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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, 
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készít és értékesít. Célja, hogy a romák elleni előítéletet, és az ebből 
fakadó társadalmi konfliktusokat mérsékelje, valamint, hogy romákkal 
és nem romákkal egyaránt megismertesse a roma kultúra hagyományait, 
máig élő motívumait a divat világán keresztül. 

Varga Erika, a Romani Design ruhák tervezője és a szövetkezet vezetője, 
már középiskolás kora óta foglalkozik a roma kultúra terjesztésével, 
emellett hosszú évekig ötvösként dolgozott. A hagyományos roma 
népviselet manapság eltűnőben van, a környezetében élő asszonyok 
pedig sokat mondogatták, hogy nincsen igazán mit felvenniük. Innen 
jött a vállalkozás ötlete. Ez időben egybe esett a szociális szövetkezeti 
formát népszerűsítő „Szövetkezz 2007” pályázati lehetőséggel, így a 
vállalkozás tervezése ennek keretében kezdődött el.

Az indulás nem volt zökkenőmentes: a törvényi előírásnak megfelelően 
az alapító tagok 50%-ának regisztrált munkanélkülinek kellett lenni. A 
7 alapító tag a roma és a nem roma közösségből került ki, ám az alapítás 
félmilliós költségeinek előfinanszírozása néhány munkanélküli alapító 
tagnak nehézséget okozott. Kezdetben a szövetkezeti működési forma is 
idegen volt számukra, meg kellett tanulniuk, hogy tudják a szövetkezeti 
működés keretében a feladatokat megosztani. 

A pályázati forrásnak köszönhetően létrehoztak egy műhelyt, beszerezték 
a szükséges berendezéseket, és üzlethelyiséget alakítottak ki, ezután 
pedig elkezdődhetett a munkatársak betanítása. A termékskála 
elsősorban női felsőruházatból és különböző kiegészítőkből (pl. táska, 
ékszerek, sálak, fejdíszek) áll, és minden darab a roma kultúra kreatív, 
lendületes, sokak számára ismeretlen arcát közvetíti. A termékek 
értékesítése szolgáltatásokkal egészül ki: vállalnak ékszerkészítést, 
ruhajavítást és átalakítást. 

A vállalkozás tervezését, majd felépítését követően az értékesítés 2010-
ben indulhatott el évi 8 millió forintos árbevétellel. Előrejelzéseikben 
2011-es évben 12 millió forintos árbevétellel számolnak, a null szaldó 
elérését pedig 5 éven belül várják. Az indulást és a működtetést 
nehezíti azonban néhány körülmény. A szövetkezeti forma és az 
indulást segítő pályázat nem tette lehetővé, hogy az üzleti modellhez 
és a piaci kereslethez rugalmasan igazítsák a kapacitások kiépítését: 
vállalni kellett 10 munkanélküli foglalkoztatását még akkor is, ha a 
vállalkozás nem tudott eltartani annyi alkalmazottat. Szakképzett, 
jól dolgozó munkatársak toborzása terén is akadtak problémák; és a 
betanításba fektetett energia ellenére is nehéz volt a szövetkezeti tagok 
elkötelezettségét növelni. 

Az első nagyobb lélegzetvételű Romani Design kollekció 2010 
nyarára készült el, melyet egy őszi/téli kollekció követett. Utóbbit 
az Iparművészeti Múzeumban rendezett nagyszabású divatbemutató 
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keretében ismerhette meg a magyar közönség. 2010 második felétől 
kezdve a Romani Design neve forogni kezdett mind a hazai médiában, 
mind a divatszakmában, és az érdeklődés azóta is töretlen. 2011 
februárjában Magyarország uniós elnöksége kapcsán a Brüsszelben 
rendezett jótékonysági Magyar Bálon az európai közönségnek 
mutatkozhatott be a Romani Design. A romákkal szembeni 
előítéletek oldása mellett a roma fiatalok identitásának formálásában, 
hagyományőrzésre ösztönzésükben is úttörő eszköz lehet e tradíciót és a 
modernitást ötvöző kezdeményezés. 

A Romani Design még nagyon fiatal vállalkozás, de néhány 
következtetést máris levonhatunk a példájukból. Először is világosan 
látszik, hogy a merev pályázati feltételek hogyan nehezítik, hogy olyan 
vállalkozási modellek szülessenek, mely valós piaci igényre építenek 
és ezáltal hosszú távon fenntarthatók lehetnek. Ha egy vállalkozás 
foglalkoztatottainak számát a pályázati kiírás, és nem a piaci kereslet 
határozza meg, akkor az a siker alapvető kerékkötőjévé válhat, és 
felesleges terhet is ró a szervezetre. 

Mivel a Romani Design egy Magyarországon igen aktuális társadalmi 
problémát céloz, a média és a közélet érdeklődését hamar sikerült 
felkeltenie. A vállalkozás kapacitásait azonban e figyelem, és az érkező 
felkérések lekötötték és lekötik, így eddig nem tudtak kellő figyelmet 
fordítani az értékesítésük növelésére, mely hosszú távú fennmaradásuk 
érdekében elengedhetetlen. 

A Romani Design márkanév bevezetése és megismertetése után tehát 
a szociális szövetkezet a következő időszakban az értékesítési volumen 
növelésén kíván dolgozni a pénzügyi célok teljesítése, valamint a 
munkatársak foglalkoztatásának fenntarthatósága érdekében. Ezáltal 
lesz képes felülkerekedni a környezetből és társadalmi céljából fakadó 
kihívásokon.




