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A szervezet 

valódi  pénzügyi és társa-
dalmi potenciál megvalósítása. 

Társadalmi kihívás: A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján a magyar társadalom több mint 6%-a 
él valamilyen fogyatékossággal.  Míg az EU-ban 10 
fogyatékkal élő emberből 4-en sikeresen találnak 
munkát, idehaza csak minden tizediknek sikerül-
munkát kapnia. A legtöbbjüket védett munkahe-
lyeken foglalkoztatják, ahol nincsenek meg a kellő 
üzleti tapasztalatok és a vállalkozás fenntartható 
működtetéséhez szükséges képességek. 

Alapítás éve: : 2010 

Éves költségvetés: 24. 6 millió HUF 

Munkatársak: 2 főállású 

Küldetés: Hosszú távon fenntartható 
foglalkoztatást biztosítása fogyatékkal élők 
számára az általuk készített minőségi ter-
mékek tervezése, és marketingje révén, 
továbbá a védett munkahelyek szakmai 
támogatása, az ott készült termékek 
versenyképesebbé tétele, a bennük rejlő 

Bemutatás: Fruit of Care  jelenleg több mint 
200 olyan minőségi dekorációs és ajándék-
tárgyat értékesít, amelyet mentálisan sérült 
emberek készítenek 10 védett munkahelyen.

Kitűzött társadalmi cél: Hosszú távon 
fenntartható foglalkoztatást biztosítani a 
fogyatékkal élők számára, megteremtve 

A társadalmi vállalkozás 
nekik a lehetőséget, hogy a gazdaság és a társadalom 
aktív tagjai legyenek; továbbá a társadalmi elfogad-
ottságuk növelése,  egy mintaértékű társadalmi vál-
lalkozás vezetése,  és egy már régóta esedékes 
különleges fórum megteremtése, ahol a védett mű-
helyek tudnak találkozni és a kihívásokra együtt me-
goldást találni. 
 
Pénzügyi célkitűzés:  A vállalkozás nyereségeinek 
megőrzése mellett 50 millió forintos forgalom 
elérése az elkövetkező két évben.  

A NESsT által nyújtott támogatás 

Szükséges támogatás: 
Pénzügyi:  50,000 USD 
Szervezetfejleszési:  13,000 USD 

A NESsT a következő területeken nyújt szer-
vezetfejlesztési támogatást a Fruit of Care-
nek:  
 
1. Egy integrált ERP vállalkozásirányítási 
rendszer kialakítása. 
2. Tanácsadás a menedzsment, a mentoring 
és humánerőforrás terén. 
3. Értékesítési stratégia  (főleg a vállalatokra 

hungary@nesst.org  
www.nesst.org 

és a struktúrára fókuszálva) 
4. Egy jövőbeli franchise alapjainak lefektetése. 
5. A kapcsolatépítés támogatása  és külföldi 
értékesítési lehetőségek felkutatása, nemzetközi 
kapcsolatok fejlesztése. 

6. Kiadások elemzése és optimalizálása.  

7. Beszállítói kapcsolatok kiépítésében és az  
Beszállítói lánc menedzselésében való segítség. 

 A NESsT  rendszeresen egyeztet a  Friut of Care  
vezetésével, aminek keretében áttekintésre kerül a 
társadalmi vállalkozás teljesítménye. A NESsT ezen 
kívül lehetővé teszi, hogy a Fruit of Care  a NESsT 
Üzleti Tanácsadói Hálózatának tagjai révén is tanác-
sadáshoz és pénzügyi támogatáshoz jusson.  

Fruit of Care 
www.fruitofcare.hu 
 

Hely: Budapest, Magyarország 
Szektor: Fogyatékkal élők, foglalkoztatás 
Szakasz: Második év, megvalósítási szakasz 
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Legfőbb adatok 

Üzleti teljesítmény: egy év alatt meghárom-
szorozta az éves árbevételét  és jelenleg 19  
nemzetközi vállalat beszállítója.  

Társadalmi hatás: Az ország 8 védett műhe-
lyében dolgozó 150 értelmi fogyatékkal élő ember 
számára biztosított állást és méltányos bérezést. 
18000 vásárlóhoz jutatta el a Fruit of Care 
üzenetét és termékeit.  

Szervezeti fejlődés létrejött egy webáruház, 
egy logisztikai rendszer és egy teljesítmény me-
nedzsment rendszer.   

Pénzügyi fenntarthatóság: 2 millió Ft értékű 
támogatás megszerzése.  E mellett az éves 
költségvetés 91%-a az önfinanszírozásból szár-

“A NESsT-tel való munkánk 
során mindig hatalmas 

segítséget  és együtt-
működést tapasztaltunk. A 

támogatásuk és part-
nerségük professzionaliz-

mussal és magas színvonallal 
társul.“ 

Eddig nyújtott támogatás 

Eddigi támogatás 
Pénzügyi: 32,000  USD 
Szervezet-fejleszztés: 35,000 USD 

A NESsT a következő területeken nyújtott 
szervezetfejlesztési támogatást a kezdetektől 
a Fruit of Care-nek: 
 
1. Pénzügyi és teljesítmény monitoring és 
jelzőrendszer kialakítása 

2. Egy egységes márka és design kiépítésének 
támogatása.  

3.  Az üzleti működés belső strukturájának 
kialakítása és a legmegfelelőbb jogi forma 
meghatározása. 

hungary@nesst.org  
www.nesst.org 

 

4. Az üzleti terv újragondolása és az alkalmazás nyo-
mon követése. 

5. Marketing és értékesítési stratégia kialakítása
(beleértve a vállalati stratégiát és egy honlap létre-
hozását). 

6. A szervezeti struktúra és a vállalkozási kultúra 
megerősítése, a belső kommunikáció és az érintetti 
kapcsolatok javítása. 
 
7. Az üzleti fejlődés érdekében kapcsolatok és for-
rásszervezési lehetőségek biztosítása.  

8. A teljesítmény professzionalizálása.  

 

Az eredményesség legfontosabb mutatói - 2011 

Kedvezményezettek száma 150 

A társadalmi vállalkozás 
éves árbevétele 

19,98 millió 
HUF 

A társadalmi vállalkozás 
éves növekedése 

192%  

A társadalmi vállalkozás 
árbevételének aránya a 
teljes költségvetésben  

91% 

Előrejelzések Felülmúlja 

Társadalmi hatás

Új munkahelyek teremtése: 150 

Frissítve: 2011. május 


