EKONOMIKA SPOLOČENSTVA

Ekonomika spoločenstva (ES) je hnutím
podnikateľov, zamestnancov, študentov, výskumných pracovníkov, občanov, združení,
podnikateľských centier a projektov, inšpirovaných víziou o novej ekonomike, orientovanej na spoločné dobro a integrálny rozvoj
človeka a spoločnosti. Navrhuje
životný
štýl,
založený
na
princípoch,
akými
sú
nezištnosť, bratstvo a ktoré
nezneužívajú vzťahy v trhovom
hospodárstve. Zrodila sa z intuície Chiary Lubichovej v máji
1991 v Sao Paulo v Brazílii: tvárou
v tvár zničujúcej nerovnosti,
vidiac veľký kontrast medzi
mrakodrapmi a „favelas“ (baraky v chudobných štvrtiach) brazílskej metropoly, navrhla
revolučnú myšlienku, ako základ nového

ekonomického správania sa. Je ňou “kultúra
dávania” na podnikovej úrovni, ako protiváha
bezbrehého individualizmu vychádzajúceho
z „kultúry vlastnenia“. Dala podnet zrodeniu
nových podnikov a spoločností,
ktoré sú schopné generovať
nielen zisk, ale aj produktívne
a spoločensky začleniť tých, ktorí
trpia kvôli chudobe. Prax podnikov ES vzbudila záujem na
vedeckej úrovni a dala život teoretickej perspektíve v dialógu so
súčasnou kultúrou a občianskou
sociálnou a solidárnou ekonomikou. Od samého začiatku
ES pracuje na rozsiahlom vzdelávacom projekte, aby šírila novú
ekonomickú a podnikateľskú kultúru, ktorej
centrom je človek. ES je kultúrou spoločenstva
medzi novými generáciami.

Ekonomika
spoločenstva:
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ŽIVOT ES V ČÍSLACH:
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13.000

podnikov ES vo svete

diplomových a doktorantských prác

publikácii, kníh, kurzov a letných škôl pre mladých

poskytnutých štipendií v roku 2015/16 v Brazílii, Demokratickej republike
Kongo, Čile, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Kosove, Macedónsku,
Rumunsku, Moldavsku, atď.

existujúcich podnikateľských centier a ďalšie sú vo fáze výstavby

produktívnych implementácií projektov v 8 krajinách v rokoch 2015-2016
Brazília, Argentína, Bolívia, Paraguaj, Kuba, Filipíny, Portugalsko a Taliansko

ľudí v núdzi, ktorým sa pomohlo (od roku 2010 do 2015)

Kontakty Slovensko
Slovenská webová stránka ES
www.ekonomika-spolocenstva.sk
Koordinátori ES na Slovensku
info@ekonomika-spolocenstva.sk

Medzinárodné kontakty
Medzinárodná webová stránka ES
www.edc-online.org
EoC International Incubating Network (EoC IIN)
Medzinárodná sieť pre podporu podnikania
eoc.iin@edc-online.org
Osservatorio sulla Povertā “Leo Andringa” (OPLA)
Štúdium chudoby „Leo Andringa“
opla@edc-online.org
EoC Schools for Youth
Školy ES pre mladých
schools@edc-online.org

Reﬂexie, citáty, myšlienky
Zo sveta
„Záujem o ľudí, ktorí nám dávajú dar vzťahu, svoje cnosti a dokonca aj ich problémy,
nás nabáda, aby sme neostali pasívnymi, aby sme neriešili problémy pomocou logiky trhu,
ale aby sme boli kreatívnymi a vytvorili novú ﬁremnú logiku.”
Lucas Longhi, Argentína
Lucas je prezidentom Argentínskej asociácie ES

„Zrodila sa myšlienka vytvoriť spoločnú ﬁrmu ES v Španielsku, ktorá bude importovať kávu
dopestovanú farmármi v Kongu a zisky použiť na zlepšenie ich pracovných a životných
podmienok. Sme v rodine, medzi bratmi, ktorí zdieľajú rovnakého ducha ES”.
Miguel Muñoz, Španielsko
Pri príležitosti návštevy skupiny španielskych podnikateľov ES v Kongu

„Biznis je spoločným dobrom, pretože prispieva celej komunite.“
Koen Vanreusel, Easykit, Belgicko
Pri príležitosti otvorenia ﬁrmy Easykit Srbska –novej spoločnosti, ktorá vznikla vďaka spolupráci s belgickou Easykit

„Vďaka ekonomike spoločenstva som pochopil, že som iba „správcom“ ﬁrmy a jej „majiteľom“
je Boh.”
Andrzej Miłkowski, Poľsko

„V ES mám priateľov, ktorí sa navzájom rešpektujú. Sú spolu šťastní, to znamená, že sú úspešní
v tom, čo robia, vo svojich životoch ... Vzťahy a všetko to, čo sme spolu zažili - to sú najcennejšie
aktíva, čo mám.“
Gonzalo Perrin, Argentína

Zo Slovenska a Čiech
„Myšlienka Chiary o ES ma hneď oslovila. Práve v tom čase som sa rozhodoval pre podnikanie
a všetko, čo Chiara navrhovala som s radosťou a rozhodnosťou prijal. Vedel som, že jej charizma
má pre svet budúcnosť. Mám sociálne cítenie a chcem pomáhať druhým, ale iným spôsobom.
Moderným, v slobode, bez vonkajšieho tlaku - presne tak, ako to ona predstavila.“
Milan Bednár, JOZEF, Kurima

„Zprvu bylo pro mne těžké teoreticky uchopit ekonomiku společenství. Tak jsem její myšlenky začal
vnášet do života ﬁrmy – zejména budování opravdových vztahů a kulturu dávání. A praxe mi ukázala,
že to funguje.“
Jan Šebor, CB Destrukce, s.r.o., České Budějovice

„ES je potrebné žiť stále, a naplno, veľakrát aj v skrytosti. Je postavená na opravdivých vzťahoch.
Znamená to pre mňa, vnášať túto myšlienku do každého vzťahu, či so zákazníkom, či s investormi,
či so subdodávateľmi...“
Jozef Melničák, NEAT, a.s., Košice

„Nie je to ľahká cesta, často sa dostávaš pred neľahké rozhodnutia. Zdá sa, že bojuješ sám proti
”veľkému svetu“, ktorý ťahá za kratší koniec, ale práve v týchto mnohých situáciách dostávaš oporu
vo vybudovanom ﬁremnom spoločenstve a dostávaš naspäť hodnoty, ktoré si sa snažil žiť a šíriť ďalej.”
Gabriela Kosečková a Lucia Leutgoeb, IN VIVO, s.r.o., Bratislava

„Věděli jsme, že ES bude pro nás cesta, po které budeme chtít kráčet. Od té doby se snažíme
každou naši aktivitu v podnikání vidět přes optiku ekonomiky společenství. Nebylo to vždy jednoduché,
ale jsem přesvědčen o tom, že kdybychom neměli tento ideál, tak bychom nebyli dnes tam,
kde jsme a mnoho věcí by pro nás bylo složitějších. Současné oživení ES je pro mě velkým
příslibem do budoucnosti.“
Petr Láska, TRANS-TECHNIK s.r.o. Brno

„Som rada ,ak môžem pomôcť nielen sebe, ale aj iným ľuďom (peniazmi, slovom, skutkom...).
Je to iný pohľad na podnikanie, na prácu, na konkurenciu. Svet potrebuje zmenu a je potrebné
začať od seba.“
Kamila Vilčková, KA-LUX s.r.o., Humenné

„Pochopil som, že na to, aby som mohol byť dobrým podnikateľom, nepotrebujem, aby všetci moji
partneri a zamestnanci konvertovali na kresťanstvo, ale že ja musím “konvertovať” v svojom srdci,
aby som mohol meniť svojim vlastným príkladom a správaním naše vzťahy ku klientom a vnútri
ﬁrmy k lepšiemu. To je aj dôvod, prečo som sa stal podnikateľom ES, aby cieľom môjho podnikania
nebol už len môj zisk, ale zisk nás všetkých. A to nielen ﬁnančný zisk, ale predovšetkým hodnotový
a vzťahový...“
Martin Sepp; PLAUT SLOVENSKO, s.r.o., Bratislava

„Na ES mě oslovila zvláště nezištnost, nasazení a vášeň, kterou jsem viděla u těch, kteří se rozhodli
ES žít. Ti, kteří se naplno nasadili, rozhodli se být vnímaví pro potřeby druhých a založili svůj život
na vztazích protkaných láskou, byli radostní a měli rádi život. Vyzařoval z nich pokoj a “obyčejné”
štěstí, že vsadili na správnou kartu. To pro mě bylo největším svědectvím a zárukou opravdovosti ES.”
Denisa Kracíková, Uherský Brod
Absolventka stáže vo ﬁrme ES Johna Mundella, USA

„Vo svete, kde sa zisk stal cieľom, bez rozdielu akými prostriedkami sa získava, je myšlienka ES nádejou,
impulzom, novým spôsobom vnímania podnikania, ktorý by mohol vrátiť ľudskosť do vzťahov
v ekonomike. ES vníma zisk ako prostriedok k cieľu. Cieľom je spoločné dobro, jednota, prosperita
týkajúca sa od upratovačky až po šéfa podniku. Pobáda k aktivite, kreativite, čestnosti, k budovaniu
nielen zisku, ale aj vzťahov. To je dôvod, prečo chcem patriť k podnikateľom ES.“
Juraj Ďurina, EYE M CARE s.r.o., Nové Zámky
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