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A Kék Madár esete kiválóan mutatja, hogy melyek a társadalmi 
vállalkozások sikerének kulcsfontosságú tényezői, illetve mik legégetőbb 
kihívásai Magyarországon. Az alapítvány az indulást megelőzően alapos 
üzleti tervezést végzett, és üzleti modelljével fizetőképes piaci szegmenst 
célzott meg. Az indulás óta is folyamatosan figyelik a piaci körülmények 
változásait, hogy szolgáltatásaikkal a célcsoportjuk igényeihez tudjanak 
igazodni. A hatékonyság növelésének és a költségek racionalizálásának 
folyamatos szem előtt tartása tette lehetővé, hogy az Ízlelő nyereséges 
vállalkozássá tudott válni. 

Sikeres modelljének köszönhetően az Ízlelő képessé vált különböző 
pénzügyi források bevonására a vállalkozás infrastrukturális beruházási 
igényeinek fedezésére. A konyhai kapacitások bővítését például uniós 
pályázat keretében tudták megvalósítani, illetve eredményeik alapján 
a NESsT jelentős mértékű, támogatást és hitelt kombináló csomagját 
is elnyerték. Végül, de nem utolsó sorban, sikerük kulcsfontosságú 
mozgatórugója megrendíthetetlen elkötelezettségük a fogyatékossággal 
élő emberek fejlesztése iránt. 

3.5  Fruit of care – a gondoskodás gyümölcse

A Fruit of care Magyarország első társadalmi márkája. A társadalmi 
vállalkozás designerek által fejlesztett minőségi, kézzel készített 
ajándéktermékeket kínál cégeknek és egyéni ügyfeleknek. Beszállítói 
olyan védett műhelyek, ahol fogyatékos emberek kézi munkával állítják 
elő a termékeket szakszerű támogatás mellett. A Fruit of Care Nonprofit 
Kft. menedzseli a társadalmi márkát, felel a termékfejlesztésért, 
összefogja a designereket és a beszállítókat, valamint a termékek 
forgalmazását végzi. A beszállítói együttműködések révén a Fruit 
of care modellje a műhelyeket működtető nonprofit szervezetek 
pénzügyi fenntarthatóságát javítja, ugyanakkor az értelmi fogyatékos 
személyekkel szembeni előítéleteket oldja, hozzájárulva ezzel társadalmi 
integrációjukhoz. 

A Fruit of care ötlete Jakab Áron iparművész nevéhez fűződik, akiben 
egy védett műhely számára végzett termékfejlesztő munkája során 
körvonalazódott a társadalmi márka koncepciója. A koncepció 
tulajdonképpen arra alapult, hogy a védett műhelyekben készülő 
kézműves termékek eladhatóságán azzal lehet javítani, ha a termékek 
fejlesztését designerekre bízzák, magas minőségű alapanyagokat 
használnak, a forgalmazást pedig egy közös márkanév alatt oldják meg. 
Első lépésként piackutatást végeztek, majd üzleti tervet készítettek a 
NESsT segítségével, mely a vállalkozási koncepció megvalósíthatóságát 
támasztotta alá. A Fruit of care ezt követően bekerült a NESsT 
portfóliójába, ahol a vállalkozás megvalósításához, a termékportfólió és 
a márkanév kialakításához kapott segítséget. A Fruit of care esetében is 
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a siker szempontjából kritikus pont volt az üzleti modell kialakításakor 
az, hogy prémium kategóriájú termékeivel a kezdetektől fogva 
elsősorban a vállalati szegmenst célozta meg. 

A Fruit of care termékpalettáját jelenleg több mint 200 különböző 
prémium kategóriájú ajándék- és dekorációs tárgy alkotja: többek között 
kézműves gyertyák, szappanok, aszalványok és lekvárok, papírtermékek, 
szőttesek. Nyolc védett műhelyben készülnek Fruit of care termékek 
több mint 100 értelmi sérült munkavállaló bevonásával. A társadalmi 
vállalkozás elsősorban vállalati megrendelőket és viszonteladókat céloz, 
de a saját webáruházán30 keresztül, valamint különböző kézműves 
és designvásárokon az egyéni vásárlók számára is hozzáférhetőek a 
termékek. Az eddigi eladások révén több mint 10 000 vásárlóhoz 
juthatott el a Fruit of care üzenete, miszerint az értelmi sérült személyek 
hasznos tagjai a társadalomnak, hiszen képesek értékteremtő munkát 
végezni, és magas minőségű termékeket előállítani.

2009-ben a vállalkozás 7 millió forint árbevételt termelt. 2010-ben ez 
már meghaladta a 20 millió forintot; a hagyományosan az értékesítés 
nagy részét adó karácsonyi szezonban összesen 17 vállalat karácsonyi 
ajándékait szállították. 2010-ben az árbevételen kívül a költségeket a 
Vodafone Angyal-pályázatán elnyert hozzájárulás31, valamint a NESsT 
vállalkozásfejlesztési támogatása fedezte. Az üzleti elemzés alapján 2013-
ra teljesen önfenntartóvá válik a társadalmi vállalkozás, mely a termékek 
skálájának további bővítésével, újabb védett műhelyek bevonásával válik 
majd lehetővé.

Míg az eredeti elképzelés az volt, hogy a Fruit of care egy már meglévő, 
saját gyártókapacitással rendelkező védett műhely értékesítését végzi 
majd, időközben kiderült, hogy az üzleti modellben rejlő valódi 
lehetőségeket akkor lehet kiaknázni, ha a vállalkozás nem köteleződik 
el egy védett műhely mellett, hanem termékfejlesztési és értékesítési 
platformként több védett műhellyel áll beszállítói kapcsolatban. 
Annak ellenére, hogy ez az új koncepció a megfosztotta a Fruit of 
care-t saját gyártó-kapacitásától, lehetővé tette, hogy szerepének – 
ami a piac és a védett műhelyek közötti közvetítés – rugalmasabban 
megfeleljen. Nagyobb hatékonysággal képes ezt a feladatot ellátni: 
független szervezetként érzékenyebb kell, hogy legyen mind a 
keresleti oldal igényeire, mind a beszállítók lehetőségeire, ugyanakkor 
termelőkapacitása és társadalmi hatása is számottevően bővül. A védett 
műhelyek így nincsenek közvetlenül kiszolgáltatva a piac változásainak, 
a kockázat megosztásra kerül; ugyanakkor a piaci igényekhez is 
rugalmasabban igazítható a termékportfólió. A nagyobb kereslet 
több fogyatékossággal élő foglalkoztatását teszi lehetővé, így ezáltal a 
társadalmi hatás is többszöröződik. 

30 www.fruitofcare.hu

31 Bővebb információ: http://www.facebo-

ok.com/vodafonefelelossegvallalas?sk=a

pp_6009294086
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Az új szervezeti modell azt is szükségessé tette, hogy létrejöjjön egy 
független szervezet. A NESsT szakmai támogatásával az új formába 
történő váltás sikeresen lezajlott, és a NESsT más befektetőkkel együtt az 
újonnan létrejött nonprofit kft. tulajdonosává vált. 

A társadalmi vállalkozás jelenlegi életciklusában két fontosabb kihívással 
néz szembe: egyrészt a márka menedzseléséhez és a forgalmazás 
szervezéséhez szükséges szervezeti háttér kialakítása, másrészt a 
vállalkozás finanszírozási igényeinek biztosítása szükséges.

Bár a fenti bevételi és fejlődési számok nagyobb erőforrást feltételeznek, 
a Fruit of care jelenleg két főállású alkalmazottal működik. A további 
működés érdekében a biztos szervezeti háttér kiépítése - új munkatárs 
felvétele, iroda és raktárhelyiség bérlése, a pénzügyi rendszerek 
fejlesztése, folyamatok szabályozása - azonban elengedhetetlen. Mivel az 
árbevételből csak a folyamatos működés költségeinek a fedezetét tudják 
biztosítani, a további fejlesztésekhez jelentős mértékű működő tőkére 
lenne szüksége. Mindehhez a Fruit of care jelenleg további bevonható 
forrásokat kutat fel.

A Fruit of care esete két fontos tanulságot hordozhat számunkra. Először 
is az üzleti modell kialakítása az ő esetükben is kulcsfontosságúnak 
bizonyult: prémium kategóriájú termékportfóliója révén olyan piaci 
szegmenst tud kiszolgálni, ahol hosszú távon is várható fenntartható 
és fizetőképes kereslet. Másodszor, a működés kezdeti szakaszában a 
Fruit of care rájött, hogy a vállalkozás sikere érdekében fel kell vállalnia 
a védett műhelyek és a piac közötti közvetítői szerepet. Ez lehetővé 
teszi számukra, hogy folyamatosan reagáljanak a piac változásaira. Az 
üzleti modell működőképességének köszönhetően a Fruit of care több 
fogyatékos embert tud munkához segíteni. 

A társadalmi vállalkozás innovatív üzleti modelljének, újszerű 
üzenetének és a népszerűsítésbe fektetett energiának köszönhetően 
a Fruit of care Magyarországon egyre szélesebb körben ismert, mely a 
termékek iránti keresletben is egyre inkább megmutatkozik. Az angol 
márkanév választása mögött tudatos döntés áll, középtávon ugyanis a 
vállalkozás több közép-és kelet-európai ország piacára is be kíván lépni. 
A nemzetközi kapcsolatok építésébe már bele is fogtak: első lépésként a 
szlovákiai értékesítés várhatóan 2011 folyamán kezdődik meg. 

3.6  Romani Design

A Romani Design egy szociális szövetkezeti formában működő társadalmi 
vállalkozás, mely az első magyar szociális szövetkezetek egyikeként 
alakult. A Romani Design egyedi, tradicionális roma motívumokat 
modern elemekkel ötvöző minőségi öltözékeket és kiegészítőket tervez, 




