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A társadalmi vállalkozásokról

• A szociális vállalkozásoknak nevezzük azokat a többnyire non-profit
vállalkozásokat, melyek működhetnek kereskedelmi alapon, de tevékenységük
mégis a közösség érdekeit szolgálják, nem a tulajdonosét. Az Európai Unióban
működő szociális vállalkozások alig 10 százalékát teszik ki az uniós
vállalkozásoknak, amelyek közel 11 millió főt foglalkoztatnak, többnyire a
társadalom perifériájára szorult közösség tagjaiból verbuválva.
• A szociális vállalkozások finanszírozása leginkább közforrások, vagy
magánbefektetések útján valósul meg. Az Unió elkötelezett híve a szociális
vállalkozásoknak, jelenleg az Európai Szociális Alapból kínálnak pénzügyi
támogatást, ugyanakkor több „szociális befektetési alap” létrehozását igényli
a piac, hiszen: „A szociális vállalkozások az európai gazdaság számára ma
annyira fontos intelligens, inkluzív és fenntartató növekedést és innovációt
testesítik meg. Az új intézkedések elősegítik az ilyen vállalkozások létrejöttét
szerte Európában, és biztosítják, hogy azok hozzájussanak a növekedésükhöz
szükséges – válság idején különösen fontos – pénzügyi támogatáshoz.”

Társadalmi vállalkozások definíciója

• A társadalmi vállalkozások az ún. szociális gazdaság fontos szereplői.
Számukat, méretüket, tevékenységi területüket, illetve tapasztalataikat
tekintve nagyon sokfélék lehetnek. Abban azonban mind megegyeznek, hogy
hosszú távon fenntartható megoldásokat igyekeznek nyújtani a legégetőbb
társadalmi problémákra.
• Kutatás (OFA 2017) (társadalmi vállalkozás
bármilyen típusú szervezet lehet, ha van
társadalmi célja és kimutatható társadalmi
hatása, valamint a piacról, értékesítésből
vagy szolgáltatásnyújtásból származó
bevétele.)
• Lehetséges jogi formák:
 Szociális Szövetkezet
 Nonprofit Kft.
 Nonprofit Zrt.
 Alapítvány
 Egyesület

Társadalmi vállalkozások Magyarországon I.

• A KSH adatai szerint 2015-ben 62.152 működő nonprofit szervezetet tartottak
nyilván, mely szervezetek által elért összes bevétel 1.543.389,927 MFt volt.
Egy szervezetre átlagosan 24.832,5 eFt árbevétel jutott. A szektor által
foglalkoztatottak száma 142.117 fő volt.
• Kutatás (OFA)

• A társadalmi vállalkozások alapításának indítékai között a válaszolók
leggyakrabban (94%) valamilyen társadalmi vagy közösségi cél
megvalósítását említették. Emellett az együttműködés / érintettek bevonása
(85%), társadalmi problémák megoldása (83%), a közjó támogatása (81%) és a
fenntartható fejlődés elősegítése (80%) is gyakran hozzájárult célként a
társadalmi vállalkozások létrejöttéhez.

Társadalmi vállalkozások Magyarországon II.






Egészséges környezet (16%)
Lakhatás (13%)
Állatjólét (6%)
Párkapcsolatok (2%)

• A társadalmi vállalkozások minden jogi-szervezeti formájára jellemző, hogy a
bevételből a legnagyobb arányt az alap- illetve a közhasznú tevékenység
bevétele adja, ez az egyesületek és az alapítványok esetén 24%, az egyéb
kategóriában 41%, a nonprofit kft-knél 43%, a szociális szövetkezeteknél eléri
a 45 százalékot.
• A társadalmi vállalkozás hosszú távú
társadalmi hatása:
 Munkanélküliség csökkentése (52%)
 Képességfejlesztés (46%)
 Esélyegyenlőség (45%)
…..

Társadalmi vállalkozások Magyarországon III.
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Társadalmi vállalkozások a programterületen Magyarországon

• Kávézó működtetése, ebéd, koncertek,
előadások
• NETWORLD (DANUBE TP)
• MACVillage (CENTRAL EUROPE TP)

• Kulturális Labor Alkotóművészeti Szociális
Szövetkezet
• Bevételek: önálló tevékenységből 100.000 EUR,
pályázati támogatás: 25.000 EUR

Magyarországi példák I.

• A Fruit of Care fogyatékkal élők és hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásával különféle
ajándéktárgyakat, illatszereket állít elő.
Termékeiket magánszemélyeknek és
vállalkozásoknak egyaránt értékesítik. A
társadalmi cél itt a fogyatékkal élők és a
hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának
segítése, mely cél elérését a termékek
eladásából szerzett önálló jövedelmük is segíti.
• A Matyodesign olyan ruhákat és kiegészítőket
állít elő, amiket a matyó kultúra motívumai
tesznek különlegessé. A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tard asszonyai hímzik a társadalmi
vállalkozás termékeit, fizetésüket pedig a
termékek értékesítéséből fedezi a vállalkozás.

Magyarországi példák II.

