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Társadalmi vállalkozás: A Csoport-téka 
Egyesület magas színvonalú, hatékony munkaerő
-piaci szolgáltatásokat nyújt a munkaerőpiacon 

hátrányos helyzetűeknek. 

A NESsT Vállalkozási Alap Magyarországon 

hungary@nesst.org  
www.nesst.org 

A NESsT  2001 óta támogat társadalmi vállalkozásokat  
Magyarországon. Közel 70 magyar nonprofit szervezet jelent-
kezett, és közülük 49 vett részt a NESsT képzésein. A NESsT 
módszertani képzései elsősorban társadalmi vállalkozási lehető-
ségek feltérképezésére és kialakítására fókuszálnak, és céljuk, 
hogy a szervezetek megalapozottan kialakított vállalkozási 
tevékenységük révén növelni tudják mind pénzügyi fenntart-
hatóságukat, mind társadalmi hatásukat. 
Jelenleg Magyarországon 6 szervezet tartozik a NESsT port-
fólióba, és részesül pénzügyi és készségfejlesztési támogatásban. 

Küldetés: A Csoport-téka Egyesület a munkaerő-
piacon hátrányos helyzetű csoportok - többek 
között tartós munkanélküliek, pályakezdők, 
romák, fogyatékkal élők és kismamák - 
munkához juttatásáért és társadalmi inte-
grációjáért küzd.  

Csoport-téka Egyesület 
www.csoportteka.hu 

Székhely: Budapest 

Ágazat: Munkanélküliség, fiatalok 

Alapítás éve: 2001 

Státusz: Megvalósítási szakasz, 1. év 

Támogatási igény: 
Pénzügyi: US$ 10,000 
Készségfejlesztés: US$ 8,500 
 

Kapott támogatás: 
Pénzügyi: US$ 10,000 
Készségfejlesztés: US$ 23,486 

Társadalmi vállalkozás: A fruit of care társa-
dalmi márka jelenleg több mint 200 féle magas 
minségű, iparművészek által tervezett ajándék és 
dekorációs terméket kínál, melyet fogyatékkal 

élők készítenek 5 különböző 
védett műhelyben.   

Küldetés: A fruit of care a fogyatékkal élők 
fenntartható foglalkoztatását célozza, az általuk 
készített versenyképes termékek értékesítése és 
az őket foglalkoztató védett műhelyek szakmai 
támogatása révén.  

Székhely: Budapest 

Ágazat: Fogyatékkosság, foglalkozatás 

Alapítás éve: 2000 

Státusz: Megvalósítási szakasz, 2. év 

Támogatási igény: 
Pénzügyi: US$ 50,000 
Készségfejlesztés: US$ 13,000 
 

Kapott támogatás: 
Pénzügyi: US$ 32,000 
Készségfejlesztés: US$ 35,000 

Magyarországon a munkanél-
küliségi ráta átlagosan 11% körül 
mozog. A foglalkoztatottsági szint 
különösen alacsony a pályakezdők 
és a hátrányos helyzetű csoportok 
esetében.  

Magyarországon csak minden 
tizedik fogyatékkal élő személy-
nek munkája, míg az Európai 
Unióban átlagosan minden ne-
gyedik fogyatékkal élő  
dolgozik. 

Magyarország számok-
ban: 
*Lakosság:  9,880,059  
  -Városi: 68% 
  -Szegénységi küszöb alatt: 12% 
*1 főre jutó GDP: US 18,600  
*A legszegényebb 10% GDP-je: 3.5% 
*Munkanélküliség: 10.8 % 
Forrás: www.cia.gov 



 

Társadalmi vállalkozás:  2007 óta működik az Ízlelő 
családbarát étterem, amely képzést és munkahelyet 
biztosít mozgássérült és értelmi fogyatékos em-
bereknek.  

hungary@nesst.org  
www.nesst.org 

Küldetés: Új perspektívák nyújtása a munkaerő-
piacról kiszorult emberek számára, szükség-
leteikre építő, komplex szolgáltatások által,  

valamint a családok tehermentesítése a gyerme-
kek rugalmas ellátásával. 

Kék Madár Alapítvány 
www.kek-madar.hu 

Székhely: Szekszárd 

Ágazat: Fogyatékosság, foglakoztatás 

Alapítás éve: 1997 

Státusz: Megvalósítási szakasz, 3.év 

Támogatási igény: 
Pénzügyi: US$ 23,000 
Készségfejlesztés: US$ 8,500 
 

Kapott támogatás: 
Pénzügyi: US$ 60,000 
Készségfejlesztés: US$ 39,000 

Társadalmi vállalkozás: A Vadvirág Alapítvány 
speciális feljesztő tanfolyamokat kínál tanulási 
nehézséggel küzdő gyermekek számára.  

Küldetés: Az alapítvány sérült gyermekek 
számára nyújt különböző terápiákat, integrált és 
családbarát módon, magas szakmai színvonalon, 
hozzásegítve őket ezáltal egy teljesebb élethez. 

Vadvirág Alapítvány 

www.vadviragalapitvany.hu 

Székhely: Kaposvár 

Ágazat: gyermekvédelem, fogyatékosság 

Alapítás éve: 1995 

Státusz: Megvalósítási szakasz, 1 év. 

Támogatási igény: 
Pénzügyi: US$ 8,000 
Készségfejlesztés: US$ 8,500 
 

Kapott támogatás: 
Pénzügyi: US$ 8,000 
Készségfejlesztés: US$ 23,592 

Magyarországon az értelmi 
fogyatékkal élők kevesebb mint 
10%-ának van állása.  

A speciális igényű tanulók inte-
grált oktatása még gyerekcipőben 
jár Magyarországon. 

WELLDORF Szövetkezet 

www.welldorf.hu 

Székhely: Budapest 

Ágazat: Oktatás 

Alapítás éve: 2009 

Státusz: Megvalósítási szakasz, 1. év 

Társadalmi vállalkozás: A Welldorf  szövet-
kezet webáruházán keresztül kínál elsősorban 
Waldorf iskolákban és óvodákban használt isko-
laszereket, kézműves és egyéb speciális esz-
közöket. 

Küldetés: A Welldorf szövetkezet felelős közös-
ség és társadalom építésére kötelezte el magát a 
gyermekek Waldorf tanterv szerint végzett krea-
tivitásának, valamint szellemi és fizikai 
készségeik feljesztése révén. 

Az alternatív oktatási 
intézmények finan-
szírozására egyre keve-
sebb állami támogatás 
jut, mely nehezíti a Wal-
dorf és egyéb speciális 
oktatási intézmények 
fenntartását. 

Támogatási igény: 
Pénzügyi: US$ 10,000 
Készségfejlesztés: US$ 
7,750 
 

Kapott támogatás: 
Pénzügyi: US$ 8,000 
Készségfejlesztés: US$ 
4,250 
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hungary@nesst.org  
www.nesst.org 

Honlap: www.nesst.org 

Ágazat: Aktív jótékonyság, társadalmi vállalkozások fejlesztése  

Alapítás: Lee Davis & Nicole Etchart, USA, 1997. 

Regionális irodák: Santiago, Chile és Budapest, Magyarország. 

Jelenlét: Dél-Amerikában és Közép– és Kelet-Európában 10 országában: Argentina, 
Brazília, Chile, Csehország, Ecuador, Horvátország, Magyarország, Peru, Románia és 
Szlovákia. 

Munkatársak: 32 szakember 11 országban. 

Küldetés: a NESsT a 
feltörekvő piacgazdaságok 
legfontosabb társadalmi 
kihívásaira nyújt lehetséges 
megoldásokat olyan 
társadalmi vállalkozások 
támogatása és fejlesztése 
révén, amelyek javítják a civil 
szervezetek pénzügyi fenn-
tarthatóságát és növelik társa-
dalmi hatásukat. 

A NESsT számokban 

A NESsT a civil társadalom iránti személyes elkötelettség hirdetője, és 
vállalkozási ötletek társadalmi vállalkozássá fejlesztésével a civil szek-
tor egészének fenntarthatóságához járul hozzá.  
Munkánk eddigi eredménye:  
 
* Összesen mintegy 2400 szervezetet vet részt 48 országban önfinan-
szírozási alapelvek és technikák elsajátítását célzó képzéseinken.  
 
Programjaink révén 454 civil szervezet sajátította el a társadalmi vál-
lalkozás tervezéséhez és megvalósításához szökséges üzleti ismerete-
ket. A résztvevő szervezetek 100%-a állította, hogy szívesenvégezné el újra  a társadalmi vállalkozásfe-
jlesztési programunkat, illetve ajánlané más civl szervezetek számára.  
 
* A NESsT Vállalkozási Alap portfoliójában eddig összesen 53 megvalósítási szakaszban járó társa-
dalmi vállalkozás részesült üzleti tanácsadásban és kapott összesen több mint 4 millió dollárnyi 

Frissítve 2011. május  


