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Röviden az Alapítványról

Missziónk
A KMA egy befogadó, biztonságot adó társadalom eléréséért 
munkálkodik, amelyben mindenki számára biztosított az 
önmegvalósítás lehetősége és a választás szabadsága.

Célunk, valódi helyi szükségleteken alapuló szolgáltatások 
nyújtása, melyet más –főként állami vagy önkormányzati-
intézmény nem tud, vagy nem feladata felvállalni. 



Mérföldkövek:
1997 Alapítás

2001 Első munkaerő-piaci szolgáltatásunk indult

2004 Szekszárd M.J.V Önkormányzata tartós 
használatba adta Bartina u. 12/a. alatti épületet

2007 Ízlelő családbarát étterem nyitása

2010 NESsT kamatmentes hitele lehetővé tette az 
irodaépület megvásárlását

2013 Irodaépület átadása



Társadalmi vállalkozásunk:

• 2007-ben nyitott az

• körültekintően kiválasztott, magas minőségű alapanyagokból 
kíméletes eljárással készített ételekkel várjuk vendégeinket
- kisgyermekes családok
- speciális szükségletű vendégek (diabétesz, érrendszeri problémák)
- egészségtudatos életmódot fontosnak tartók 

• Munkatársaink 10 fő fogyatékossággal élő, 1 fő étteremvezető, 1 fő 
mesterszakács, 1 fő dietetikus



Társadalmi vállalkozás létrehozását 
ösztönző indokok

• Az Alapítvány nagyfokú pénzügyi 
kiszolgáltatottságának csökkentése

• Szélesíteni az ügyfeleink számára nyújtott 
szolgáltatásaink körét

• Példaértékű vállalkozás működtetése stratégiai céljaink 
között szerepel

• Bemutatni akadályozott emberek sokoldalúságát



Elvárt eredmények
• 3-5 év múlva az alapítvány bevételeinek 18-20%-a 

vállalkozási tevékenységből származzon.
• Az első évben átlagosan naponta 65 adag értékesítése, 

és havonta átlagosan 1.300 ezer Ft bevétel.
• 4. évre – támogatás nélkül is- elérjük a null-szaldó 

pontot, mely 92 adag naponta.
• Legalább 6 fő akadályozott munkatárs tartós 

foglalkoztatása, folyamatos szakmai fejlődésének 
biztosítása.



Elért eredmények
• 2011-ben a bevételek 34%-a vállalkozási 

tevékenységből származott
• A pályázati forrás „tortaszeletét” sikerült 32% alá 

szorítani 
• 2008. szeptemberében átlagosan napi 84 adagot 

értékesítettünk (2008. november 4-én átléptük a napi 
100 adagos álomhatárt!)

• 2012-ben átlagosan 110 adagot értékesítettünk
• 13 akadályozott munkatársat foglalkoztatunk



Vendégszám alakulása:



Pénzügyi eredményeink:



Terveink:

Innovatív foglalkoztatási modell 
terjesztése – social franchise

Bionövény-termesztés 
elterjesztése

fruit of care – gondoskodás gyümölcse
társadalmi márkával közös termékfejlesztés

Ízlelő családbarát étterem
bővítése, fejlesztése (vendégtér
50 fősre bővül és kialakítunk
egy 30 fős különtermet)



Társadalmi vállalkozás fejlesztése:



fruit of care – a gondoskodás gyümölcse
Fejlesztések hatása:

 További 7 fogyatékkal élő számára biztosít 
munkalehetőséget az Ízlelő 
 14 fogyatékkal élő vesz részt a zöldség- és 
bionövény termesztő OKJ-s képzésben
 27 fogyatékkal élő kap lehetőséget 5 különböző 
képzettség megszerzésére (zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozó; csokoládé termékgyártó; 
kozmetikai termékgyártó; élelmiszer eladó; 
ügyfélkapcsolati asszisztens)



Eredményeink

Fehér Liliom díj

Legsikeresebb magyar társadalmi        
vállalkozás (NESsT és CITI)

Éva magazin – Inspiráló nők díj



Eredményeink – „valódi”:

• 10 fogyatékkal élő számára biztosítjuk az önálló és 
független életet

• 1 korábban inaktív, otthonról alig kimozduló kolléganőnk 
jogosítványt szerzett

• Kollégáink munkabére 108%-a az azonos munkakörben 
kistérségben jellemző béreknek

• „Kerekesszékes” jelzőt felváltotta „Ízlelős”
• Minimális táppénz, elenyésző fluktuáció
• Egyre több vállalkozási feladatot munkatársaink látnak el 



Ünnepnapok képekben:



A mindennapok képekben:



Támogatóink
• Európai Unió és a magyar állam

• NESsT

• T-Com



Kapcsolat

Mészáros Andrea – ügyvezető
Kék Madár Alapítvány
Szekszárd, Bartina u. 12/a.

74/512-048
mesziandrea@kek-madar.hu
www.kek-madar.hu www.izleloetterem.hu



Köszönöm figyelmüket!


