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A NESsT STRATÉGIAI CÉLJA A PORTFÓLIÓVAL

Leszakadó közösségek életminőségének javítása.



HATÁSTERÜLETEK

A NESsT portfólió-tagok jobb életminőséget kínálnak 
a hátrányos helyzetű csoportoknak.

•Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása vagy 
foglalkoztathatóságának növelése (célcsoport: 
fogyatékossággal élő emberek, veszélyeztetett 
fiatalok, etnikai kisebbségek vagy más, a munkaerő 
piacról kiszoruló emberek)

•Hátrányos helyzetűek jövedelemszerzési 
lehetőségeinek javítása (célcsoport: kézművesek, 
kistermelők és más, hátrányos helyzetű 
mikrovállalkozók)

•Technológiai újítások, melyek hátrányos 
helyzetű csoportok életminőségét javítják
(célcsoport: az előző kettő)
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NESsT PORTFÓLIÓ – Társadalmi hatás

 21% növekedés a társadalmi vállalkozás 
által elért kedvezményezettek számában.

 Átlagosan 24 állandó, fenntartható 
foglalkoztatási lehetőséget hozott létre 
egy portfólió-tag hátrányos helyzetű 
csoportok számára.

 A portfólió-tagok átlagosan 23%-kal 
növelték a foglalkoztatásukat a válság 
ellenére.

 A portfólió-tagok árbevétele átlagosan 
39%-kal növekedett.

 A NESsT portfólió-tagok 45%-a elérte vagy 
meghaladta kitűzött üzleti és társadalmi 
céljait.

http://www.nesst.org/


Életminőség változásának mérése



 Levantando Chile Fund

 Human Development Index (UNDP)

 Gross National Happiness (Bhutan)

 Happy Planet Index (New Economic Foundation)

 National Accounts of Well-being (New Economic 
Foundation)

 Canadian Index of Wellbeing (Canada)

 Index of Individual Living Conditions (Leibniz Institute for 
Social Sciences)

 Sustainable Society Index (Sustainable Society Foundation)

 World Happiness Index (GLOBECO)

 Happy Life Years (Erasmus Happiness Economics Research 
Organization)

Létező indikátorok



Életminőség változásának mérése a NESsT Portfólióban

Életszínvonal Jövedelem

Fogyasztás

Megtakarítás

Egészség Fizikai

Pszichológiai/érzelmi

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Képzés Szintek

Hozzáférés



 Ki?

- Corvinus Egyetem Társadalmi vállalkozások kurzus 
hallgatói 

- NESsT munkatársak

- Önkéntesek

 Hogyan? Személyes – telefonos – online kérdőív

 Mit? 

- Jelenlegi életminőségre vonatkozó általános kérdések -
sztenderd

- NESsT Portfóliótaggal való kapcsolat és kapcsolódó 
életminőség-változás – sztenderd

- Portfóliótag-specifikus kérdések – testreszabott

- Demográfiai kérdések

HATÁSMÉRÉS 2014 - Magyarország
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A HATÁSMÉRÉS ALANYAI

12 fő - személyes 14 fő - személyes

540 fő - online

10 fő - személyes19 fő - személyes

260 fő – telefonos és online 142 fő - online 300 fő – személyes 
és online

Az eddig felvett minta nagysága: 177 fő

http://www.nesst.org/


Kedvezményezettek alapvető jellemzői
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45%

42%

ÉLETKOR

25 év alatt
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45%

VÉGZETTSÉG

51 %
inaktív



Kedvezményezettek alapvető jellemzői

51 %
inaktív
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Kedvezményezettek életminősége, problémái

 72% szeretne képzésen részt venni (nem-hozzáférés okai: anyagi, idő, távolság)

 45% nem egészséges

 27% lelkileg nem kiegyensúlyozott

 „Boldogság” átlag: 3.8

 67% nem tud félretenni a jelenlegi jövedelméből

 28% nem elégedett a lakáskörülményekkel

 Hiányzó szolgáltatások közül legmarkánsabb: informatika - 35%

 Jövedelem: 

36% havi nettó 75.000 Ft alatt

53% havi nettó 100.000 Ft alatt



Életminőségbeli változások

 41%-nak javult a képzésekhez való hozzáférése

 58%-nak  fejlődtek a készségei

 21%-nak javult az egészségi állapota

 41%-nak javult a lelki egyensúlya

 48%-nak nőtt a jövedelme

 28% tudott költségein csökkenteni



Portfólió-tag hatása az életminőségre

Mennyire tartja boldognak magát? vs. Mióta van kapcsolatban a Portfólió-taggal?

3.8

3.4

3.6

3.9
4

3.7

Átlag 0 1-2 év 2-3 év 3-5 év 5+ év



Köszönöm a figyelmet!


