A Csereháti Verbéna Tanácsadó, Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
(3752 GALVÁCS, Tanács út 5.)
A SZÖVETKEZET-et 2013. április 02-án
alapította hét természetes személy. Galvács Község
Önkormányzatának és újabb tagok 2014. július hó
01-i belépését követően a tagok száma tizenegy. A
tíz természetes személy közül négy fő szendrői
lakos (ebből 2 fő hátrányos helyzetű munkanélküli
személy), öt fő galvácsi lakos és egy fő miskolci
lakos.
A szövetkezet alapvető céljai:
 munkanélküli
tagjai
számára
munkalehetőséget biztosít, illetve szervez.
Ezen tevékenysége során közreműködhet
közmunka, közhasznú vagy közcélú munka
biztosításában is;


házi segítség nyújtása a működési területén élő szociálisan rászoruló, időskorú
személyeknek;



vadon termő erdei termékek betakarításnak megszervezése,



az összegyűjtött termények feldolgozása és tartósítása, kiskereskedelmi értékesítése;



igény és a szükséges eszközök rendelkezésre állása esetén szociális étkeztetés
megszervezése.

A Szövetkezet 2013-ban pályázatot nyújtott be „ A Szociális gazdaság fejlesztése, az
önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban” tárgyú
TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 jelű pályázatra. A pályázatot a Bíráló Bizottság megvalósításra
alkalmasnak tartotta és 15 millió Ft támogatásban részesítette. A pályázati projekt
megvalósítása 2014. július 12-én kezdődött és 2015. január 12-én fejeződött be. A projekt
keretében, a Galvács, Tanács út 5. sz. alatti lakóházas ingatlant, a tulajdonosa 2015. dec. 31- ig
érvényes vételi ajánlat ellenében, a Szövetkezet használatába adta. A támogatási összeget
épületet felújítására, zöldterület kezelő és gyümölcs feldolgozó eszközök beszerzésére,
képzésére, üzleti tervezésre, marketingre, szaktanácsadásra, munkabérekre, járulékokra
fordította.
A Szövetkezet üzleti terve szerint a telephelyhez tartozó kertben, 1200 m2-en, 2015ben kísérleti jelleggel gyógynövénytermesztést (citromfű) folytat és megszervezi, majd
bonyolítja a település környezetében vadon termő gyógynövények begyűjtését (felvásárlását),
szárítását és nagykereskedelmi forgalmazását. Amennyiben ezek a tevékenységek
gazdaságosan folytathatóak, úgy tervezzük parlagon levő (bérelhető) földterületek bevonását
is a gyógynövény termesztésbe. További terv az étkezési és a gyógy gomba fóliasátras
termesztése is.

A Szövetkezet részt kíván venni, - az Önkormányzattal kötendő megállapodás
keretében – a település zöldterületének gondozásában, rendezvények bonyolításában, az
időskorúak szociális gondozásában.
A Szövetkezet nyitott minden olyan javaslatra, ötletre, amelyek elősegítik az
ALAPSZABÁLY-ban megfogalmazott céljai megvalósítását. Az ilyen javaslatok
„ötletgazdáinak” - megfelelő érdekeltséggel – lehetőséget kínál a megvalósításban való
részvételre.
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