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intézményeinek hivatalos nyilatkozatait, véleményeit és álláspontjait. 
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Bevezető 

A Jó Gyakorlatok Gyűjteménye különböző jól működő példákat sorakoztat fel társadalmi vállalkozások 

és szervezetek számára, amelyek tevékenységükkel előmozdítják a társadalmi vállalkozói szellem 

terjedését a projekt négy partnerországában, Magyarországon, Olaszországban, Szlovákiában és 

Lengyelországban. Ez a gyűjtemény önmagában, vagy az ELDORA kézikönyv mellékleteként is 

funkcionál és az abban foglaltak illusztrálására szolgál a projektben résztvevő négy partnerországból 

gyűjtött 12 esettanulmány bemutatásán keresztül a szociális gazdasági szektor helyzetének és 

különböző fejlettségi szintjeinek áttekintése érdekében. 
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MAGYARORSZÁG 

Miskolci Autista Alapítvány (MAA) 

 Működési terület 

Napköziotthonos és bentlakásos ellátás, terápiás kert, speciális fejlesztő iskola, konyha, mosoda 

 Elhelyezkedés 

Miskolc, weboldal: http://www.miskolciautista.com/eng/index.html  

 Küldetés  

Pozitív jövőkép kialakítása, valamint az 

önbizalom és motiváció erősítése a 

célcsoportban, továbbá az egyéni készségek 

fejlesztése a legmagasabb szintű felkészítés, 

képzés és fejlesztés révén, testreszabott 

gyakorlati munkakörülmények biztosításával. 

 Részletes információ 

A hivatalos statisztikák szerint mintegy 25 

000 regisztrált autista él Magyarországon, de 

becslések szerint ez a szám körülbelül 

100 000 is lehet. Ez egy nagyszámú csoportot jelent a társadalomban, amelynek minden joga megvan 

ahhoz, hogy teljes életet éljen. Ennek részét képezi az önmegvalósítás és a függetlenség felé való 

törekvés, amely túlmutat pusztán a fiziológiai igények kielégítésén. Ezeknek az embereknek 

jelentőségteljes munkára és szabadidős tevékenységekre is szükségük van.  

A Miskolci Autista Alapítványt 1992-ben hozták létre Miskolcon, amelynek fő célja egy speciális otthon 

kialakítása volt az autizmussal élő fiatalok számára, akiket nem tudnak megfelelően elhelyezni a 

hagyományos szociális gondozási rendszerben. Teljeskörű ellátást és szolgáltatást biztosítanak a 

nagyfokú autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok számára, és képzési és foglalkoztatási 

lehetőségeket kínálnak nekik. 

Az Alapítvány számos szolgáltatást nyújt az autizmussal élőknek, amelyek a következők: Vargahegyi 

iskola, napköziotthonos és bentlakásos ellátás, mosoda, konyha, terápiás kert, foglalkoztatás. 

 Szükséges erőforrások 

A Miskolci Autista Alapítvány akkreditált munkáltató, amelyet 2013 óta a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal (korábban Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) is tanúsít. 2018-ban 

32 fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személy dolgozott ebben a foglalkoztatási 

rendszerben. A célcsoport tagjai részmunkaidőben, egy műszakban dolgoznak és mosodai, park-

karbantartási és takarítási munkákat végeznek. 

http://www.miskolciautista.com/eng/index.html
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A legfontosabb pénzügyi források a következők: 

Magyarországon a személyi jövedelemadó 1%-a adományozható közhasznú szervezeteknek, ami egy 

fontos pénzügyi forrás. 

Az Alapítvány továbbá számos, az alábbiakban bemutatott projektet hajtott végre uniós forrásból: 

- Önkéntes Segítség az Autizmussal Élők Számára a Miskolci Autista Alapítványban (EFOP-1.3.5-

16-2016-00342) 

A projekt támogatásával oktatási intézmények és 

vállalatok önkéntesei dolgoztak az Alapítványnál és 

különböző felújításokban és kerti munkákban vettek részt. 

-  „Barka kosár” Falusi szálláshely és 

programszolgáltatás létrehozása a Miskolci Autista 

Alapítvány vidéki telephelyén (GINOP-5.13-16-2017-

00188) 

A projekt célja az autizmussal élő emberek terápiás 

kezelésének és foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése volt 

üvegházak építésével, zöldség- és gyümölcstermesztéssel, 

valamint a Szakáld faluban lévő gazdaság 

állatállományának növelésével. A projekt másik célja egy 

terápiás kert formájában egy további egyéni fejlesztési 

lehetőség biztosítása. A megtermelt javakat (zöldség, 

gyümölcs, tojás, kecsketej, sertés és baromfi) az Alapítvány konyhájában használják fel. A lakosság, a 

napköziotthonos és bentlakásos ellátást igénybe vevők és a munkavállalók étkezésének biztosítása 

mellett ellátja azokat is, akik kiszállításos étkezési szolgáltatást kapnak. Ezeken felül egy 10 férőhelyes 

szállást és egy speciális programcsomagot hoztak még létre a hátrányos helyzetűeket meglátogatók 

számára.  

- Palánta projekt – „Munka és természetközeliség az Autista Majorságban (SMCA-2012-0435-S) 

- Fogyatékkal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó, nem állami, 

nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása (FSZK 41291/28) 

- Képességek a Sikerért 2011 

Ez utóbbi projekt keretében 4 fő sérült fiatal fejlesztése és munkarehabilitációs foglalkoztatása történt 

meg, kertész és állatgondozó munkakörökben. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

1992-ben alapították, jelenleg is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

Az alapítvány 1992-től sikeresen működik. Tevékenysége a társadalom egészére nézve nagyon 

hasznos. A vállalkozás széles körű szolgáltatásokat kínál hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő 
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emberek számára. Ezen kívül az általuk készített termékeket is forgalmazza. Továbbá 

munkalehetőségeket is kínál az autizmussal élők számára. 

 

 Fenntarthatóság 

Az alapítvány 1992 óta egy stabil szervezet. Széleskörű tevékenységet folytat: 2013 óta terápiás 

kertet, 2014 óta pedig mosodát és iskolát is üzemeltet. 
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BioSzentadrás biokertészet 

 Működési terület 

Mezőgazdaság 

 Elhelyezkedés 

Hernádszentandrás, weboldal: http://www.bioszentandras.hu 

 Küldetés 

A régió legnagyobb ökológia gazdaságának létrehozása és az egészséges táplálkozás biztosítása.  

 Alkalmazottak száma 

Jelenleg 12 főt foglalkoztatnak.  

 Részletes információ 

Hernádszentandrás egy 445 lakosú kis falu Magyarországon, félúton Miskolc és Kassa között. 

Körülbelül 25-30 évvel ezelőtt ebben a térségben a fejlesztések teljesen leálltak, ami 

munkanélküliséghez, elöregedéshez és migrációhoz vezetett. Közel két évtizede a falu lakosai 

reménytelenségben vegetáltak. Még az iskolájukat is bezárták. Az intellektuális tőke hiányában a falu 

teljesen elveszítette identitását. Azonban a föld nagyon értékes; minőségi élelmiszereket biztosít a 

helyieknek és a környező falvaknak, és ezen felül az encsi „Anyukám Mondta” elnevezésű, több, 

nemzetközi díjnyertes étteremnek is beszállítója. 

2006-ban Üveges Gábort, egy 26 éves fiatalembert választottak meg polgármesternek. Úgy döntött, 

hogy kimozdítja a falut a tehetetlenség állapotából. Kezdetben kulturális események szervezésével 

kezdte közelebb hozni az embereket egymáshoz. 2008-ban az iskola épületében egy iskolarendszeren 

kívüli, áthidaló programot indított, amely számos alternatív lehetőséget kínált a falu fiataljai számára. 

A Norvég Civil Segélyező Alapból finanszírozást kaptak tervükhöz. Az oktatási program célja a 

különféle hátrányokkal küzdő fiatalok élet-esélyeinek javítása és a társaikhoz való felzárkóztatásuk 

elősegítése volt. 

2010 decemberében megalapították a kísérleti modell gazdaságot; célja az volt, hogy véget vessen az 

bio és ökológiailag ellenőrzött zöldségek kiváltságos helyzetének. Az emberek megpróbálták 

megvalósítani ezt a projektet jó minőségű biotermékek termesztésével, méltányos árakkal és az ún. 

„Nyitott Kert” programmal, így „BioSzentadrás” a térség legnagyobb biogazdálkodási területévé vált. 

Sajnálatos módon azon évek alatt, amikor tétlenül tengették az életüket, a faluban élő emberek 

elfelejtették a gazdálkodással kapcsolatos ismereteket. Első lépésként az embereknek alapvető 

mezőgazdasági készségeket kellett elsajátítaniuk, majd meg kellett tanulniuk a vegyszermentes 

gazdálkodás csínját-bínját. 25 pályázót választottak ki, akik vállalták egy hosszútávú közös vállalkozás 

létrehozását. A falu 6 000 m2 földterületet biztosított a gazdálkodási projekt elindításához. Ezután egy 

18 hónapos képzés indult el a Gödöllői Szent István Egyetem által kidolgozott speciális program 

http://www.bioszentandras.hu/
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alapján. A csoportot Matthew Hayes mentorálta, aki már 25 éve él Magyarországon és aki egy brit 

organikus növénytermesztési szakember, egyetemi tanár. Az ő útmutatása alapján szerszámokat, 

vetőmagokat és berendezéseket vásároltak a kert elindításához. Egy magasabb mezőgazdasági 

végzettséggel rendelkező helyi szakember vállalta, hogy a csapat elméleti és gyakorlati oktatójává 

válik, és mint kiderült, egész jól tudott együttműködni az emberekkel. Előzetes felkészítésen vett részt 

azért, hogy az egyetem módszertana alapján továbbadhassa az ökológiai gazdálkodási ismereteket. 

A menedzsment szempontjából ami fontos, az először is egy világos jövőkép és a jó tervezés. Ezután, 

mint a legtöbb együttműködésen alapuló közösségi projektnél, a projektet nagyon körültekintően kell 

előkészíteni az összes érintett szereplő aktív támogatásával és szakemberek, a téma szakértőinek 

vezetésével. Elkerülhetetlen a politikai támogatás és a megfelelő mértékű saját tőke bevonása mind a 

végrehajtáshoz, mind pedig a társfinanszírozáshoz. 

A folyamat elején a biokert teljes termeléséből kizárólag a csapat tagjai részesültek. Később a 

termények 30%-át kapták meg a munkavállalók, 

és 70%-át a helyi piacokon értékesítették.  

Manapság a BioSzentadrás ökológiai kertészet, 

az öko-csapat, a szellemiség, az ízvilág, a színek, 

az üzenet, a bizalom és a megbízhatóság széles 

körben ismert és elismert. Szakmai partnerük az 

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet; kiváló 

partnerséget alakítottak ki a budapesti Corvinus 

Egyetem oktatóival és hallgatóival, a Szimbiózis 

Fejlesztési Alapítvány munkatársaival, Szőke 

András filmrendezővel, Bede Róbert mesterszakáccsal és a Republic rock együttessel. BioSzentadrás 

szeretné rendszeresen bemutatni termékeit, programjait és tevékenységeit mind a gyermekek, mind 

pedig a felnőttek és családok számára. 

 Szükséges erőforrások 

BioSzentadrás sikere mögött kemény menedzsment munka áll. 4 egymással összefüggő, egymásra 

épülő projektet hajtottak végre uniós forrásokból és 3 évig részt vesznek az állami foglalkoztatási 

programban. 

A célcsoport, amelyből embereket foglalkoztatnak, meglehetősen vegyes és jól reprezentálja a falu 

társadalmi összetételét: 17 és 72 év közöttiek, férfiak és nők, romák és nem romák, munkanélküliek 

és alkalmazottak. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2010. decemberében indult, jelenleg is működik. 
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 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A biokertben 28 különféle zöldséget és 27 féle gyógynövényt termesztenek. A zöldségeket egész 

évben, másfél hektáron, hat nagy és három kicsi fóliasátorban gondozzák, amelyeket környezetbarát 

módon fűtenek.  BioSzentadrás számos ismert étterem rendszeres beszállítója. 12 főt foglalkoztatnak. 

Az Ízek Háza - BioSzentadrás feldolgozó üzem sokféle különleges terméket állít elő. 

A helyi közösség érdekében tett jelentős erőfeszítéseik elismeréseképpen nagyon rangos díjakat 

kaptak, mint például: 

- Európai Innovációs Díj 2013 

- Európai Beruházási Bank Társadalmi Innovációs Verseny: a kezdeményezés a 342 versenyző 

közül bekerült a 16 legjobb közé. 

 Nehézségek/tanulságok 

BioSzentadrás a következő kihívásokkal szembesült: 

- A potenciális partnerek (például a szomszédos települések) nem voltak és jelenleg sem 

nyitottak az együttműködésre 

- Elkötelezett, megfelelő alkalmazottak megtalálása  

- A kevésbé fejlett társadalmi vállalkozási ágazat Magyarországon, és ennek következtében 

pénzügyi nehézségek, korlátozott finanszírozási lehetőségek (például a társadalmi 

vállalkozásoknak kiírt nemzeti vagy operatív program felhívások), valamint a megfelelő jogi és 

gazdasági környezet hiánya. 

 Fenntarthatóság 

A siker kulcsa egy komplex megközelítés: az üzleti és társadalmi szempontokat egyidejűleg figyelembe 

veszik, a helyi adottságokra, körülményekre építve. 

Az évek során tudatos márkaépítést végeztek, és a biokertészet, az öko-csapat, BioSzentadrás 

szellemisége, ízvilága és színei mára már széles körben ismertek és elismertek. BioSzentadrás 

stratégiai partner és rendszeres éttermi beszállító a környéken és a közeli városokban. 
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Molnárkalács 

 Működési terület 

Élelmiszeripar 

 Elhelyezkedés 

Borsodnádasd, weboldal: https://www.borsodnadasd.hu/molnarkalacs 

 Küldetés 

Az ősi ostyakészítés hagyományának felélesztése és megőrzése. 

 Alkalmazottak száma 

A szervezet jelenleg 6 főt foglalkoztat. 

 Részletes információ 

A fő cél a település élő hagyományának megőrzése, nevezetesen a borsodnádasdi Molnárkalács 

ostyasütés. Ennek eredete, formája és sütési módja meglehetősen hasonló a római katolikus 

liturgiában használt ostyához. Az ostya egy nehéz (5–7 kg), kerek, nyitható sütőformában készül, 

egyedi mintákkal díszítve. Az első sütőformát az 1864-ben alapított borsodnádasdi fémlemezgyár 

munkásai készítették. A különféle mintákkal és ízekkel ellátott „Molnárkalács” ostyát főleg ünnepi 

alkalmakra sütötték a helyi emberek titkos receptjei alapján. A hagyomány megőrzésének 

elismeréseként a Molnárkalácsot 2012-ben felvették a szellemi kulturális örökség nemzeti 

katalógusába. 

Borsodnádasd önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésekre. Egy korábban kihasználatlanul 

álló épületben egy új „Molnárkalács ház” jött 

létre, hogy folytathassák az ostyasütés több 

évtizedes hagyományát. A fejlesztés célja a 

települési szolgáltatások bővítése, az ostyasütés 

hagyományának megőrzése, ápolása és 

bemutatása, valamint a helyi termék - a 

Molnárkalács ostya - előállításához és 

forgalmazásához szükséges technológia és 

eszközök meg- és beszerzése volt. 

A vállalkozás célja ennek a hagyományos terméknek és Borsodnádasdnak a megismertetése nemcsak 

Magyarországon, hanem külföldön is. A társadalmi vállalkozás országszerte évente 10-15 

rendezvényen vesz részt. Ezen események során a tradicionális sütési módszert mutatják be a 

nagyközönség számára és jó lehetőség nyílik a termékek eladására is. 

Borsodnádasd önkormányzata civil szervezeteket (pl. A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület) is bevont a 

gyártásra való felkészülésbe és a legjobb ízek kiválasztásába. A menedzsment csapat szerepe a 

https://www.borsodnadasd.hu/molnarkalacs
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vállalkozás hatékony koordinálása, a termelési költségek optimalizálása és az értékesítési célok 

elérése, ami évente 900 000 - 1 millió termék előállítása. 

Borsodnádasd önkormányzata különféle rendezvényeken vesz részt, amelyek lehetőséget adnak 

termékük és az önkormányzat reklámozására szórólapokon, csomagolásokon és kiadványokon. 

Termékeikkel nagyon változatos ügyfélkör igényeit elégítik ki.  

Mivel az ostya egyre népszerűbb a régióban, ezért a környéken egyre több kis üzlet értékesíti 

közvetlenül is termékeiket. Ismert viszonteladóik a gyöngyösi Stühmer Édességbolt és az egri Érseki 

Palota. Vannak még vásárlási lehetőségek turisztikai- és ajándéktárgyak üzletekben is, de a szállítási 

nehézségek ellenére már Németországban és Szlovákiában is több ezer értékesítés történt. 

 Szükséges erőforrások 

Borsodnádasd önkormányzata rendelkezik saját Kft.-vel. 

Ilyen módon Borsodnádasd önkormányzata népszerűsítheti és értékesítheti ostyáit. A társadalmi 

vállalkozás létrehozásához 6 főt kell foglalkoztatnia, és annak működtetésére 4 főt kell alkalmaznia. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2012-ben indult, jelenleg is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tesztelés 2015-ös ellenőrzése után jóváhagyta a 

Molnárkalács ostya gyártását. 

Jelenleg az egyműszakos munkakapacitás 100%-ban kihasznált, optimalizálták a tulajdonosi 

költségeket és az értékesítéshez versenyképes árakat határoztak meg. 

 Nehézségek/tanulságok 

A legnehezebb feladat a hagyományos kézi sütés speciális gépsorhoz történő hozzáigazítása és a 

termék színvonalas megjelenésének és minőségének biztosítása volt. Másrészt professzionális és 

hozzáértő munkavállalót szükséges alkalmazni a gyártáshoz, az optimális csomagolóanyagok és 

módok megtalálásához, a piaci lehetőségek feltárásához és a cél eléréséhez szükséges pénzügyi 

források megteremtéséhez. 

 Fenntarthatóság 

Az elmúlt 3 év megmutatta a társadalmi vállalkozás fenntarthatóságát. A költségek finanszírozása 

érdekében továbbra is meg kell őriznie ügyfeleit és így képes lesz a vállalkozást is működtetni. 
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OLASZORSZÁG 

 

A firenzei Misericordia járóbeteg-klinikája 

 Működési terület 

Egészségügy 

 Elhelyezkedés 

Firenze, weboldal: http://www.ambulatorimisericordia.com/ 

 Küldetés 

Lehetőségek biztosítása minden lakos - különösen a rászorulók - számára, hogy hozzáférjenek az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz. 

 Alkalmazottak száma 

Körülbelül 300 főt foglalkoztatnak. 

 Részletes információ 

A „Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze” elnevezésű társadalmi vállalkozás az 

1200-as alapítása óta végez tevékenységeket a sérült emberek kórházakba szállításával kapcsolatban. 

Később kibővítették működési területüket azzal, hogy a szegény embereket olyan egészségügyi 

szolgáltatásokkal segítették, amelyekért nem tudtak fizetni. 

A vállalkozás új elnevezésével („Ambulatori della Misericordia”) ez a szellemiség mind a mai napig 

fennmaradt, erős és jó kapcsolatot teremtve a lakossággal, és olyan típusú egészségügyi ellátást 

kínálva, amely megfizethető társadalmi költségekkel jár, vagy egyes esetekben akár ingyenes is lehet; 

a cél mindenekelőtt az egészségügyi szolgáltatások „humanizálása” és a hátrányos helyzetű 

lakossággal való törődés.  

Ezeket a célokat le lehet fordítani a következő szolgáltatások listájára:  

- A lakosok igényeinek megfelelő, magas minőségű egészségügyi szolgáltatások nyújtása 

- Ingyenes egészségügyi szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetűek számára 

- Ingyenes orvosi látogatások a fogyatékkal élők számára, valamint a „Misericordia” helyszíneire 

történő szállítás költségeinek megtérítése 

- Ingyenes ápolási szolgáltatások nyújtása 

- Házi ápolási szolgáltatások biztosítása a rászorulóknak 

Ennek a társadalmi vállalkozásnak az az erőssége, hogy egy olyan területen működik - nevezetesen az 

egészségügyben -, ahol a legnagyobb a beavatkozási igény, mivel ez a szolgáltatás-típus valahol a 

magán- és az állami szektor között helyezkedik el. Összehasonlítva a magán-egészségügyi szektorral 

http://www.ambulatorimisericordia.com/
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valójában a „Misericordia” méltányos árakat kínál a lakosság számára, és gyors ellátást biztosít, hosszú 

várakozás nélkül, amely az olasz közegészségügyi rendszerben is sajnos gyakran előfordul. 

Ezen kívül elismert társadalmi vállalkozásként a legjobb szolgáltatásokat kínálja és ezért folyamatosan 

igyekszik továbbfejlesztett szolgáltatásokat nyújtani a lakosság számára. Ez azért is lehetséges, mert a 

bevételeket újbóli befektetésekre használják fel, például arra, hogy évente felújítsák a helyszíneket, 

irodákat, felszereléseket és képezzék, vagy bővítsék a személyzetet. 

 Szükséges erőforrások 

Az „Ambulatori” társadalmi vállalkozásnak a személyzet kialakításához nagyszámú és sokrétű 

szakértelemmel rendelkező alkalmazottra van szüksége. Ennek két oka van: mindenekelőtt az 

„Ambulatori” társadalmi vállalkozás székhelye Firenzében és környékén van és ezért viszonylag 

nagyobb létszámú alkalmazottra van szüksége; másodszor a különféle szolgáltatások biztosítása az 

egészségügyi ágazatban azt jelenti, hogy orvosokat és ezen a területen jártas szakembereket kell 

alkalmazni annak érdekében, hogy különféle szolgáltatásokat nyújthasson a lakosság számára. 

Ami a pénzügyi forrásokat illeti, az „Ambulatori” társadalmi vállalkozás a szolgáltatásoknak a 

végfelhasználók általi megfizetésére támaszkodhat és ily módon olyan bevételre tesz szert, amelyet a 

szolgáltatások és berendezések korszerűsítése érdekében új szolgáltatásokba szükséges befektetni. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

Elődje 1200-ban jött létre, jelen formájában továbbra is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

Ez az esettanulmány az egészségügyi ágazatnak a szociális gazdaságban alkalmazott egyik konkrét, jó 

példáját mutatja be. Az ilyen típusú társadalmi vállalkozások még nem olyan fejlettek Európában, de 

Olaszországban egyre erősödnek, mivel a népességnek szüksége van olyan egészségügyi 

szolgáltatásokra, amelyek jó minőségűek és ugyanakkor megfizethetőek.  

A „La Misericordia” társadalmi vállalkozás minden olyan orvostudományi ággal rendelkezik, amely 

megtalálható egy állami vagy magánkórházban is és mintegy 200, megfelelő tudással és 

szakértelemmel rendelkező orvost foglalkoztatnak, és így körülbelül 120 000 egészségügyi 

szolgáltatást tudnak nyújtani. A Firenze környékén elterjedt „La Misericordia” orvosi rendelőknek 

köszönhetően ez a pozitív tendencia évről évre javul, amelyek lehetővé tették számára, hogy 2016 és 

2017 között 3,5%-kal bővítse a lakosságnak nyújtott szolgáltatásait, 2017-ben mintegy 13%-kal 

növelve az ellátottak számát, ami megközelítőleg 17 000 volt.  

Mindezek az eredmények annak köszönhetően váltak lehetségessé, hogy a „La Misericordia” évről évre 

képes volt szakértelmét a szolgáltatások javítására is felhasználni, szakszerű és gyors ellátást 

biztosítva ezzel a lakosság, és különösen azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak 

magánpraxisok felkeresését, vagy a közegészségügyi ellátásban a hosszú várólisták kivárását. 

Szolgáltatásaikkal tökéletesen betöltik az olasz magán- és közegészségügyi ellátás közötti rést. 
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 Nehézségek/ tanulságok 

Az „Ambulatori” társadalmi vállalkozásnak általában nincsenek különösebb nehézségei, mivel az 

egészségügy területén működik, amelyre mindig szükség van. Ezenkívül az „Ambulatori”, Firenze 

városának történetében betöltött szerepének köszönhetően a mai napig egészségügyi szolgáltatásokat 

kínál a lakosság és a rászorulók számára. Az évek óta végzett tevékenységek segítették az „Ambulatori 

társadalmi vállalkozást abban, hogy be tudjon integrálódni a teljes egészségügyi ágazatba, ily módon 

egy alternatívát kínálva a lakosság számára az állami és a magán egészségügyi szektor mellett. Ez 

segítette az „Ambulatori” társadalmi vállalkozást abban, hogy megtanulja, hogyan érheti el a rászoruló 

lakosokat, és hogyan célozza meg szolgáltatásaival a meghatározott embercsoportokat annak 

érdekében, hogy integrálódhasson a közegészségügyi ellátási szektorba, és rövid idő alatt mindenki 

számára elérhető szolgáltatásokat kínáljon. 

 Fenntarthatóság 

Ez egy olyan, az egészségügyi ágazatnak szánt jó gyakorlat, ami a jövőbeni fenntarthatóság magas és 

pozitív esélyével bíró tevékenységet képvisel. Ennek oka az, hogy egyre több embernek van szüksége 

szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, ellátásra. Mivel a magán egészségügyi szektor csak a 

társadalom bizonyos csoportját szolgálja ki és a közegészségügyben ellátottak elsősorban a 

bürokratikus problémák miatt hosszú várólistákon szerepelnek, az ilyen típusú társadalmi 

vállalkozásoknak esélyük van arra, hogy tevékenységüket az egész ország területére kifejlesszék és 

terjesszék, különösen azokon a kisebb településeken - például falvakban és környékükön -, ahol más, 

nagyobb egészségügyi intézmény nem tudna megmaradni, vagy nem tudna többet tenni a lakosság 

segítése érdekében. 
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Társadalmi vállalkozásokat támogató inkubátor Pistoiában 

 Működési terület 

Társadalmi vállalkozások támogatása 

 Elhelyezkedés 

A székhelye Pistoia, de lefedi az egész Toszkán régiót, weboldal: http://www.socialbusinesslab.org/, 

http://sbflorence.org/  

 Küldetés 

Lehetőségek megteremtése társadalmi vállalkozások alapításához. 

 Alkalmazottak száma 

Az alkalmazotti kör 3 teljes munkaidős alkalmazottból, 1 elnökből, egy 7-tagú végrehajtó tanácsból, 1 

végrehajtó bizottságból és különféle üzleti partnerekből tevődik össze. 

 Részletes információ 

A „Social Business Lab (SBL)” egy olyan egyesület, amely 2015 óta törekszik a társadalmi 

tevékenységek előmozdítására Pistoia területén. Az SBL kizárólag társadalmi és kulturális célokat kíván 

elérni, előmozdítva a társadalmi vállalkozások kultúrájának terjedését és tevékenységét a különböző 

területeken. Az SBL két olasz szervezet, a „Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia” és a 

„Fondazione un Raggio di Luce ONLUS” együttműködéséből származó projekt, amelynek célja egy 

„Pistoia Social Business City” nevű vállalkozás létrehozása volt, egy olyan programé, amely a 

társadalmi vállalkozás kultúrájának előmozdítását célozza Pistoia térségében, amely az első olyan 

város Olaszországban, ahol ezt a programot végrehajtották.  

A Pistoia térségre jellemző, fent említett különféle kihívások kezelése érdekében az SBL közvetlenül 

irányítja a „Pistoia Social Business City” (Pistoia, a Társadalmi Vállalkozások Városa) programot olyan 

részvételi folyamat révén, amelybe különféle helyi, nemzeti és nemzetközi szereplőket vonnak be. 

Ennek a kezdeményezésnek a fő céljai a következők: a társadalmi vállalkozás kultúrájának fejlesztése 

Pistoia területén; a régió lakosságát érintő társadalmi változások előmozdítása annak érdekében, hogy 

a társadalmi és gazdasági folyamatok aktív szereplőivé váljanak; egy olyan rendszer létrehozása, 

amely ösztönzi a helyben élőket társadalmi vállalkozások fejlesztésére, valamint új társadalmi 

vállalkozások létrehozásának népszerűsítése, és a már meglévők támogatása.  

Ezeket a tevékenységeket annak érdekében hajtják végre, hogy a fent bemutatott helyzetből adódó 

igényeket kielégítsék a Pistoia területén. A társadalmi vállalkozói szellem népszerűsítésének és 

megerősítésének lehetősége választ adhat a régió helyi társadalmának különböző problémáira, és 

segítséget nyújthat különböző szereplőknek, például vállalkozóknak, egyetemi és középiskolai 

http://www.socialbusinesslab.org/
http://sbflorence.org/
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hallgatóknak, vezetőknek, helyi szereplőknek és minden lakosnak ebben a régióban. Az SBL által 

kidolgozott összes intézkedésnek fontos hatása van a helyi társadalom problémáinak megismerésére. 

Például a „Fiatalok képzése és társadalmi vállalkozás” elnevezésű programot úgy alakították ki, hogy a 

középiskolai 3., 4. és 5. osztályba járó hallgatók számára megfelelő kompetenciákat biztosítsanak a 

társadalmi vállalkozások környezetének megismerése érdekében. Ez lehetővé teszi a fiatalok számára, 

hogy a térségük és annak helyi fejlesztésének aktív részeseinek érezhessék magukat, miközben 

pozitívan hatnak a társadalomra és ezen új típusú társadalmi vállalkozáson keresztül végezhetik majd 

jövőbeli munkájukat.  

További fontos gyakorlati tevékenység egy új társadalmi vállalkozás fejlesztési programja Pistoiában: a 

cél az, hogy két éven belül támogassa új társadalmi vállalkozások elindítását az egyszerűbb 

kérdésekből kiindulva, mint pl. üzleti tervezés és működési szempontok, olyan bonyolultabb 

kérdésekig, mint az üzleti terv készítés, jogi és fiskális szempontok, internetes marketing és az európai 

finanszírozási alapok. 

Az új projekt révén mindezek a tevékenységek valódi ösztönzést adtak Pistoia térségének az 

újrakezdésre és a válság és az innováció kihívásainak kezelésére. Miután eljutott a híre a közösséghez, 

az SBL nagy visszhangot keltett a helyi és országos sajtóban, hamar közismertté vált és pozitív 

megítélést váltott ki a helyi viszonyok között, ott, ahol megszületett. Az összes reakció pozitív volt, 

különös tekintettel a hallgatókra és a jövőbeni fiatal vállalkozókra, akik Pistoia helyzetének javítását 

tűzték ki célul.  

Ami ennek a tevékenységnek a megtérülését illeti, az SBL célja az ismeretek és a gyakorlati 

kompetenciák megosztása a helyi lakosokkal, hogy továbbképezzék őket és ezáltal ösztönözzék a 

pistoiai térség társadalmi vállalkozói szellemének terjedését annak érdekében, hogy egy olyan új, ezen 

a területen szakértőkből álló helyi hálózat jöjjön létre, amely folyamatosan bővül és meg tud birkózni 

azokkal a különféle társadalmi és gazdasági kihívásokkal, amelyek erre a helyi környezetre jellemzőek. 

A Toszkán régióban a társadalmi vállalkozások népszerűsítését szolgáló tevékenységeket 2019-ben 

átvette a Firenzei Yunus Social Business Center Egyetem, amely egy olyan központ, amely 

konzultációs és kutatási tevékenységeket végez a társadalmi vállalkozás területén. A központ célja a 

társadalmi vállalkozás elméleteinek terjesztése, és azoknak a magánszemélyeknek és intézményeknek 

a támogatása, akik ilyen típusú vállalkozásokat akarnak megvalósítani Olaszországban, vagy külföldön.  

 Szükséges erőforrások 

Az SBL, valamint a Firenzei Yunus Social Business Center Egyetem nonprofit szervezetek, ezért 

minden, a munkájukból származó profitot újra befektetik az Olaszországban és az egész világon a 

társadalmi vállalkozás létrehozásának előmozdítását célzó tevékenységekbe. 

Ezt a két szervezetet a társadalmi vállalkozás és a szociális gazdaság szakértőinek egy kisebb 

csoportja alkotja annak érdekében, hogy tudományos tapasztalatukat felhasználva segítse a velük 

kapcsolatba lépő embereket a társadalmi vállalkozásról és a szociális gazdaságról szóló információk 

megszerzésében.  

A célcsoport, amelyből az embereket foglalkoztatják, olyan fiatalokból áll, akik szeretnének 

tapasztalatokat szerezni a szociális gazdaságban való működésről, és akiknek a célja a társadalmi 
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vállalkozás koncepciójának regionális, nemzeti és világszerte történő fejlesztése. Ezenkívül a gazdaság 

tudományos szakértői és a társadalmi vállalkozások tulajdonosai együttműködhetnek annak 

érdekében, hogy szakértelmüket felhasználják a különböző tevékenységek különböző területeken 

történő végrehajtására. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2015-ben indult, 2018-ban a tevékenységeket átvette a Yunus Social Business Centre University of 

Florence, jelenleg is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A „Social Business Lab” a tevékenységeivel kapcsolatos fontos eredményeket ért el annak érdekében, 

hogy előmozdítsa és erősítse a társadalmi vállalkozások kedvező helyzetét Pistoia területén. Ami a 

„Fiatalok képzése és társadalmi vállalkozás” programot illeti, az SBL-nek sikerült 6 képzést 

megvalósítania, összesen 8 különböző középiskolából származó 100 osztállyal és mintegy 1 600 

hallgatóval. A projekt első 5 képzése alatt 147 társadalmi vállalkozás ötletét fejlesztették ki. Ezenkívül 

2017 óta az SBL 15 workshopot szervezett a társadalmi vállalkozásokra vonatkozóan és 30 

workshopot a társadalmi vállalkozáshoz kapcsolódó különféle témákkal kapcsolatban, például 

adománygyűjtés, kommunikáció, közösségi finanszírozás, a maffiától lefoglalt áruk hasznosítása, 

társadalmi elemzés, valamint az európai programozási és pénzügyi pályázatok. Mindezen 

tevékenységekbe az SBL összesen 350 embert vont be. Az SBL büszkélkedhet azzal, hogy elősegítette 

jó ötletek kidolgozását konkrét társadalmi üzleti projektekhez. Összességében, az SBL 

tevékenységeinek köszönhetően Pistoia térségében 3 ötlet körvonalazódott a finanszírozott társadalmi 

vállalkozások körében és ezek közül kettő ma már aktívan működő társadalmi vállalkozás. 

Az SBL által támogatott társadalmi problémakezelés tekintetében egyértelműen sikeresek a projektek 

a Pistoia területén élő emberek körében, akik képzéseken és műhelymunkákon vettek részt, valamint 

az azok eredményeként kialakult jó ötletek összegyűjtésében, amelyeknek megvalósítására lehetőség 

nyílhat a jövőben. Ez azt jelenti, hogy az SBL által kínált módszer hatékonyan működik, különösen 

abban az esetben, amikor fiatal hallgatóknak a téma iránt történő érzékenyítéséről van szó. A jó 

alapokon nyugvó szervezeti felépítés és a három alkalmazottból álló kis létszám lehetővé teszi az SBL 

számára, hogy gyorsan alkalmazkodjon annak a területnek az igényeihez, amelyen működik és 

szükség esetén változtasson a gyakorlatán.  

Az SBL fontos lehetőségeket kínál a pisai közösség számára is, akikkel megosztja a társadalmi 

vállalkozás új módszereivel kapcsolatos ismereteket annak érdekében, hogy formálja a fiatalok és a 

fiatal vállalkozók szemléletét a Pistoiára és környékére jellemző gazdasági és társadalmi problémák 

megfelelő kezelése érdekében. 
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 Nehézségek/ tanulságok 

A különböző nehézségek közül az egyik, amellyel a Social Business Lab szembesült tevékenységei 

népszerűsítése során, az a Pistoia területén, és általánosságban, a Toszkán régióban a 

kezdeményezéseik megosztására és népszerűsítésére való képességgel kapcsolatos. Ezek a 

nehézségek különösen az SBL tevékenységeinek kezdetén merültek fel, ahol kevés szervezet 

támaszkodott az ő területi kezdeményezéseikre.  

A második nehézség, ami felmerült, az a Pistoia körüli hálózatépítés és a terület által kínált erőforrások 

kiaknázása volt. Ez a probléma a szolgáltató szektor hiányosságaiban gyökerezik, ahol a kapcsolati 

problémák nem kizárólag az SBL és a vele együttműködő szervezetek között merülnek fel, hanem a 

különféle egyéb szervezetek között is. 

 Fenntarthatóság 

Ez a jó gyakorlat teljes mértékben fenntartható, mivel a társadalmi vállalkozások általános 

fejlesztésére, vagy azok megerősítésére vonatkozik. A projekt a következő években is fenntartható, 

mivel tevékenységeibe bevonja azokat a szereplőket, hallgatókat vagy fiatal társadalmi vállalkozókat, 

akik az előző években résztvettek a projektben és ezáltal a szociális szektorban készségeket szereztek. 

Az SBL által Pistoia területén végrehajtott ilyen típusú társadalmi tevékenység más összefüggésekben 

és ágazatokban is megismételhető. Ez annak az átfogó céljának köszönhető, hogy érzékenyítse az 

ebben a helyi környezetben élő fiatalokat és fiatal vállalkozókat a társadalmi vállalkozásforma 

felismerésére.  Az SBL által a középiskolás és egyetemi hallgatók számára kínált tanfolyamok és 

tevékenységek azonos struktúrájának alkalmazásával, valamint a társadalmi vállalkozások 

projektjeinek kialakítására és megvalósítására irányuló programok támogatásával lehetővé válhat 

ennek a projektnek az adaptációja más olaszországi kontextusokban is, amelyek ugyanazokkal a 

társadalmi és gazdasági nehézségekkel küzdenek, mint amivel Pistoia térsége. Ezenkívül ezt a 

támogatási modellt Olaszországon kívüli más olyan országokban is tovább lehetne fejleszteni, amelyek 

hasonló a kihívásokkal néznek szembe a helyi területeken. Például a „Social Business City” projektet 

már más külföldi városokban is alkalmazták, például a németországi Wiesbaden-ben, a japán Fukoká-

ban és a spanyolországi Barceloná-ban is.  

Az ilyen jellegű jó gyakorlat alkalmazható lehet olyan különféle ágazatokban is, ahol társadalmi 

változásokra vagy aktív tevékenységekre van szükség a vidéki térség nehéz körülményei miatt. A 

társadalmi vállalkozói képzés célja az alap megteremtése arra, hogy miként lehet létrehozni és 

működtetni egy társadalmi vállalkozást egy adott kapcsolódó terület nélkül, és hogyan lehet ezt 

felhasználni az ilyen jellegű szociális projektek kidolgozására a szükséges témákra vonatkozóan egy 

meghatározott összefüggésben. 
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Spazio Reale Alapítvány 

 Működési terület 

A szociális szövetkezet gyermekgondozással, szülésre felkészítő iskolával és jelmezkölcsönzéssel 

foglalkozik. 

 Elhelyezkedés 

A szervezet Firenzében működik, weboldala: http://www.spazioreale.it/ 

  Küldetés 

Társadalmi-kulturális, képzési és orientációs tevékenységek és a sport népszerűsítése, valamint a 

művészeti örökség védelme, megőrzése és továbbfejlesztése az emberek és a kollektív tudat 

egyesítésére és fejlődésük elősegítésére, hozzájárulás a közösségek újjáépítéséhez, valamint a 

szolidaritás és a társadalmi kohézió támogatásához, alapul véve az Egyház Szociális Doktrínáját. 

 Alkalmazottak száma 

A szervezetnél 11 alkalmazott dolgozik. 

 Részletes információ 

A „Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale” egy Firenzében található társadalmi vállalkozás, amelyet 

2004-ben alapítottak, és amelyet az olasz kormány 2009-ben ismert el társadalmi vállalkozásként. A 

Spazio Reale különféle társadalmi ágazatokkal foglalkozik, mint például az oktatás és képzés, a 

kulturális szolgáltatások, a szociális turizmus, a szociális segítségnyújtás és az integráció.  

A Spazio Reale tevékenységei között minden évben szerepel a Firenze közösségének címzett, a 

„Cultura della Cittadinanza” (Állampolgársági kultúra) elnevezésű fontos projekt kidolgozása. A projekt 

célja a helyiekből és betelepülőkből álló lakosságnak nyújtott szolgáltatások hálózatának létrehozása 

és felkínálása annak érdekében, hogy elősegítsék a nyilvános és a társadalmi életben való részvétel 

konkrét lehetőségeit, és ezzel egyidejűleg lehetőséget biztosítsanak az olasz nyelv megtanulására 

vagy fejlesztésére az aktív és tudatos részvétel szempontjából Firenze területén. Konkrétan, a projekt 

meghatározott célokat kíván elérni a közösség tudatossága érdekében, például: 

- A jogszerűség kultúrájának, a külföldi állampolgárok ismereteinek, a munkakörnyezet 

biztonságának, valamint a társadalmi, gazdasági és pénzügyi lehetőségeknek a fontossága.  

- Támogatja a korrekt és valós információkat a bevándorlásról, valamint a sokszínűség és 

vendégszeretet fontosságáról, azok előnyeivel és problémáival együtt.  

- A közösség által kínált köz- és magánjellegű lehetőségek és szolgáltatások ismereteinek 

bővítése. 

- A hatékony együttműködés előmozdítása a helyi, regionális és nemzeti közigazgatási szintek 

között. 

http://www.spazioreale.it/
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- A tudás, a kölcsönös tisztelet és a napi interakció ösztönzése, a polgári kötelesség 

teljesítésének és a helyi közösséghez való tartozásnak az előtérbe helyezése, a polgárok 

összes jogának, kötelességeinek és lehetőségeinek tudatában.  

- A területen működő helyi közigazgatási szervek hálózatának fejlesztése annak érdekében, 

hogy az embereknek jó minőségű szolgáltatásokat nyújthassanak. 

- A szakmai tanfolyamok és a vállalkozói készségek népszerűsítése és egy reprodukálható 

modell kidolgozása, amely az elkövetkező évek során újra felhasználható. 

A projekt keretében a Spazio Reale olyan tevékenységeket kínál, amelyek célja a Firenze területén 

található lehetőségek megismertetése a közösséggel. Működik egy állampolgársággal kapcsolatos 

ügyfélszolgálat, annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a helyi lakosoknak, hogy azok autonóm 

módon hozzáférhessenek az intézmények által kínált különféle szolgáltatásokhoz, akár online 

adatbázisokon keresztül is. Ezt az ügyfélszolgálatot elsősorban a munka- és képzési ajánlatokkal, 

valamint a kulturális és rekreációs eseményekkel kapcsolatos információk böngészésére használják, 

mivel a Spazio Reale szerint az állampolgárság nem egyéni, hanem egy közösséghez való tartozás 

élménye kell, hogy legyen. Az ügyfélszolgálat egyik fontos eleme, hogy azok az érdeklődők, akik 

vállalkozást szeretnének indítani és működtetni, különböző szakértőktől kaphatnak útmutatást 

tájékoztatási, oktatási és adminisztratív téren. 

Sőt, a Spazio Reale, a helyi állampolgárságról szóló projekt keretében minősítő tanfolyamokat kínált 

mind hagyományos iskolai osztályokban való részvétellel, mind pedig a Toszkán régió által 

működtetett webportálon keresztül. Ezenkívül sok formális és kulturális eseményt javasoltak annak 

érdekében, hogy az ügyfélszolgálat felhasználói újra találkozhassanak, jobban megismerhessék 

egymást, és ugyanakkor találkozzanak szakértőkkel és tanácsadókkal, akik konkrét témákkal vagy 

kérdésekkel kapcsolatosan segítséget nyújthatnak számukra. Végül, a projekt során szemináriumokon 

való részvételi lehetőséget ajánlottak különböző témákról, amelyek közül a kommunikáció, az európai 

projekttervezés és pénzügyi elemzés készítése, valamint a vállalkozások alapításával kapcsolatos 

szemináriumok voltak a legnépszerűbbek. 

 Szükséges erőforrás 

A pénzügyi források a rendszer használatából és azoknak az előfizetéseiből származnak, akik 

használják a Spazio Reale kínálta lehetőségeket. 

Pontosabban: 

- Regisztráció a Spazio Reale által kínált képzésekre 

- Évente számos szociális projekt indul, amelyek szintén biztosítanak pénzügyi forrásokat 

- Belépődíj és parkhasználat a gyermekek számára 

- Feliratkozás az egész évben megrendezett rendezvényekre és eseményekre 

- Előfizetés a sportlétesítmények használatára 

- Bár- és éttermi szolgáltatások igénybevétele 
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Mindezek a jövedelmek arra szolgálnak, hogy segítsék a Spazio Reale-t munkájuk és személyzetük 

megszervezésében azáltal, hogy ezeket a pénzeket újból befektetik a létesítmények és a nyújtott 

szolgáltatások fejlesztésébe. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2004-ben indul, jelenleg is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A projekt különböző fontos eredményeket ért el. Olyan szórólapokat és brosúrákat készíthet és 

terjeszthet, amelyek a Firenze területén a közösségnek kínált különböző témákkal kapcsolatosak, mint 

a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális élet. Másodszor, az állampolgárokat segítő 

ügyfélszolgálat létrehozása egy fontos eszköz és egy hasznos eredménynek tekinthető. Segített az 

állampolgároknak a digitális szakadék leküzdésében, az aktív részvétel fenntartásában és mindenki 

számára az információ és a tudás társadalmához való hozzáférésében, hogy a polgárok az interneten 

keresztül mindenfajta közigazgatási szolgáltatást elérhessenek és használhassanak. Továbbá a 

bevándorlással, az állampolgársággal, az aktív részvétellel és a sokféleség értékével kapcsolatos 

információk szélesebb körű terjesztését valósította meg egy közösségben. Továbbá a közösség 

polgárainak társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai életébe való beilleszkedését is előnyben 

részesítette a térségen belüli különböző találkozási és részvételi lehetőségekről adott tájékoztatás 

révén. Végül pedig az, hogy létrehozott egy modellt, amely használható mind a Spazio Reale-n belül, 

mind pedig más körülmények között is. 

A jól szervezett Spazio Reale, és annak lehetősége, hogy az egész projekt kivitelezhető volt a saját 

irodáin keresztül, nagymértékben segítette a projekt megvalósítását és az elért eredmények hosszú 

távú fenntartását, egy olyan új lehetőséget biztosítva ezzel Firenze közösségének, ahol a társadalmi 

kapcsolatok fejlesztése és a polgárok számára bővebb ismeretek biztosítása lehetővé vált. 

Általánosságban elmondható, hogy a Spazio Reale a szolgáltatások felhasználóival pozitív 

kommunikációt alkalmazott annak érdekében, hogy jó kapcsolatokat alakítson ki velük és ezzel 

egyidejűleg továbbfejlesztette a projektet, lehetőséget biztosítva arra, hogy az Firenzében egyre 

ismertebbé váljon. Továbbá, ezen a projekten keresztül a Spazio Reale különböző lehetőségeket 

teremt az ott élők és különösen a helyi fiatalok számára, hogy ismerjék meg annak a területnek a 

valós helyzetét, ahol élnek, annak érdekében, hogy képesek legyenek szembenézni a régió 

kihívásaival.  

 Nehézségek/ tanulságok 

A legnagyobb nehézséget a Spazio Reale számára a gazdasági források megtalálása jelentette, annak 

érdekében, hogy képzési és szociális tevékenységeket tudjanak menedzselni és kínálni a tevékenységi 

területükön. A Spazio Reale általában intézményi támogatásból működik, és ezt nem mindig egyszerű 

megkapni.  
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 Fenntarthatóság 

Annak érdekében, hogy ez a gyakorlat fenntartható legyen, az Állampolgárság kultúrája projektet 

folytatni kellene, a következő években is, egyre nagyobb számú lakos bevonásával, különösen a 

fiatalokkal, akiknek a leginkább van szükségük a közösséghez tartozás érzésének megerősítésére, 

lehetőséget adva nekik arra, hogy beszélgessenek azokkal, akik már részt vettek a programban és 

megismerték azokat az eszközöket és tudást, amelyek erősítik a helyi közösség fontosságát.  

Ez a társadalmi gyakorlati példa reprodukálható más összefüggésekben és más ágazatokban is, amely 

szintén hangsúlyos volt a Spazio Reale által elért eredményekben. Valójában egy olyan széleskörű 

tevékenység, mint ez is, amelynek számos célja van, könnyedén megismételhető más területeken is, 

például csak az egyik céljára fókuszálva, vagy egy teljesen új célt kitűzve. Ezt a projektet más 

intézmények is meg tudják valósítani, mind közigazgatási, mind pedig képző intézmények, például 

iskolák vagy egyetemek, annak érdekében, hogy a lakosság jelentős részét el tudják érni, különböző 

módokon és hogy létrehozzanak egy, az állampolgárságot és a helyi közösséget fejlesztő hálózatot 

Firenzében. Mindezek mellett, Olaszország más olyan területein is népszerűsíthető, ahol szükség van 

az erős helyi identitástudatra; ilyen módon egy nemzeti hálózatot is létre lehetne hozni, amelynek 

célja azon helyi területek erősítése, amelyek kritikus helyzetekkel küzdenek.   

Az Állampolgárság Kultúrája projektet más, Olaszországon kívül országokban is lehetne alkalmazni, 

különösen ott, ahol a helyi és vidéki területek különböző nehézségekkel küzdenek. A Spazio Reale által 

kidolgozott gyakorlatban kipróbált módszerek alkalmazásával a más országokban lévő társadalmi 

vállalkozások kifejleszthetik saját módszereiket is a saját helyi közösségük megerősítésére.  
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LENGYELORSZÁG 

Bajkolandia Szociális Szövetkezet 

 Működési terület 

A szociális szövetkezet napközit és gyermekmegőrzőt, egy szülésre felkészítő iskolát és 

jelmezkölcsönzőt működtet. 

 Elhelyezkedés 

Leżajsk, weboldal: http://bajkolandia.lezajsk.pl/ 

 Küldetés 

A napi ellátást és lehetőségeket biztosítani a fejlesztésre és az alapvető szociális készségek 

megszerzésére az olyan gyermekek számára, akik nem az állami óvodába járnak. Lehetővé tenni a 

Leżajsk-ban és környékén élő szülőknek, hogy hatékonyabban egyeztethessék össze a munkát és a 

családi életüket. 

 Alkalmazottak száma 

A szövetkezet jelenleg 6 alkalmazottat foglalkoztat. 

 Részletes információ 

A “Bajkolandia” Szociális Szövetkezet 2010-ben alakult, hogy napi ellátást biztosítson olyan gyerekek 

számára, akik nem az állami óvodába járnak és hogy alapvető szociális készségeket sajátíttasson el 

velük. A szociális szövetkezet megalapítása lehetővé 

tette a Leżajsk-ban és környékén élő szülők számára, 

hogy hatékonyabban tudják összeegyeztetni a munkát 

és a családi életet. A szövetkezetet 5 munkanélküli 

alapította.  

Az üzletszerű működést 2011-ben kezdtél el, ami 

először egy napközi és gyermekmegőrző működtetése 

volt. 

Az alapításkor a szociális szövetkezetekben alkalmazott demokratikus irányítási rendszer 

követelményként került meghatározásra. A szervezeti ügyeket a szövetkezet elnöke intézi, míg a 

szervezeti tevékenységek jelenlegi megvalósításával kapcsolatos döntéseket a munkavállalókkal együtt 

hozzák meg. Mivel az emberi tényező nagyon fontos a vezetőség számára, a szövetkezet figyelembe 

veszi a viták lehetőségét, amely azonban nem vezet maradandó konfliktushoz vagy félreértésekhez. A 

http://bajkolandia.lezajsk.pl/
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cégvezetés és a munkavállalók igyekeznek rugalmasak lenni, például helyettesíteni egymást egy barát 

vagy kolléga betegsége miatt. 

Tevékenysége során a "Bajkolandia" internetes marketinget használ, például közvetlen e-mailek 

küldésével vagy weboldalon történő hirdetéssel. Ezen túlmenően a szövetkezet a marketing 

stratégiájának megfelelően külső hirdetéseket (plakátok, poszterek) és közvetlen marketinget használ 

(amikor az ügyfelek egymásnak beszélnek a légkörről, vagy a kínálatról) és ezáltal tud új ügyfeleket 

szerezni. 

 Szükséges erőforrás 

A gyermekgondozás területén jelentkező növekvő igények miatt egyre inkább észrevehető volt, hogy 

szükség van egy olyan hely létrehozására, ahol a gyermekek gondozása biztosított. A szövetkezet 

dolgozói - akik a szövetkezet megalapítása előtt egymástól függetlenül működtek -, a barátaikkal 

folytatott beszélgetések során érzékelték azt a problémát, hogy nehézséget okoz gyermekfelügyeletet 

találni olyan esetekben, amikor például hivatalos ügyeket kellett intézni.  Sajnálatos módon Lezajsk 

megyében, csakúgy, mint az egész Lengyelországban, az ilyen típusú felügyelet biztosítása nem 

mindig megoldott a családi kereteken belül (például amikor a nagyszülők még aktívan dolgoznak és 

nem mindig tudnak vigyázni az unokáikra). A fentiekkel összefüggésben a szövetkezet alapítói meg 

akarták változtatni ezt az állapotot az ezen a területen tevékenykedő szociális szövetkezet 

létrehozásával. A szövetkezetet 5 fő munkanélküli hozta létre: 4 nő és 1 férfi, a Leżajsk Megyei 

Munkaügyi Iroda támogatásával, a "2 + 2 = 5" elnevezésű projekt részeként a Civic Academy 

Alapítványnál történő képzést követően. Filozófiájuk az volt, hogy együtt többet érhetnek el a szociális 

gazdaságban. Ezek az emberek, bár nem ismerték egymást korábban, volt egy közös elképzelésük 

arról, hogy kialakítanak egy játszószobát a kisgyermekek számára Leżajsk-ban. Annak érdekében, 

hogy létrehozhassanak egy szociális szövetkezet, 13 000 PLN (≈ 980 000 HUF) pénzügyi támogatást 

kaptak a Leżajsk Megyei Munkaügyi Hivataltól. A szövetkezetben alkalmazott célcsoport a társadalmi 

kirekesztéssel és marginalizálódással küzdő emberek voltak; ebben az esetben a tartós 

munkanélküliek.  

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2010 decemberben indult el, jelenleg is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A szociális szövetkezet kínálatával kapcsolatos egyre 

növekvő érdeklődéssel összefüggésben 2012-ben a tevékenységi köre kibővült és megalakult a 

megyében az egyetlen szülésre felkészítő iskola. Elkezdtek születésnapi zsúrokat is rendezni a 

gyerekek számára és egy jelmezkölcsönzőt is alapítottak. Idővel a szövetkezet sok ügyfelet szerzett, 

és több olyan embert is tudott foglalkoztatni, akiket a társadalmi kirekesztés veszélye fenyegetett. 
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A legfontosabb eredmény az, hogy egy csoport munkanélkülinek sikerült munkahelyeket teremteni a 

saját maga számára, és ezzel egyidejűleg létrehozott egy helyi létesítményt, amely támogatja a 

leżajski lakosok munkájának és a családi életének összeegyeztetését. Továbbá míg az állami óvodák 

korlátozottan működnek, a "Bajkolandia" egész évben nyitva tart, és a nyári hónapokban is szakszerű 

ellátást kínál. A "Bajkolandia" ezáltal hozzájárul az ellátási szolgáltatási kínálat kibővítéséhez a 

gyermekek számára, amely segíti a helyi közösséget. Ugyanakkor ez egy nagyon rugalmas intézmény, 

amely a szülők igényeihez igazodva működik – erre jó példa, hogy akár egy- vagy pár órára is 

elvállalják a gyerekek felügyeletét.  

2013-ban a Szövetkezetet kitüntették a “Siker Útja” Nemzeti Versenyben, és tevékenységéért rangos 

díjat kapott a Kárpátaljai Vajdaság Marsalljától és Starosta Leżajski-tól, a Megyei Elnöktől. 2014-ben, a 

Szövetkezet további díjat nyert el a “2014 év Mikrovállalkozója” versenyben.  2016-ban pedig a 

"Purchase Pro Social" tanúsítványt is megkapta. 

 Nehézségek/tanulságok 

A kezdet nagyon nehéz volt a szövetkezet számára, mert pénzügyi problémákkal küzdött. Ennek az 

volt az oka, hogy egyes szülők, akik már regisztrálták gyermekeiket a "Bajkolandia"-ba, végülis elálltak 

ettől a szándékuktól, mivel a helyi állami óvoda is elkezdte a gyermekek felvételét és a szülők inkább a 

részleges ingyenes szolgáltatás lehetőségével éltek (Leżajsk óvodáiban az ellátás 5 óráig ingyenes, a 

szülők a gyermek hosszabb tartózkodása esetén külön fizetnek). 

Emellett a "Bajkolandia" promóciója is problémát jelentett a szövetkezet számára. A szövetkezetnek 

kezdetben nem volt pénze professzionális promócióra, ezért a szövetkezet tagjai kezdetben saját 

maguk nyomtatták a szórólapokat és posztereket és kihelyezték őket a hirdetőoszlopokra. Ennek az 

akciónak köszönhetően egyre többen kezdték megismerni a szövetkezetet, egyre több kisgyermekes 

szülő kezdett el betérni hozzájuk, és aztán ők is tovább ajánlották őket más szülőknek.  

Ezen túlmenően a következő kihívás az volt, hogy meg kellett győzni a helyi közösséget arról, hogy a 

szövetkezet szakszerű szolgáltatásokat nyújt. Sajnálatos módon a szociális szövetkezeteknek általában 

nincs túl jó megítélése. Főleg a munkanélküliekkel, vagy a társadalmi periférián élőkkel azonosítják 

ezeket, akik a takarításon és főzésen kívül nem túl sok egyébre alkalmasak (mivel a szociális 

szövetkezetek főként ezeken a területeken tevékenykednek).   

Mindazonáltal lehetséges volt egy olyan csapatot összehozni, akik pedagógiai lelkesedéssel és jó 

szervezési készségekkel rendelkeztek, és képesek voltak megbirkózni a szövetkezet mindennapi 

működtetésével. Egyébként a szövetkezet tagjai maguk is kisgyermekes szülők, akik egy olyan 

szolgáltatást biztosítanak, amely nemcsak nekik teremt munkahelyet, hanem azt is lehetővé teszi 

számukra, hogy összehangolják a munkájukat és a családi életüket.  
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 Fenntarthatóság 

A „Bajkoladia” iránti egyre növekvő érdeklődésnek köszönhetően egy szülésre felkészítő iskolát is 

létrehoztak, ahol a felelősségteljes szülői szerepre készítik fel a leendő anyukákat és apukákat. Egy 

jelmezkölcsönzőt is alapítottak, amelynek köszönhetően a szövetkezet újabb bevételeket tud 

generálni. Mindezek mellet az alkalmazottak különböző projekteket készítenek elő, amelyek célja a 

szociális szövetkezet intézményi fejlesztése és kínálatának bővítése. A szövetkezet támogatást is 

kapott a Rzeszówi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől üzletfejlesztésre és egy új munkavállaló 

alkalmazására. Fontos, hogy támogatást kapott a munkahely felújítására is, továbbá egy átmeneti 

támogatást is az új munkavállaló bérköltségeire. Ezek mind kiemelkedő fontosságú eszközök egy 

társadalmi vállalkozás fenntartása számára.  
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“SMAK” Szociális Szövetkezet 

 Működési terület 

A szociális szövetkezet óvodák és iskolák élelmezésével, egyéni ügyfelek számára catering 

szolgáltatásokkal, készételekkel és képzési és konferencia szolgáltatásokkal foglalkozik.   

 Elhelyezkedés 

Kolbuszowa, weboldal: www.spoldzielniasmak.pl 

 Küldetés 

A "SMAK" küldetése a társadalmi-szakmai reintegráció, amelynek célja a tagjai, valamint Kolbuszowa 

megye minden lakosa számára az önálló munkavégzés képességének újjáépítése és fenntartása. 

 Alkalmazottak száma 

Jelenleg 5 alkalmazottat foglalkoztatnak.  

 Részletes információ 

A „SMAK” szociális szövetkezetet 2012-ben hozták létre a Rzeszowi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

„Humán tőke 2007–2013” Operatív Programjának „Kárpátaljai Szociális Szövetkezetek” projektje 

keretében elnyert pénzügyi támogatással. 

A szövetkezet létrehozásának oka a Kolbuszowa környékén élő, társadalmilag kirekesztett személyek 

szociális és szakmai reintegrációja volt, számukra stabil munkahelyek megteremtésével. A 

szövetkezetet 5 fő hozta létre, és közülük 3 fő még mindig a szövetkezet tagja. A szövetkezet 

pénzügyi támogatást kapott és tanácsadás is igénybe vett ahhoz, hogy piaci körülmények között is 

képes legyen működni és szakmai és versenyképes szolgáltatásokat tudjon nyújtani.  

A szövetkezet fő tevékenysége catering szolgáltatás nyújtása intézményi és egyéni ügyfelek számára. 

A szövetkezet egészséges ételekkel látja el a Kolbuszowa környékén működő általános- és 

középiskolákat és óvodákat. Az aláírt szerződések alapján a szövetkezet 7 iskolát és 1 óvodát lát el 

rendszeresen. A szövetkezet bevételének 60-65%-a az iskolák élelmezéséből származik. Egyéb 

bevételeiből 30% az egyéni megrendelők számára nyújtott catering, 5-10% pedig a képzési és 

konferencia, valamint készétel-szolgáltatásokból származik. 

Jelenleg a szövetkezet a helyi piacon fejleszti tevékenységét.  

Annak érdekében, hogy megfeleljenek az ügyfeleik elvárásainak, 2017-ben egy tapasztalt szakácsot 

alkalmaztak és egy új menüt állítottak össze. Kiemelt figyelmet fordítottak a marketing 

tevékenységekre is. Ez lehetővé tette számukra, hogy 2017-ben profitot termeljenek és megnöveljék 

bevételeiket főleg az egyéni ügyfelek számára nyújtott catering szolgáltatásaikból. Ezen felül, annak 

http://www.spoldzielniasmak.pl/
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érdekében, hogy a helyi piacon megerősítse helyzetét, a szövetkezet 2018 augusztusában elindított 

egy gasztronómiai képzést és megváltoztatta menükínálatát is. Az új menü 2018 augusztusában került 

bevezetésre. E célból együttműködést alakítottak ki egy, a Lengyelország északi részén elhelyezkedő 

pomerániai társasággal, amely cég sikeresen működik a catering szolgáltatások piacán. E 

tevékenységek fő célja, hogy jelentős részesedést szerezzenek Kolbuszowa város vendéglátóipari 

piacán, és az egyéni és intézményes ügyfeleik körében helyzeti előnyhöz juthassanak. A tervek szerint 

a szövetkezet növelni fogja a cateringből származó bevételei arányát az iskolák és óvodák 

élelmezéséből származó bevételekhez viszonyítva.  

A szövetkezetet demokratikusan vezetik, a döntéseket a tagok együttesen hozzák meg. 

 Szükséges erőforrások 

A „SMAK" Szociális Szövetkezet 2012-ben támogatást kapott a „Kárpátaljai Szociális Szövetkezetek" 

projekt keretében, amelyet a Rzeszowi Regionális Fejlesztési Ügynökség hajtott végre a Humán Tőke 

Operatív Programon belül. A projekt első fázisában a szövetkezet 55 097 PLN (≈ 4.15 m HUF) 

támogatást kapott a szövetkezet létrehozására és berendezéseinek beszerzésére, a második fázisban 

pedig átmeneti támogatásként 23 400 PLN-t (≈ 1.76 m HUF), három fő alkalmazására. Emellett 

további, kiegészítő átmeneti támogatást, 23 400 PLN (≈ 1.76 m HUF) értékben. 

A projekt harmadik fázisában fő támogatásként a szövetkezet 20 000 PLN-t (≈ 1.5 m HUF) kapott az 

üzlet bővítésére és egy újabb személy foglalkoztatására és egy 7 800 PLN (≈ 590 e HUF) összegű 

átmeneti támogatást, együtt egy kiegészítő átmeneti támogatással, amelynek összege újabb 7 800 

PLN (≈ 590 e HUF) volt. 

A szövetkezetnek azonban hamarosan költöznie kell a felújítás alatt álló St. Albert Testvér 

Plébániatemplomból, ahol a szövetkezet irodája található és ahol jelenleg időskorúakat is ápolnak. Erre 

a célra további Kolbuszowában található helyiségeket azonosítottak be, elkészítették az új konyha 

költségeinek becslését és beépítették a felújítás költségét a Kolbuszowa megyei revitalizációs tervbe. A 

projekt megvalósítását 2019 első negyedévében tervezték. Az újonnan létrehozott infrastruktúrában a 

Társadalmi Integrációs Központ és a „SMAK” Szövetkezet működik majd. A tervezett költségvetés 400 

000 PLN (≈ 30.15 m HUF) volt. Ezeket a költségeket az önkormányzat költségvetéséből finanszírozták 

a „ROWES - az I. alrégióban a szociális gazdasági ágazat átfogó támogatása” program részeként, 

amelyet az Európai Szociális Alap társfinanszíroz, és amelyet a Rzeszowi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség hajt végre. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

Az üzleti tevékenység 2012 áprilisában indult el. 

A 2018/2019 jelentős változásokat hoz a Szövetkezet életében. A beruházás végrehajtását 2019-ben 

tervezik. 
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 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A szövetkezet tevékenységei tükrözik a szövetkezet által kínált termékek iránti keresletet. Az igényt az 

a termékek célcsoportjával folytatott találkozók során erősítették meg. Egy piacelemzés lehetővé tette 

a szövetkezet számára, hogy meggyőződjön arról, hogy a kiválasztott fejlődési irány, azaz az 

értékesítés növelése az egyes ételek ágazatában, egy új menü elkészítése és az új piacokra való 

összpontosítás stratégiája megfelelő lesz számukra. Ezért a csapat úgy döntött, hogy az új értékesítési 

piacok alapján növeli az értékesítést, és új termékeket jelentet meg a kínálatában. Ezzel 

párhuzamosan a meglévő munkahelyek stabilizálása és újak létrehozása is cél, a társadalmi célokkal 

összhangban. A gazdasági célok megvalósulása a bővítésnek és egy új étlap elindításának, valamint az 

egyéni megrendelők vendéglátóipari szegmensében bekövetkezett növekedésnek köszönhető. A 

bevétel és a jövedelmezőség növekedésével párhuzamosan a szövetkezet a tevékenységből származó 

profit felhasználásával és a szociális vállalkozások számára biztosított finanszírozási források 

felhasználásával éri el a tervezett társadalmi céljait. 

 Nehézségek/tanulságok 

A szövetkezetnek - a kapott társfinanszírozás ellenére - pénzügyi forrásokat kellett összegyűjtenie a 

székház új irodába történő átköltöztetésére. Ez egy nehéz kihívás volt, amely megköveteli a 

szövetkezet valamennyi tagjának bevonását ennek a változtatásnak a végrehajtásába. 

 Fenntarthatóság 

A szövetkezet jelenlegi tevékenysége a vendéglátóipari piaci rés kitöltésére irányul. A piaci elemzés 

kimutatta, hogy nagy igény mutatkozik az ilyen típusú tevékenységekre. A 2018-2019 közötti 

időszakban a szövetkezet jelentős részesedést kíván szerezni a helyi piacon, hatékony irányítási 

rendszert létrehozva és magas színvonalú szolgáltatásokat kínálva, ami kétségtelenül az egyik 

legfontosabb versenyelőny egy ilyen jellegű ágazatban. A 2018 első negyedévében elvégzett 

tevékenységek célja az értékesítési hálózat bővítése volt annak érdekében, hogy Kolbuszowa régió 

legnagyobb ügyfélcsoportjaként kínálja szolgáltatásait, különös tekintettel az egyéni ügyfelek 

vendéglátására. 

A fenti elvárásokat a következő gazdasági célok révén kívánják megvalósítani: 

- A fogyasztók / felhasználók elégedettségének biztosítása, amely a nyújtott szolgáltatások 

minőségének mértéke, 

- Minőségi ételek és magas szintű szolgáltatás folyamatos biztosítása, 

- A marketing és a befektetési tevékenységek koncentrációja azokon a területeken, ahol aktív 

gazdasági tevékenységet folytatnak,  

- Kiváló minőségű termékek értékesítése, beleértve új termékek bevezetését versenyképes 

árakon, 
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- Teljes folyamatvezérlés, a legjobb alapanyagok, modern berendezések és technológiák 

beszerzése és alkalmazása, 

- Készételek árusítása, beleértve az internetes szolgáltatásokat. 

Az üzleti tevékenység fejlődésével párhuzamosan a szövetkezet a következő társadalmi célokat kívánja 

megvalósítani, bevonva a társadalmi vállalkozások számára rendelkezésre álló finanszírozási források 

felhasználását is: 

- A kolbuszowai Társadalmi Integrációs Központ résztvevőinek társadalmi, szakmai és szakmai 

reintegrációjának elősegítése, 

- Olyan vállalkozás működtetése, amely támogatja a munkaerőpiacon nehéz helyzetben lévő 

emberek polgári és információs tanácsadását, 

- A nők, a férfiak és a fogyatékkal élők egyenlő jogaival kapcsolatos tevékenységek, 

- Az egészség előmozdítása az egészséges életmód és a megfelelő táplálkozás népszerűsítése 

révén, 

- Intézkedések megvalósítása a közvetlen gazdasági környezet és a helyi közösség számára, 

annak érdekében, hogy közkedveltté váljanak azáltal, hogy támogatják a kulináris történelem, 

a rekreáció és a régió történelméből származó helyi termékek marketingjét, 

- Tevékenységek a szélesebb közösség számára a közvélemény pozitív hozzáállásának, 

bizalmának, jóváhagyásának és támogatásának megszerzése érdekében, például események 

szponzorálása, vásárokon és konferenciákon való részvétel, közösségi kezdeményezések. 
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“ZARBES” Szociális Szövetkezet 

 Működési terület 

A szociális szövetkezet felújítási és építési munkákban működik közre, a városi zöldterületek és 

patakok, folyómedrek karbantartását, gondozását és hidak javítását végzi. 

 Elhelyezkedés 

Zarszyn (település), weboldal: www.zarbes.pl 

 Küldetés 

A társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett embereknek a munka világába és a társadalomba való 

beilleszkedésének lehetővé tétele munkahelyteremtés révén. 

 Alkalmazottak száma 

5 főt munkaszerződéssel, 1 főt egyéb szerződéssel alkalmaznak. 

 Részletes információ 

A szociális szövetkezetet Besko és Zarszyn önkormányzatainak közös kezdeményezésére hozták létre, 

hogy munkahelyeket teremtsenek a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek számára. A 

szövetkezet tevékenysége révén támogatást és segítséget nyújtott a munkaerőpiacon kívül rekedő 

embereknek, a tartósan munkanélkülieknek, akiknek nincs esélyük és lehetőségeik arra, hogy munkát 

találjanak a munkaerőpiacon. 

A szövetkezet úgy éri el céljait, hogy lehetővé teszi a társadalmilag kirekesztett embereknek, hogy 

munkát találjanak, valamint támogatja azt, hogy szakmailag és társadalmilag beilleszkedjenek. A 

„ZARBES” lehetőséget biztosít a munkavállalók gazdasági helyzetének stabilizálására a javadalmazás 

és a bónuszok rendszere révén.  

A szövetkezet munkáját az igazgatóság irányítja, amelynek hatáskörei a következők: 

- A szövetkezet jelenlegi feladatainak elvégzése és a tevékenység teljes egészéért való 

felelősségvállalás, 

- A szövetkezet munkájának megszervezése, 

- A szövetkezet tevékenységeinek irányítása és képviselete, 

- Döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyet az alapokmány nem határoz meg, 

- Az előírt és soron következő pénzügyi elszámolások elkészítése, valamint a szövetkezet 

vagyonának felügyelete. 

A szövetkezet jól irányított, ami garantálja a szervezet stabil pénzügyi helyzetét. Az elnök a 

legnagyobb körültekintéssel gondoskodik a munkavállalókról. 

http://www.zarbes.pl/
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A szövetkezet által követett marketingstratégiát úgy kell érteni, mint a piacot célzó cselekvések, az 

ügyfelek és a kedvezményezettek körének növelése, valamint a szolgáltatások előzetes megtervezése 

a versenyelőny biztosítása érdekében. Ezek a szövetkezet elnöke által végzett tevékenységek a 

hatékony üzleti műveletekre és a tervezett bevételek elérésére irányulnak. A tevékenységek 

nagymértékben azon alapulnak, hogy a megrendeléseket piaci árak alapján tudják kikalkulálni. A 

szövetkezet elsősorban intézményi ügyfeleknek (önkormányzat és annak egységei) és egyéni 

ügyfeleknek (Zarszyn és Besko település lakói) nyújt szolgáltatásokat. 

 Szükséges erőforrások 

A „Helyi társadalmi szövetkezetek - a tartósan munkanélküliek munkahelye” című projekt részeként az 

induló szövetkezet 99 200 PLN (≈ 7.48 m HUF) pénzügyi támogatást kapott infrastrukturális 

beruházások és berendezések beszerzéséhez. A szövetkezet átmeneti támogatást is kapott a 

szövetkezeti alkalmazottak fizetésének 9 hónapos időszakra történő társfinanszírozására, valamint 

tanácsadási és képzési támogatást is biztosítottak számukra. A projektet az Európai Szociális Alapból 

az Európai Unió társfinanszírozta. 

A szövetkezetben dolgozó emberek elsősorban a munkanélküliség vagy a fogyatékosság által 

érintettek, ezért gyakran szükség van szakemberek segítségére és az ezen emberek igényeihez 

igazított infrastruktúrára. 

Egy szövetkezet működtetéséhez megfelelő képesítéssel kell rendelkezni; ilyen például a kompetens 

gazdálkodás. Egy szociális szövetkezet esetében az igazgatótanácsnak rendelkeznie kell a társadalmi 

kirekesztés által sújtott emberek kezelésének készségével és ismeretekkel a szociális gazdaság 

területén. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2013 júliusában indult, jelenleg is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A szövetkezet évről évre demonstrálni tudja a nyújtott szolgáltatások növekvő bevételeit és a növekvő 

profitot. Ez a növekedés a pénzügyi kimutatásokban látható. Ezenkívül a szövetkezet kibővítette 

szolgáltatásainak kedvezményezetti körét. 2017-ben a szövetkezet csatlakozott a Rzeszowi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség „ROWES - a szociális gazdasági szektor fejlesztésének lehetősége a II. 

Alrégióban” projektéhez, amelyben a szövetkezet támogatást kapott a személyes és marketing 

tanácsadás területén. Ennek köszönhetően a szövetkezet képessé vált a menedzsment kompetencia 

szintjének növelésére, ami pozitívan befolyásolta a vezetői döntések minőségét, és konkrét piaci 

hatást váltott ki az ügyfelek számának növekedése formájában. 
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 Nehézségek/tanulságok 

A szövetkezet elsősorban a vállalkozás menedzsmentjével kapcsolatos bürokratikus akadályokkal néz 

szembe. Ez különösen akkor érdekes, ha a munkát a társadalmi kirekesztés által sújtott és 

marginalizált emberekkel végzik. 

 Fenntarthatóság 

A szövetkezet olyan tevékenységeket folytat, amelyek hozzájárulnak fejlődésének 

kiegyensúlyozásához azáltal, hogy képesek alkalmazkodni a változó piachoz, vagy a szolgáltatások 

diverzifikációját szolgálják a szezonalitás ellensúlyozására. Ugyanakkor a szövetkezet célja stabil 

partnerségek létrehozása a rendelések egész évben történő biztosítása érdekében.  
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SZLOVÁKIA 

EPIC Nonprofit Szervezet – „Deafinitely Clean“ Projekt 

 Működési terület 

Szolgáltatások 

 Elhelyezkedés 

Pozsony, weboldal: http://www.epic-org.eu  

 Küldetés 

A Deafinitely Clean projekt megpróbál támogatást, tanácsadást és szolgáltatásokat nyújtani olyan 

tevékenységek révén, amelyek elősegítik az emberek bizonyos célcsoportját – nevezetesen a 

hallássérülteket - abban, hogy munkát szerezzenek, majd pedig teljes mértékben részt vegyenek 

közösségük társadalmi és gazdasági életében. 

 Alkalmazottak száma 

Az alkalmazotti kör a következőkből tevődik öse3 igazgatótanács tag (az igazgatóság minden tagja az 

EPIC Assist Holding társaság igazgatótanácsának tagja), 1 törvényes képviselő és a külkapcsolatok 

főigazgatója, 1 közép-európai koordinátor, 3 projektmenedzser, 1 európai vállalkozásfejlesztési 

menedzser, 1 külső munkatárs és 2 gyakornok, 21 gyakornok a célcsoportból. 

 Részletes információ 

 A Deafinitely Clean 2015 őszén az EPIC nonprofit szervezet részévé vált a fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának elősegítése című program 

részeként. 

A Deafinitely Clean egy hallgatói 

projektkezdeményezés volt a Socrates Institute 

oktatási programjában. Az alapító Katarína 

Pazmanyová egy nonprofit szervezetként 

indította el, amelyet az EPIC örömmel fogadott 

el, mivel a Deafinitely Clean tökéletesen 

illeszkedik az EPIC tevékenységeihez és 

értékeihez. 

A Deafinitely Clean egy olyan takarító szolgáltatás, amelyet kizárólag hallássérült emberek végeznek. 

Ez egy olyan projekt, amelyet a társadalmi vállalkozás elveire építettek. A végső termék a pozsonyi 

háztartások és irodák takarítása. A projekt célja a nyílt munkaerőpiacon történő munka biztosítása a 

http://www.epic-org.eu/
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hallássérült emberek számára, valamint egy híd megteremtése a siket emberek és a hallásproblémák 

nélküli világ között. 

A Deafinitely Clean arra törekszik, hogy a fogyatékkal élők számára olyan munkát biztosítson, 

amelyben más emberekkel találkoznak, és kölcsönös stresszmentes kommunikációnak vannak kitéve, 

mivel egy siket kliens munkáját és segítségét kínálják az ügyfélnek egy vonzó szlogennel, amely a 

következő: "felesleges beszéd nélkül". A Deafinitely Clean az ügyfelekkel egyénileg konzultál. A fő 

ügyfelek a háztartások és a vállalatok. 

A cég által kínált szolgáltatások a következők: 

- A háztartások rendszeres takarítása, 

- A háztartások teljes takarítása, 

- Irodai és közigazgatási épületek takarítása, 

- Igény esetén kiegészítő szolgáltatás: vasalás. 

 Szükséges erőforrások 

A 2016-os évben a finanszírozás forrásai: saját források, Pontis Alapítvány - 

Accenture Alap. A támogatás összege: 2 000 EUR (≈ 660 e HUF), bevétel: 2 000 

EUR (≈ 660 e HUF), kiadások: 2 000 EUR (≈ 660 e HUF). A projekt teljes 

költsége: 3 366,99 EUR (≈ 1.11 m HUF) 

 

2017-es évben a finanszírozás forrásai saját források, a szolgáltatás nyújtásából 

származó bevételek voltak. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2015 őszén indult, jelenleg is működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

A projekt kezdete óta a célcsoportból 31 főnek közvetítettek munkalehetőséget és nyújtottak egyéni 

támogatást.  

A 2017 folyamán összesen 21 takarítót rögzítettek az adatbázisban. A kereslet függvényében a 2017. 

évben havonta 30–110 órát takarítottak.  

A vállalkozás több mint 40 potenciális ügyfélhez fordult közvetlen e-mailben.  

A Deafinitely Clen vezetői sok munkát végeztek el a projekt kezdete óta. Lefordították jelnyelvre, és 

rögzítették a Deafinitely Clean vállalkozással kapcsolatos összes lényeges információt, például a 

munkaszerződéseket, a takarítási kódokat, valamint a biztosítási és felelősségbiztosítási kötvényeket, 

az ügyfelekkel való kommunikáció szabályait, amelyek segítettek számukra az ügyfelekkel folytatott 

kommunikációs problémák kiküszöbölésében. Meghatározták az ügyfélszolgálattal és a 

munkavállalókkal kapcsolatos előírásokat. Ezek a lépések nagyban hozzájárultak a „Deafinitely Clean” 

szolgáltatások professzionálisabbá tételéhez és szabványosításához. 
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 Nehézségek/tanulságok 

Az EPIC szervezet 7 fogyasztóval és 7 ügyféllel vette át a Deafinitely Clean projektet, ám a projekt 

alapítójával fennálló szoros személyes kapcsolatok miatt a koordinátor szervezetben bekövetkezett 

változás után sok ügyfél elvesztette érdeklődését a munka folytatása iránt. Ezért az új szervezetnek 

elsősorban ezt a helyzetet kellett kezelnie, hogy a projekt továbbra is szilárd alapokon nyugodhasson.   

 Fenntarthatóság 

A Deafinitely Clean az ügyfelekkel egyénileg konzultál. Együtt megvitatják a teendőket és 

megállapodnak abban, hogy miként lehet a legjobban megfelelni az ügyfelek igényeinek. 

 A Deafinitely Clean vezetői tisztában vannak 

azzal, hogy a nyújtott szolgáltatások minősége 

és a szállító megbízhatósága az üzleti 

együttműködés legfontosabb alkotóelemei, és 

törekszenek arra, hogy őszinte és tisztességes 

módon teljesítsék az ügyfelek elvárásait. 

A projekt időtartama alatt a társaság több mint 700 potenciális ügyféllel vette fel közvetlen e-mailben 

a kapcsolatot. 

A közösségi hálózatokon elindult a Deafinitely Clean tájékoztató kampány, és a toborzási videót 

terjesztették a Deaf Club Bratilslava weboldalon. 2016 szeptemberében a nemzeti TV közvetített egy 

„Deaf Clean” interjút. 
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Raslavice Kft. 

 Működési terület 

Közigazgatás - helyi önkormányzat 

 Elhelyezkedés 

Raslavice 

 Küldetés 

A szervezet küldetése az, hogy a Raslavice településen nehezen foglalkoztatható embereknek munkát 

biztosítson (ilyenek például a tartósan munkanélküliek, főként a roma közösségből, a nyugdíj előtt 

állók, a fogyatékkal élők, idős szülőket vagy fogyatékkal élőket gondozók stb.), továbbá, hogy 

alapvető ismereteket sajátíttasson el velük. A legfontosabb a társadalmi elégedettség, a jobb életmód 

lehetőségének megteremtése annak érdekében, hogy a település többi lakosa helyben maradjon. 

 Alkalmazottak száma 

Jelenleg 37 alkalmazottal dolgoznak.  

 Részletes információ 

A megoldandó probléma és a gyakorlat bevezetését kiváltó ok a településen élő jelentős számú 

munkanélküli volt, akik különböző problémákkal küszködtek 

(például alacsony végzettségű tartósan munkanélküliek - 

elsősorban a roma közösségből, a nyugdíj előtt álló 

emberek, fogyatékosok, idős szülőket vagy fogyatékkal 

élőket gondozók). Számos olyan nő és férfi élt Raslavice-

ben, akiket nehéz volt foglalkoztatni. A 2014-ben 

megválasztott polgármester meg akarta változtatni ezen 

emberek helyzetét, ezért elindította a „Municipal Services Raslavice, Ltd.” elnevezésű vállalkozást. A fő 

cél a fiatal roma emberek új generációjának nevelése volt, azáltal, hogy a szüleik alkalmazásával jobb 

életkörülményeket biztosított számukra. 

A vállalkozás a férfiakat az építőiparban, a nőket pedig a mezőgazdaságban foglalkoztatja. A roma 

közösség tagjai, akik azelőtt rossz körülmények között éltek, alkalmazásuk révén és fizetésükkel 

képesek voltak házaikat felújítani, vagy újakat építeni. Másrészt növényeket is termesztettek, 

amelyeket kevesebb rovarirtószerrel kezeltek, így azok egészségesebbek. És utoljára, de nem 

utolsósorban a szükséges újjáépítési munkákat a településen belül a társadalmi vállalkozás hajtja 

végre (pl. óvoda és általános iskola felújítása, járdák, utak építése, javítása stb.). A polgármesternek, 

mint magánvállalkozónak, volt már saját tapasztalata a roma közösség tagjainak foglalkoztatása terén. 
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Azt mondta, hogy a szlovákiai roma foglalkoztatással szemben továbbra is fennáll az előítélet, tehát ez 

is az egyik oka a szociális vállalkozás létrehozásának. A vállalkozás alkalmazni akarta őket, hogy 

munkaképessé váljanak, és a jövőben talán jobb munkát szerezzenek a nyílt munkaerőpiacon is. A 

kezdet nehéz volt. A roma közösség emberei nem hitték 

el azt, hogy ha dolgoznak, akkor az életük megváltozik. 

Motiválni kellett őket a munkavégzésre. Jelenleg, miután 

már három és fél éve dolgoznak a vállalkozásban, meg 

vannak győződve arról, hogy a munkájuknak van értelme, 

és a megkeresett pénzt befektethetik saját házuk 

felújításába vagy új építésébe. A polgármester irányítja a 

vállalkozást, a mezőgazdasági és építőipari részlegek pedig saját vezetőkkel rendelkeznek. Az 

építőipari munkák fő megrendelője Raslavice település. 

A mezőgazdaság vonatkozásában a megtermelt zöldséget a helyi óvoda, általános iskola és étterem 

dolgozza fel. Vevőik további szociális szolgáltatások a Raslavice közelében található más városokból 

(például Bardejov spa. Prešov és Giraltovce). Mi a cégére ezeknek a termékeknek? Legelső sorban a 

zöldségek természetes íze.  

 Szükséges erőforrások 

A szociális problémákkal küzdő célcsoport a helyi tartós munkanélküliek, elsősorban a roma 

közösségből, közvetlenül a nyugdíjba vonulás előtt lévők, a fogyatékkal élők, az idős szülők 

gondozását végző emberek vagy más, egyéb problémával küzdő emberek. Ezek az emberek nagyon 

nehezen alkalmazhatóak a közös munkaerőpiacon, mivel néhányuknál hiányzik az alapvető 

munkaképesség, vagy nem képesek teljes munkaidőben dolgozni, mert más emberekről 

gondoskodnak, és néha szükségük van arra, hogy hazamehessenek ellenőrizni őket. Az 

önkormányzaton belül nincsenek olyan álláslehetőségek, amelyek rugalmas munkaidőt tennének 

lehetővé. 

 Időskála (kezdő/záró dátum) 

2015.05.15. óta folyamatosan működik. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

Ezt a gyakorlatot jónak tekintik azért, mivel 37 olyan, a településen élő embert foglalkoztatnak, akik 

évekig munkanélküliek voltak, és köszönhetően a Raslavice Kft. önkormányzati szolgáltatásának 

társadalmi helyzetük mára megváltozott. 

A zöldségtermesztést egy kis földterületen kezdték el. Később 2 üvegházat is építettek, így a 

zöldségtermesztés ideje meghosszabbodott. 
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 Nehézségek/tanulságok 

Az egyik felmerült nehézség az, hogy nincsenek saját gépeik, és ezért ezeket bérelni szükséges. 

Valamint a település egyes lakosai nem helyeslik a roma közösség tagjainak nyújtott segítséget. 

 Fenntarthatóság 

A helyben termesztett zöldség minőségének fenntartása mellett a jelenlegi vásárlók hűek maradnak a 

Raslavice Kft.-hez, amely biztosítja a vállalkozás pénzügyi függetlenségét. Mivel fontos nyereséget 

termelni, a jövőbeni kínálat bővítése új ügyfelekhez juttathatja a vállalkozást. A polgármester (mint 

vezető) személyisége és a hajlandósága együttműködni ezzel a közösséggel is nagyon fontos ahhoz, 

hogy garantálni lehessen a gyakorlat fenntarthatóságát. 
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Wasco Mosoda 

 Működési terület 

Szolgáltatások 

 Elhelyezkedés 

Valaská, weboldal: http://wasco.sk/  http://www.youngroma.sk/   

 Küldetés 

A szervezet fő célja a fiatal roma nemzedék szellemi potenciáljának fejlesztése, valamint a munka 

világába és a társadalomba való beilleszkedés támogatásának elősegítése. 

 Alkalmazottak száma 

Jelenleg 20 főt foglalkoztatnak.  

 Részletes információ 

A fő probléma a marginalizált roma közösség tagjainak és a környező régió más hátrányos helyzetű 

csoportjainak magas munkanélküliségi rátája. Ha valaki ötvenéves és csak alapfokú végzettséggel 

rendelkező vagy bármilyen életkorú egészségügyi fogyatékossággal élő ember, ennek a 

kombinációnak köszönhetően szinte lehetetlen munkát találnia. 

A társadalmi vállalkozás Valaska település multifunkcionális központjában található. 3 éve működik, és 

tevékenységének köszönhetően 20 ember találta meg itt a munkáját. A fő profiljuk: mosás és vasalás. 

Itt a nehezen foglalkoztathatóaktól kezdve, a 

tartósan munkanélkülieken keresztül, a 

fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű 

személyek a bőrük színétől függetlenül felvételt 

nyerhetnek. A fiatal romák kezdeményezésére 

indított projekt körülbelül három évvel ezelőtt 

indult, és jelenleg is működik. Az az inkubátor, 

amelyik 25 tartós munkanélküli és nehezen 

foglalkoztatható személyt készíti fel a 

munkaerőpiacra, képes fedezni az összes 

működési költséget. A terv szerint a kapacitást legalább 40% -kal szeretnék növelni, és varrással 

kibővíteni a tevékenységeket. A nagyobb kapacitások jobb lehetőséget kínálnak a profitszerzésre. A 

szabó műhely projektjét összekapcsolják a mosodai és a vasalási lehetőséggel. Az alkalmazottak 

http://wasco.sk/
http://www.youngroma.sk/


Jó Gyakorlatok Gyűjteménye 44 
 

 

varrnak, és az elkészült termékeket bérbe adják cégeknek és szervezeteknek. Tehát a társaság biztos 

lehet abban, hogy az ő létesítményeiben tisztíttatják és vasaltatják majd a szennyest is.  

A társadalmi vállalkozás berkeiben kifejlesztett eljárásnak köszönhetően olyan embereket foglalkoztat, 

akik eleinte alig képesek dolgozni egy hagyományos cégnél. Néha nehéz elképzelni, hogy mit is jelent 

ez nekik. A mosoda olyan nőket foglalkoztat, akik számára az automata mosógép úgy nézhet ki, mint 

valami részecskegyorsító. Egyes esetekben életükben először fordul elő, hogy bekapcsolhatnak egy 

ilyen gépet.  

A szervezetet Ivan Mako, egy fiatal, jól képzett roma alapította és irányítja.  

A szervezet a semmiből indult, azonban néhány év elteltével már saját művezetőket, adminisztratív 

személyzetet és vezetőket képez. Például Jana Majchutovának régebben nagy gondja volt a 

munkakereséssel; amikor lehetett, az erdőben dolgozott, emellett pedig csak ideiglenes munkákat 

talált, a teleket pedig otthon töltötte. Aztán kapcsolatba lépett a valaskai társadalmi vállalkozással és 

azóta az építkezéstől a takarításig már szinte minden pozícióban dolgozott. Egy év után egy határozott 

idejű munkaszerződéssel kinevezték mosodai igazgatóvá. Mostmár ő szervezi a mosodai munkát, 

kommunikál az ügyfelekkel és együttműködik a vállalat marketing tevékenységeiben. 

A marketing tekintetében az ügyfelekkel folytatott kommunikáció a személyes kapcsolatokon alapszik. 

A cég ügyfelei elsősorban az üzleti szektorból származnak, többnyire szállodák, vendégházak és 

szociális létesítmények. Ha a cég jó minőséget kínál, akkor az ügyfél elfogadja a nyújtott 

szolgáltatásokat. A vállalat innovatív módon is végez népszerűsítő tevekénységeket, például egy sátrat 

építettek a Pohoda fesztiválon, és mosodai szolgáltatásokat nyújtottak a fesztivál résztvevőinek. Ez a 

sátor kellemes meglepetés volt a fiatalok számára. 

 Szükséges erőforrások 

Az induló tőkét a norvég pénzügyi mechanizmus biztosította, a „Második fecske” projekt keretében. 

Egy régi elhagyott gyár épületét többfunkciós központtá alakították át. A társaságot 3 menedzser 

vezeti, a cég igazgatója Ivan Mako, a Fiatal Roma Egyesület elnöke. 

A működési költségeket a mosoda jövedelme fedezi. 

A kiegészítő tevékenységeket a Starter projekt - a fiatalok személyes fejlesztési programja - 

támogatásával valósítják meg. 

Célcsoportok: 

- Tartós munkanélküliek 

- 50 évnél idősebbek 

- Szülési szabadságról visszatérő nők 

- Egészségügyi problémákkal küzdők 

- Alacsonyan képzettek. 
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 Időskála (kezdő/záró dátum) 

Az Egyesület tevékenysége 1999-ben kezdődött, a társadalmi vállalkozást pedig 2015-ben indították 

el. 

 A siker bizonyítéka (elért eredmények) 

Szlovákiában is probléma a tartós munkanélküliség; ráadásul ennek aránya néhány régióban eléggé 

jelentős. Minden olyan példa, amely akár néhány embert visszatérít a munkaerőpiacra, hasznosnak 

ítélt, elfogadott és nagyra becsült. A Valaska társadalmi vállalkozásnak ez a tevékenysége megkapta 

az „Impact Hub Intelligencia és Innováció a Társadalmi Vállalkozásban” díjat.  

Jelenleg megközelítőleg 20 fő dolgozik a vállalkozásban.  

A siker alapvető mutatói azok az emberek, akik a társadalmi vállalkozáson kívül találják meg új 

állásukat. Ez a Valaska esetében is látható.  

A szorgalmas vállalkozói környezet az embereket arra készteti, hogy tanuljanak tovább. Három fő 

tanul a főiskolán, egyikük elvégezte a középiskolát. Számos alkalmazott iratkozott be különböző 

tanfolyamokra - némelyik helyben, a multifunkcionális központban indul, mások pedig hagyományos 

iskolákban.  

A mosoda és a vasalás már 3 éve működik. A jó áraknak 

köszönhetően rendszeresen kapnak új megrendeléseket. Ez 

létfontosságú számukra, mivel a projekt képes az önmagát 

finanszírozni és ezáltal fenntartható. Csak az energiaellátás 

fedezésére havonta legalább 1 600 EUR (≈ 530 e HUF) 

bevétellel kell számolniuk. A nyereséget a működési 

költségek fedezésére használják fel, és a még befejezetlen 

épület munkálataira költik. Később pedig az új fejlesztésekhez használják majd fel.  

Ivan Mako-t, az egyesület vezetőjét ösztönzik a régióban élő, a társadalmi vállalkozásban dolgozó 

emberek életkörülményeiben bekövetkező látványos változások. Örömmel látja, hogy sikeresen 

indítanak el embereket a változások útján.  

Mivel a célcsoport sok összetett problémával küzd, az egyesület egy akkreditált szociális tanácsadást is 

indított. A jövőben ápolási szolgáltatásokkal is rendelkeznek majd. 

A pénzügyi nehézségekkel küzdő emberek pedig pénzügyi támogatást kaphatnak (például előre 

egyeztetett visszafizetési ütemezéssel). Néhányuknak mentorokra is szüksége van a hivatalokkal való 

hatékonyabb kapcsolattartás és kommunikáció érdekében. 

 Nehézségek/ tanulságok 

A munka megkezdésével kapcsolatos problémák: 

Az Egyesületnek meg kellett találnia egy megfelelő épületet és támogatásokat kellett szeretnie az 

épület felújításához. Ezt néhány támogatási kérelem megoldotta. Az induló szakaszban pár nemzeti 

szintű, európai és norvég forrásból származó támogatás jelentős segítséget jelentett. 
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Szükség volt a társadalmi vállalkozás megfelelő vezetőinek megtalálására is, különös tekintettel a 

munkák koordinálása tekintetében. 

Egy fontos probléma, hogy a vállalkozás alkalmazottainak néha hiányoznak az alapvető készségeik, és 

sokszor nagy erőfeszítésre volt szükség ahhoz, hogy munkaterápiákkal segítsenek nekik a legalsó 

szintről kicsivel feljebb jutni. 

Időnként nem hagyományos problémákat is meg kell oldaniuk (például egy alkalmazottnak 

szemüvegre van szüksége, de nincs pénze a megvásárlásához). Az ilyen napi problémákat rugalmas 

módon, a lehető leghamarabb oldják meg. 

 Fenntarthatóság 

A fenntarthatóságot az alaptevékenységek és az egyéb kiegészítő szolgáltatások együttesen biztosítják 

a multifunkcionális központban, ahol a társadalmi vállalkozás található. 

Az alaptevékenységek tekintetében a társadalmi vállalkozásnak képesnek kell lennie profitot termelni, 

amely fedezi az összes költséget, és biztosítja az új fejlesztésekhez szükséges forrásokat. A 

szolgáltatások nyújtása jól megalapozott és néhány újítást és bővítést még terveznek a létrehozott 

központ keretein belül. 

Példák az alkalmazottak (vagy veszélyeztetett csoportokból származó más személyek) számára 

nyújtott kiegészítő szolgáltatásokra:  

- Pénzügyi tanácsadás: sok ember nem rendelkezik alapvető ismeretekkel a háztartás 

pénzügyeinek kezelésében. Ezen emberek életszínvonalának javítása és például adósságaik 

csökkentése érdekében alapvető információkat kell biztosítani számukra ezen a területen is. 

- Jogi tanácsadás: az emberek különféle személyes problémákat oldanak meg, beleértve a 

végrehajtásokat, ingatlantulajdonlásokat, bérleti díjakat, gyermekgondozást (válás esetén) 

stb. A személyes képességeik korlátozottak az ilyen problémák megoldására, tehát az ilyen 

tanácsok nagyon hasznosak lehetnek számukra. 

- Képzés: alapvető készségek elsajátítása a munkahelyen (például a professzionális mosógép 

működtetése, ezen belül például mit lehet / mit nem lehet együtt mosni, milyen programot 

kell használni egy adott ruhadarabhoz), de ez néha az alapvető munkavégzés szokásainak 

elsajátítását is jelenti. 

 


