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tudja igazítani, és képes plusz forrásokat bevonni az új üzleti modell 
befektetési igényeinek kielégítésére. 

3.3  Káva Kulturális Műhely – Drámatréning Qt.Kft.

A Káva Kulturális Műhely Budapest első és Magyarország legnagyobb 
színházi nevelési társulata, magas szakmai színvonalon, elismerten 
működő, hazai és nemzetközi programokat bonyolító drámapedagógiai 
és színházi műhely. A Káva az ország különböző pontjain 9-21 éves, sok 
esetben hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közösségeivel dolgozik. 
Komplex színházi nevelési, valamint drámapedagógiai és színházi 
eszközöket alkalmazó foglalkozásokat tart, amelyekben a résztvevőkkel 
közösen olyan társadalmi, erkölcsi vagy lélektani problémákat vizsgál 
meg cselekvésen keresztül, mint például a drogozás, fiatalkori bűnözés, 
diszkrimináció, agresszió és kitaszítottság, hátrányos helyzetű fiatalok, pl. 
romák, enyhén fogyatékosok integrációja vagy reintegrációja. A társulat 
1994-ben indult és 1997 őszétől vált teljesen önállóvá. Munkatársaik 
Magyarország legtapasztaltabb szakemberei közé tartoznak a dráma, a 
színházi nevelés és a civil szervezetek menedzsmentje területén.

A Káva 2005-ben indította el társadalmi vállalkozását azzal a céllal, hogy 
a kulturális műhely ingyenes, főként pályázati pénzből finanszírozott 
programjaihoz szabadon felhasználható finanszírozási lábat teremtsen. 
A társadalmi vállalkozás a NESsT segítségével elvégzett alapos 
piackutatásra építve a vállalati szektor számára kínál a drámapedagógia 
módszertanán alapuló személyre szabott tréningeket, és nyújt segítséget 
például konfliktushelyzetekkel, vezetői szerepekkel, szervezeten belüli 
kommunikációval, kiégéssel, diszkriminációval kapcsolatos problémák 
kezelésében. A Káva munkatársai felnőttképzési technikákat sajátítottak 
el, ahol a drámapedagógiai módszerek felnőttek számára történő 
átültetéséhez kaptak segítséget.

A vállalkozás üzleti célja az volt, hogy a termelt profit a Káva 
munkatársainak fizetését és a fejlesztéseket finanszírozza. A NESsT 
tanácsai alapján a Káva vezetősége 2006-ban úgy döntött, hogy a 
sikeresebb értékesítés és az átláthatóság érdekében a társadalmi 
vállalkozást egy különálló, az egyesületi tagok tulajdonában lévő kft. 
keretében szervezetileg elkülöníti, és annak önálló arculatot alakít ki. 
A NESsT támogatásával elkészített üzleti terv alapján az értékesítés a 
vállalati szektorban indult, és a kezdeti eredmények biztatóan alakultak. 
Az már akkor is világossá vált, hogy a kitűzött üzleti célokat a vállalatokat 
tudatosan megcélzó kitartó marketing és értékesítési munkával lehet 
csak elérni egy olyan kompetitív piacon, mint a képzés/tréning piac. 
Az értékesítés volumene az évek során hullámzóan alakult, mert a Káva 
érthető módon a fő tevékenységére, a színházi nevelésre koncentrálta 
erőit. 2006-ban sikerült egy nagy volumenű szerződést kötnie a 
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Drámatréning Kft.-nek: a Magyar Közigazgatási Intézet a következő két 
évre összesen több mint 100, a korrupció témáját feldolgozó tréninget 
rendelt meg országszerte. Ezekből végül nem mind valósult meg, de ez 
kiegészülve kisebb megrendelésekkel 2006-ben és 2007-ben összesen 
6,7 millió forint árbevételhez jutatta a szervezetet. 2007-ben már 
összesen 58 tréninget értékesített a Drámatréning. A következő években 
azonban a magyarországi tréningpiacon tovább bővült a versenytársak 
köre, a gazdasági válság hatására pedig csökkentek a vállalatok 
tréningköltségvetései, és így az értékesítés jelentősen visszaesett: 2010-
ben mindössze két tréninget tartottak cégek számára. A visszaeséshez 
az is nagymértékben hozzájárult, hogy a Káva 2008-ban megnyerte egy, 
az Európai Unió által támogatott kétéves, 11 európai országot érintő 
kutatási program vezetését, mely a munkatársak kapacitásait lekötötte, 
így a társadalmi vállalkozás háttérbe szorult. 

A Káva számára a társadalmi vállalkozást illetően a legnagyobb kihívást 
az emberi kapacitások tervezése és menedzselése jelentette. Egyrészt 
a Káva társulatának tagjai voltak egyben a Drámatréning Kft. trénerei 
is, és ez a kapacitáskorlát olykor – főleg az 50 feletti éves tréningszám 
időszakában – problémát jelentett a színházi nevelési foglalkozások 
és a céges tréningek egyidejű megvalósításában. A gyerekeknek szóló 
programok sűrűsége miatt nem tudtak rugalmasak lenni a céges 
megrendelésekkel kapcsolatban, a gyerekekkel való munkát eredeti 
küldetésükhöz híven pedig nem akarták emiatt háttérbe szorítani. A 
konfliktust azzal igyekeztek kivédeni, hogy kiépítettek egy külső tréneri 
kört, akik ismerték a módszertant és magasabb igénybevétel esetén be 
tudtak ugrani. 

Az is problémát okozott, hogy a társadalmi vállalkozás és a társulat 
menedzsmentje nem különült el, nem volt külön ember, aki csak a 
vállalkozást dolgaival tudott volna foglalkozni. A NESsT támogatásával 
a Káva újragondolta a feladatok és felelősségi körök leosztását annak 
érdekében, hogy proaktívabb értékesítési tevékenység váljon lehetővé az 
amúgy is erős versenyt diktáló tréningpiacon. A kft ügyvezetői teendőit 
a társulat kommunikációs vezetője vette át, ám a társadalmi programok 
prioritása mellett nem tudott elegendő energiát fordítani a vállalkozás 
menedzselésére. 

Az uniós projektjük lezárását követően a Káva 2011-ben új értékesítő 
munkatársat kíván alkalmazni, hogy a társadalmi vállalkozásban rejlő 
potenciált az ügyfélkör tudatos építésén keresztül ki tudja használni, 
és vállalkozás szabadon felhasználható bevételhez tudja juttatni a 
szervezetet. 

A Káva példája jól mutatja, hogy a társadalmi vállalkozás sikere 
érdekében kulcsfontosságú az emberi kapacitások egyensúlyban 
tartása, és nem csupán a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges emberi 
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erőforrások tekintetében, hanem a vállalkozás menedzselésére 
vonatkozóan is. Annak ellenére, hogy készítettek üzleti tervet 
megalapozott előrejelzésekkel, nem sikerült a megfelelő mértékű 
emberi kapacitást belefektetni a vállalkozásba. A szervezet figyelmét 
nagymértékben lekötötte a társadalmi programok megvalósítása, és így 
nem tudták a vállalkozásban rejlő potenciált maximálisan kiaknázni. 

A társadalmi vállalkozás a Kávát a pénzügyi forrásokon kívül egyéb 
hasznosítható előnyökhöz is hozzásegítette: amellett, hogy a céges 
tréningeken szerzett tapasztalatok egyes elemeit a fiataloknak szóló 
szakmai programokba is be tudták építeni, az üzleti szektorban 
dolgozókkal való közös munka a kollégákban oldotta a korábbi 
ellenérzéseket, és új készségekkel gazdagította őket. A munkatársaknak 
meg kellett tanulniuk a cégek képviselőivel professzionálisan tárgyalni, 
a társadalmi vállalkozás menedzselésében szerzett tapasztalat pedig 
hozzájárult, hogy a szervezet egésze professzionálisabbá és tudatosabbá 
vált. 

3.4  Kék Madár Alapítvány- Ízlelő családbarát étterem

A szekszárdi Kék Madár Alapítvány – amelynek célja, hogy a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű embereket tanácsadással és képzési 
programokkal segítse - 2007-ben két fő céllal indította el társadalmi 
vállalkozását, az Ízlelő családbarát éttermet. Egyrészt fogyatékossággal 
élők tartós foglalkoztatását kívánták biztosítani olyan munkakörökben, 
melyek képességeiknek, igényeiknek megfelelnek, és lehetővé teszik, 
hogy viszonylag sok ember találkozzon velük és győződhessen meg az 
akadályozott emberek sokszínűségéről. Másrészt az alapítvány a pénzügyi 
kiszolgáltatottságát szerette volna mérsékelni a vállalkozásból származó, 
szabadon felhasználható bevételek révén. Korábban elsősorban uniós 
pályázati forrásból működtek, ami állandó likviditási nehézségeket 
okozott.

Az ötletet egy hollandiai étterem példája adta, ahol szinte kizárólag 
fogyatékosok dolgoztak. A nyitást alapos üzleti tervezés előzte meg 
a NESsT segítségével. Kezdettől fogva cél volt, hogy családbarát 
környezetben, magas minőségű alapanyagokból, körültekintő eljárással 
készült egészséges ételeket kínáljanak. Az elvégzett piackutatás 
arra engedett következtetni, hogy a város lakói között van jelentős 
fizetőképes kereslet ilyen jellegű szolgáltatásra. Az a döntés, hogy magas 
minőségű, az átlagnál drágább étteremként pozícionálták az Ízlelőt 
később a siker kulcsfontosságú tényezője lett. Az elsődleges célcsoport 
Szekszárd kisgyermekes családjai és egészségtudatos lakói voltak, és az 
ebédmenü mellett néhány a la carte étel is szerepelt a választékban. 
A kezdeti fő célok a következők voltak: 1. hat fogyatékos ember tartós 
alkalmazása, 2. napi átlag 92 adag értékesítése 4-5 éven belül naponta 




