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A szervezet 

Családi napközi keretében  a 
családok tehermentesítése a gyermekek 
rugalmas ellátásával. 

Társadalmi kihívás: A statisztikai adatok szerint 
Magyarországon az értelmi  fogyatékkal élők keve-
sebb, mint 10%-a talál munkát. A legtöbb étterem  
nem akadálymentesített és nem is gyermekbarát.  .  

Alapítás éve: 1997 
Éves költségvetés: 968,000 USD 

Munkatársak: 28 főállású vagy  részmunkaidős 
 

Küldetés:  Testi és értelmi fogyatékkal élők  
számára a megfelelő gazdasági és oktatási lehe-
tőségek megteremtése, tranzit munkahely és 
képzések biztosítása, hogy könnyebben tudjanak 
állandó munkahelyet találni, és saját, független 
életet kezdeni. 

Bemutatás: Az  Ízlelő étterem, testi és értelmi  
fogyatékkal élők számára nyújt képzést és 
foglalkoztatást, és ezzel egy időben magas minő-
ségű étkeztetést biztosít vendégei számára. Az 
étteremben szerzett tapasztalatoknak köszönhe-
tően a fogyatékos emberek később a nyílt 
munkaerő-piacon sikerrel helyezkednek el.  
Kitűzött társadalmi cél:  Testi és értelmi  

A társadalmi vállalkozás fogyatékkal élők foglalkoztatása, hogy ezáltal 
érezzék, hogy a társadalom aktív tagjai lehetnek, 
az étterem bevétleiből pedig más programok  
finanszírozása.  
 
Pénzügyi célkitűzés:  Független bevételi forrás 
biztosítása, és annak elérése, hogy az étterem a 
szervezet teljes bevételének 20%-át megter-
melje. 

NESsT támogatás 2011-ben 

Szükséges támogatás: 
 
Pénzügyi: 23,700 USD 
Készségfejlesztési: 8,500 USD értékben 

A NESsT a következő területeken nyújt készségfejlesztési 
támogatást idén a Kék Madár Alapítványnak: 
 
1. A vállalkozás növekedését célzó az üzleti terv meg-
valósítása. 
 
2. Egy új szolgáltatásokat ajánló kibővített étterem be-
indítása. 
 
3. A Kék Madár egyedi foglalkoztatási módszerének do-
kumentálása és a megfelelő üzleti előrejelzésekkel 
megerősített növekedési modell kidolgozása.  
 
4.  A vállalkozás működésének fejlesztése a vezetés pénzügyi 
tervezési ismereteinek erősítése által.  

hungary@nesst.org  
www.nesst.org 

 
5. A társadalmi hatást mérő indikátorok folyamatos  mérése. 
 
6.  Az étterem növekedéséhez és a módszer továbbadásához 
szükséges további támogatások szerzése rendezvények 
szervezésén és pályázatírási tanácsokon keretsztül.  
 
 
7.  A szervezet számára egy hosszú távú fenntarthatósági 
terv elkészítése. 
 
A NESsT  évente legalább háromszor egyeztet a  Kék Madár 
vezetésével, aminek keretében áttekintésre kerül a társa-
dalmi vállalkozás teljesítménye. A NESsT ezen kívül továbbra 
is lehetővé teszi, hogy a Kék Madár a NESsT Üzleti Tanác-
sadói Hálózatának tagjai révén pro bono tanácsadáshoz jus-
son. A Kék Madár vezetői részt fognak venni társadalmi vál-
lalkozásokat érintő marketing és fenntarhatósági tervezést 
segítő szakmai műhelyeken.  

Kék Madár Alapítvány 
www.kek-madar.hu, www.izleloetterem.hu 
 

Hely: Szekszárd Magyarország 
Szektor: Fogyatékkal élők, Foglalkoztatás, Szociális intézmé-
nek 
Szakasz: Negyedik év, megvalósítási szakasz 
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Az eddigi legfőbb eredmények  

Üzleti teljesítmény: az árbevétel meghétszere-
ződött és az eladott napi adagszám a kezdeti 40-
ről 108-ra nőtt, a catering terén jelentős ka-
pacitás épült ki.  
 
Társadalmi hatás: 7 résztvevő tudott elhelyez-
kedni a programot követően a nyílt munkaerő-
piacon, és 8 fogyatékkal élő jutott stabil álláshoz 
az Ízlelőben. 2010-ben 17-en vettek részt a 
képzésben, akik közül 3-an a kibővített étterem 
munkatársai lettek. Az üzleti modellt igyekeznek  
átadhatóvá, máshol is alkalmazhatóvá tenni. 
Szervezeti fejlődés: fejlődött a költséghaték-
onyság, minőségellenőrzés , kidolgoztak egy 
promóciós és kommunikációs stratégiát, és 
jelentősen nőtt az eszközállomány az étterem 
bővítéséhez.   
Pénzügyi fenntarthatóság: Az Ízlelő étterem a 
Kék Madár éves költségvetésének  10.8%-t teszi 
ki.  

Eddig nyújtott NESsT támogatás 

Eddigi támogatás 
Pénzügyi: 60,000  USD  vissza nem térítendő 
támogatás formájában és 55,000 USD értékű 
hitel  
Készségfejlesztési: 39,000 USD értékben 

A NESsT eddig a következő területeken nyújtott 
készségfejlesztési támogatást a Kék Madárnak: 
  
1. A 2009-ben írt, a növekedést célzó üzleti terv 
megvalósítása  
2. Egy hitelkonstrukció felállítása, és  55,000 

hungary@nesst.org  
www.nesst.org 

USD kölcsön nyújtása, egy új épület megvásár-
lásához az étterem bővítése érdekében.  Tanác-
sadás a megfelelő adás-vételi ügylethez. . 
3. Egy új marketing stratégia bevezetése nagy 
hangsúlyt fektetve egy hűséges vendégkör kié-
pítésére, célzott kampányokkal és  értékarányos 
szolgáltatások nyújtásával. 
4. Támogatás nyújtása olyan területeken mint a 
költséghatékonyság és a minőségellenőrzés.  
5. Társadalmi hatást mérő új indikátorok kidol-
gozása az étterem társadalmi hatásának meg-
foghatóbb mérése érdekében.  
6. A Kék Madárral közösen az Ízlelő modell 
továbbadhatóságát szolgáló üzleti modell kife-
jlesztése. 

Az eredményesség legfontosabb mutatói - 2010 

“A NESsT-től kapott fejlesztési támogatás kulcsszerepet 
játszott a tervezési és beindítási szakaszban, amikor a 

lehető legnagyobb potenciállal rendelkező üzleti modellt 
akartuk megtalálni.”  

Társadalmi hatás 
Összes létesített munkahely:  8
A képzésben részesülők száma : 17 

Nyílt munkaerő piacon elhelyezettek  

száma: 7 

Kedvezményezettek 
száma 

826  

Társadalmi vállalkozás 
éves bevétele  

19,7 milló  
HUF 

Nyereség előrejelzése elérte 

A társadalmi vállalkozás-
ból származó bevétel  
aránya az éves  költség-
vetésben  

10.8% 

Frissítve: 2011. május 

A folyamatos monitoring és teljesítmény menedzsment 
sok információt nyújott a közös döntésekhez, időszerű 
beavatkozásokhoz és az új utak kialakításához, ami mind 
az étterem fenntarthatóságát szolgálja.” 

- Mészáros Andrea, Kék Madár 


