
 

 

ŐK TUDJÁK, HOGYAN LEHET JÖVEDELMEZŐEN SEGÍTENI MÁSOKON 

 

Meg lehet élni abból, hogy autista fiataloknak segítünk? Vagy más módon akadályozott 
embereknek adunk munkát? És egy közösségi térből, ahol kisgyerekes anyák találnak megoldást 
egyik legnagyobb problémájukra, az elszigeteltségre?  

Nem egyszerű, de szakmai és pénzügyi segítséggel nem lehetetlen. A NESsT küldetése éppen ez: 
társadalmi vállalkozókat támogat, akik másokon segítenek olyan üzleti modellekkel, amelyek a 
jövedelmezőség mellett társadalmi problémákra is megoldást nyújtanak. Jelenleg 10 ilyen szervezet 
található a NESsT-portfólióban. Ők az induláshoz pénzügyi támogatást kaptak, azóta pedig 
folyamatos mentorálással, kompetenciafejlesztéssel, valamint üzleti és szakmai kapcsolatokkal segíti 
fejlődésüket a NESsT. 

A Citibank és a CVC Capital Partners támogatásának köszönhetően idén tavasszal újabb 
finanszírozási forrásra is pályázhattak a portfólió-tagok. Ennek odaítéléséről egy izgalmas „pitching 
session” (rövid, lényegre törő, dinamikus prezentációk sorozata) keretében döntött a NESsT, 
valamint az általa felkért üzletemberek. Legfontosabb döntési kritériumok a jelentős társadalmi 
megtérülés és a fenntarthatóság voltak. Utóbbihoz az is hozzátartozik, hogy a szervezet egyre 
kevésbé szorul vissza nem térítendő támogatásra. Egyre inkább számot tarthat olyan finanszírozók 
érdeklődésére, akik türelmes feltételekkel, de visszakérik a pénzüket, hogy azt újabb társadalmi 
vállalkozásba fektessék. 

Ezen szempontok alapján a NESsT Befektetési Bizottsága a Citibank támogatásával 2 millió Ft-ot 
szavazott meg a harmadik éve portfólió-tag matyodesignnak, valamint 800.000 Ft-ot a nyolcadik éve 
portfólió-tag szekszárdi Ízlelő Étteremnek. A matyodesign jelenleg 22 tardi asszonynak generál méltó 
jövedelmet, és hosszú távú célja, hogy a márka az egész falu életére pozitív hatást gyakoroljon. Az 
Ízlelő Étterem a legsikeresebb társadalmi vállalkozás Magyarországon. Jelenleg 17 fogyatékossággal 
élő embernek biztosít tartós, a társadalom által jól látható, értékteremtő munkahelyet. Tervük a 
sikeres modell megvalósítása más földrajzi területeken is. 

A CVC Capital Partners jóvoltából 1,8 millió forint támogatásban részesül a Hellóanyu! családbarát 
ökokávézó, valamint 1,4 millió Ft-ot kap a Kockacsoki autizmusbarát csokoládé manufaktúra. A 
Hellóanyu!  kisgyermekes anyák társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációját segíti; a Kockacsoki 
pedig nemcsak a kézműves csokoládék minőségét tekintve elhivatott, de autista fiataloknak is segít 
foglakoztatással, munkatapasztalat biztosítással, valamint „önálló életvitel” tanfolyamokkal. 

A pénzügyi támogatások elsősorban a vállalkozások marketing és értékesítési kapacitásait bővítik 
majd, amely alapfeltétele az üzlet növelésén keresztül a társadalmi hatás erősítésének. 

A NESsT 1997 óta dolgozik Magyarországon a társadalmi befektetési (“impact investment”) szektor 
megerősödésén. Tapasztalataik szerint a társadalmi ügyek mentén létrejövő vállalkozások gyakran 
kevésbé ismerik ki magukat az üzleti szférában, nincsenek tisztában a finanszírozási lehetőségekkel, 
illetve a befektetői szempontokkal. A NESsT stratégiai célja ezen változtatni, amelyet az elmúlt 12 
hónapban az Európai Bizottság is támogatott. Húsz hasonló európai szervezettel közösen dolgoztak 
olyan módszereken, amely a társadalmi vállalkozásokat érettebbé, visszatérítendő finanszírozás 
fogadására alkalmasabbá teszi, a finanszírozói oldallal pedig megismerteti a szektort és a benne rejlő 
lehetőségeket.  

“Összegezve az elmúlt év tapasztalatait, elmondhatjuk, hogy a portfóliótagok nagy lépést tettek 
abba az irányba, hogy pénzügyi megtérülést elváró finanszírozási forrásokat is megfontoljanak. Több 
szervezet már konkrét tárgyalásokat is folytat. Lassan növekszik a társadalmi vállalkozások iránt 
érdeklődő, elköteleződni kész üzleti és pénzügyi szakemberek köre is. De látva azt, hogy mire képes a 
szektor a fejlettebb országokban, sok még a tenni- és fejlődnivaló mind a vállalkozások, mind a többi 
érintett számára.” – mondta Horváth Anna, a NESsT Magyarország igazgatója.  

http://www.matyodesign.hu/
http://www.izleloetterem.hu/
http://www.helloanyu.hu/
http://www.kockacsoki.com/

