišský Hrhov.

Τότε άρχισαν να ασχολούνται
στο χωριό με την ιδέα ότι
μπορούν να θεσμοθετήσουν την
κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Έτσι δημιουργήθηκε ο νόμος
για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
στη Σλοβακία.

Ο δήμαρχος του Spišský Hrhov, Vladimír Ledecký, ο οποίος κατείχε το αξίωμά
του για δύο δεκαετίες, ίδρυσε μια δημοτική εταιρεία, η οποία έχτισε

σταδιακά ένα χωριό στην ανατολική Σλοβακία. Η συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζομένων είναι Ρομά, οι οποίοι, μαζί με τους μη Ρομά, ζουν

ειρηνικά δίπλα-δίπλα.

Ποια είναι η "Hrhovské služby, s.r.o.";

Vladimír Ledecký



Πώς θα περιγράφατε τη διαδικασία
δημιουργίας της εταιρείας σας;

Εκείνη την εποχή, ήμουν δήμαρχος του
Spišský Hrhov και ως χωριό, ετοιμάζαμε
ένα σχέδιο ανάπτυξης για το χωριό.

 

Κατά την προετοιμασία του σχεδίου,

ήταν σημαντικό να συμμετάσχουν όσο
το δυνατόν περισσότερα άτομα. Έτσι
εμπλέξαμε 70 άτομα σε αυτό. Ένας από
τους τομείς που αρχίσαμε να
αντιμετωπίζουμε ήταν η ανεργία σε
ποσοστό 100% του πληθυσμού των
Ρομά και τα συναφή αρνητικά
ζητήματα που σχετίζονται με την
αποκλεισμένη κοινότητα.

Για να λύσουμε το πρόβλημα της
κοινότητας των Ρομά, σκεφτήκαμε να
ιδρύσουμε μια δημοτική επιχείρηση.

Ήταν σαφές για εμάς ότι δεν θα τους
απασχολούσαμε όλους, αλλά ξέραμε
ότι είχαμε τοπικούς πόρους που
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και
να απασχολήσουμε τουλάχιστον
κάποιους από αυτούς. Στη συνέχεια να
ασχοληθούμε με θέματα όπως η
φοίτηση στο σχολείο, η πληρωμή
φόρων κ.λπ.

Η βασική ιδέα ήταν η δημιουργία
θέσεων εργασίας και η κοινωνική
ένταξη της κοινότητας των Ρομά στη
ζωή του χωριού.

Η βασική ιδέα ήταν η
δημιουργία θέσεων
εργασίας και η
κοινωνική ένταξη της
κοινότητας των Ρομά
στη ζωή του χωριού.

 Πολίτες του Spišský Hrhov



Ένας άλλος τομέας με τον οποίο θέλαμε να ασχοληθούμε ήταν η σταθεροποίηση
του πληθυσμού, η διακοπή της μετακίνησής του για εργασία σε άλλες περιοχές,
καθώς ο αριθμός του μειώνονταν ραγδαία στη χώρα μας.

Το πλεονέκτημά μας ήταν ότι είχαμε γη και μπορούσαμε να ανταλλάξουμε μέρος
αυτής. Ξεκινήσαμε με την προετοιμασία οικοπέδων, αργότερα με την κατασκευή
διαμερισμάτων.

Υπήρχαν περίοδοι που απασχολούσαμε περισσότερους από 100 υπαλλήλους,
ετοιμάζαμε περισσότερους από 500 χώρους ανέγερσης κτιρίων σε προσιτές τιμές,
οπότε και άνθρωποι από την περιοχή άρχισαν να μετακομίζουν στο χωριό μας.
Υποστηρίξαμε το μοντέλο χρηματοδότησης αυτοβοήθειας αυτοβοήθειας για την
κατασκευή οικογενειακών κατοικιών. Ο πληθυσμός άρχισε να αυξάνεται, οι
άνθρωποι άρχισαν να χτίζουν σπίτια.

Ποιο είναι το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που
αποτέλεσε κίνητρο για την επιχειρηματική σας ιδέα;

Θέλαμε να
σταθεροποιή-
σουμε τον
πληθυσμό, να
σταματήσουμε
τη μετακίνησή
του σε άλλες
περιοχές για
εργασία.

 Κατασκευή κατοικιών στο Spišský Hrhov



Την εποχή που καταχώρισαν την εταιρεία μας ως κοινωνική εταιρεία,

είχαμε ήδη μια δημοτική επιχείρηση στην οποία απασχολούσαμε
μειονεκτούντες πολίτες. Εξετάσαμε θα μπορούσαν να κερδίζουν τα προς
το ζην μόνοι τους και αν ναι, τους απασχολούσαμε. Όταν γίναμε μια
κοινωνική επιχείρηση, λάβαμε μια χορηγία για αυτούς που δεν
λαμβάναμε παλαιότερα.

Ποια πρόκληση ή απειλή αντιμετωπίσατε κατά την υλοποίηση του
έργου σας; Και πώς καταφέρατε (αν καταφέρατε) να τα ξεπεράσετε;

Στόχος μας από την
αρχή ήταν να
δημιουργήσουμε
θέσεις εργασίας για
άτομα με δυσκολία
στην  εύρεση
απασχόλησης και
να βοηθήσουμε την
τοπική κοινωνία,

όχι να
αποκομίσουμε
κέρδος.

 

 

Πάντα όμως στο τέλος της
χρονιάς διαπιστώναμε ότι
μπορούσαμε να βγάλουμε
και κέρδος. Επειδή ήταν
δημοτική εταιρεία,

επενδύσαμε το 100% του
κέρδους. Έτσι ξεκινήσαμε
να σχεδιάζουμε
περισσότερες
δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της εταιρείας.
Είχαμε την τεχνολογία και
τους ανθρώπους.
Εντοπίσαμε έναν αριθμό
τοπικών πόρων που
χρησιμοποιήσαμε
αργότερα.

Επεκτείναμε τις
δραστηριότητές μας για
να συμπεριλάβουμε
ολοκληρωμένες
κατασκευαστικές
δραστηριότητες, όπως ένα
αρτοποιείο, ένα
εργαστήριο σιδηρουργίας,
ένα κατάστημα με εγχώρια
προϊόντα, το οποίο
στήριζε τους τοπικούς
παραγωγούς, την
εξωτερική πισίνα που
λειτουργούμε, ένα
αποστακτήριο που έλειπε
στην περιοχή και ένα
γυμναστήριο.

Πολίτες του Spišský Hrhov κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών



Τι υποστήριξη έχετε λάβει από τη
δημόσια διοίκηση για τη δημιουργία
της εταιρείας;

Λάβαμε υποστήριξη από το Καναδικό
Ινστιτούτο.

Ήμασταν ένας δήμος που ήταν ο
πρώτος από τους δήμους και ίσως και
ο πρώτος από τις τοπικές κυβερνήσεις
στη Σλοβακία που δημιούργησε ένα
σχέδιο για την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη του δήμου.

Εκείνη την περίοδο συναντηθήκαμε με
τον οργανισμό Canadian Institute που
χρηματοδοτήθηκε από ξένες πηγές.
Από αυτούς αντλήσαμε πληροφορίες
για το σχέδιο ανάπτυξης και
πληροφορίες για τον τρόπο
λειτουργίας του στον κόσμο.

Αν και δεν μπορούσαμε να
χρηματοδοτήσουμε το σχέδιο
ανάπτυξης μέσω αυτών, μας
πρόσφεραν την ευκαιρία να μας
διδάξουν πως να το συντάξουμε και να
το χρησιμοποιήσουμε για το χωριό
μας. Έτσι θα μπορούσαμε να
δημιουργήσουμε μια δημοτική
επιχείρηση.



Γιατί αποφασίσατε να
υποστηρίξετε (να γίνετε ένα είδος
μέντορα) την ίδρυση κοινωνικών
επιχειρήσεων στη Σλοβακία; Ποια
θεωρείτε ότι είναι η σημασία
τους;

Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος
υπανάπτυκτων περιφερειών στη
Σλοβακία. Βλέπω την ευκαιρία για
υποστήριξη και ανάπτυξη μέσω της
δημιουργίας κοινωνικών
επιχειρήσεων.

Η κοινωνική επιχείρηση στο Hrhov

ήταν ένα θετικό παράδειγμα, ένα
είδος κινητήρα για ανάπτυξη και
αλλαγή. Επιπλέον, κατάφερε να
ενσωματώσει την κοινότητα των Ρομά
στη ζωή του χωριού, κάτι που πρέπει
να επιτευχθεί και σε άλλες περιοχές
της Σλοβακίας.

Η υποστήριξη για την ίδρυση μιας
κοινωνικής επιχείρησης είναι πολύ
σημαντική στη Σλοβακία. Ωστόσο, οι
κοινωνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται
πολύ αργά, έχουμε αυτή τη στιγμή
περίπου 300 από αυτές. Δεν έχουμε
ηγέτες ή διαχειριστές κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

Όταν οι άλλες τοπικές αρχές
εμπνεύστηκαν από εμάς, αρχίσαμε να
ασχολούμαστε με το γεγονός ότι
μπορούσαμε να θεσμοθετήσουμε την
κοινωνική επιχειρηματικότητα στη
χώρα μας. Έτσι δημιουργήθηκε ο
νόμος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα έργο
χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς
πόρους, το οποίο οδήγησε σε μια δομή
σε κάθε περιφερειακή πόλη που
υποστηρίζει την ίδρυση κοινωνικών
επιχειρήσεων. Το πρόβλημα είναι ότι
αποτελείται από ανθρώπους που
προέρχονται από άλλα έργα. Είναι
επαγγελματίες, μπορούν να εξηγήσουν
το νόμο, αλλά εξακολουθούν να μη
διαθέτουν συγκεκριμένες πρακτικές
γνώσεις. Γι' αυτό εξακολουθώ να
βλέπω περιθώρια βελτίωσης στον
συγκεκριμένο τομέα.

Η υποστήριξη για την
ίδρυση μιας κοινωνικής
επιχείρησης είναι πολύ
σημαντική στη Σλοβακία.
Ωστόσο, εμφανίζονται πολύ
αργά. Δεν έχουμε ηγέτες ή
διαχειριστές κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.



Social Senior Entreprenueurship Project

Spišský Hrhov. Πηγή: Igor Ľudma


