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1. Vezetői összefoglaló
Vas és Zala megyében működő szociális vállalkozások felmérése keretében 121 szervezetet
vizsgáltunk meg online kérdőíves felmérés útján. A tanulmány eredményei széles körű
információt tartalmaznak, de az esetek alacsony száma és a reprezentativitás hiánya miatt
óvatosan kell kezelnünk őket, másrészt elemzésünk csak leíró jellegű lehet. A szociális
vállalkozásokra vonatkozó világos jogi keret hiányában a felmérésbe viszonylag sokféle
szervezeti típust vontunk be, amely a célok, a társadalmi hatások vagy általában a gazdasági
tevékenység fogalmának eltérő értelmezéséhez vezethet.
A társadalmi vállalkozásnak tekinthető szervezetek között - ebben az irányban - a
„hagyományos” civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) dominálnak; a szociális és egyéb
szövetkezetek és nonprofit szervezetek száma viszonylag alacsony.
A szociális vállalkozások területi működési körzete alapvetően a szűkebb földrajzi környezetre
koncentrál, azaz a településre, amelyben működnek, vagy esetleg saját kistérségükre. A
tevékenységek szempontjából az emberi, társadalmi és szabadidős szolgáltatások a
legelterjedtebbek. Jelentős vagy kevésbé jelentős különbségek vannak a foglalkoztatási
jellemzőkben a „hagyományos” gazdasági szereplőkhöz képest, főként a részmunkaidős
foglalkoztatás nagyobb arányának és az 50 év alatti korosztály szerkezetének köszönhetően.
Mind a tevékenység finanszírozása, mind a bevétel szerkezete jól azonosítható
tulajdonságokkal rendelkezik, ami elsősorban a támogatások és az állami pénzeszközök magas
arányának tulajdonítható.
Az alapításhoz kapcsolódó motivációk és a tevékenység társadalmi céljai között egyrészt az
általános célok tűnnek a legerősebbnek, másrészt a társadalmi igazságosság, a befogadás és a
nyitottság iránti elkötelezettség játszik nagyon fontos szerepet.
Részben azért, mert jelentős számú szervezet tevékenysége szorosan kapcsolódik ahhoz a
helyhez, ahol működnek, a hosszú távú társadalmi célok erőteljesen visszaköszönnek a helyi
közösség igényeihez és a helyi gazdasági fejlődéshez. Ehhez is kapcsolódhat, hogy a válaszadók
által a leggyakrabban azonosított célcsoport a helyi közösség volt.
Nem kapunk egységes képet a célcsoportok igényeinek felméréséről és a saját
tevékenységeink nyomon követéséről. Egyrészt nem jelentéktelen azon szervezetek aránya,
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amelyek nem tartják szükségesnek az ilyen típusú tevékenységeket, másrészről a válaszok azt
mutatják, hogy többségüknél a szükségletelemző és megfigyelő tevékenységek nem
szerveződtek vagy nem szisztematikusak. A külső segítségnyújtás felhasználása ezekre a
tevékenységekre elhanyagolható. A működési sikerének és hatékonyságának mérésére
szolgáló lehetséges mutatók között a szociális vállalkozások inkább azokat mutatják, amelyek
egyértelműen mérhetőek vagy általánosíthatóak.
A szervezetek “soft” erősségeiket elsősorban “soft” tényezőkként azonosítják, amelyeket az
elkötelezettség és a beágyazottság jellemzi, valamint hogy a kapcsolatokat potenciális
sikertényezőnek tekintik. Ezzel szemben a leginkább elismert gyengeségek olyan tényezők,
amelyek elsősorban a gazdasági környezettel és különösen az anyagi erőforrások hiányával
kapcsolatosak. Hasonló elemek szerepelnek a kockázatként azonosított tényezők között,
elsősorban a szociális vállalkozások számára nyújtott támogatások körének szűkítése mellett.
Az intézményi és szervezeti együttműködés szempontjából a legjobb munkakapcsolatok azok,
amelyeket a szociális vállalkozások fenntartanak a hasonló tevékenységeket végző
szervezetekkel. A nemzetközi együttműködési projektekben résztvevő szervezetek aránya
alacsony, és az inaktivitás elsődleges oka az információhiány.

2. Kutatási módszertan
A felmérés célja:
A kérdőíves felmérés elsődleges célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a célterületen
működő szociális vállalkozásokról. A felmérés eredményei az ágazat működésével kapcsolatos
betekintés mellett a szervezetek attitűdjeit, céljait, kapcsolatait és problémáit is feltárják.
A felmérés tartalmi szempontból kapcsolódó tematikus blokkokból áll, amelyek a következő
fő kérdésekre koncentrálnak:
• működési jellemzők és tulajdonságok (szervezeti forma, tulajdonosi szerkezet, pénzügyi
adatok, foglalkoztatási jellemzők)
• célok és motivációk (fő tevékenységek, tevékenységi terület, célcsoportok, társadalmi
tevékenység)
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• hosszú távú társadalmi hatások (a hatások mérhetősége, a monitoring tevékenységek
jellemzői)
• működési környezet (elősegítő és hátráltató tényezők, intézményi és szabályozási környezet)
• hálózatépítés (együttműködési és támogató hálózatok, nemzetközi együttműködés)
A felmérés eredményein keresztül nemcsak az ágazatnak és annak szereplőinek jellemzőit
tudjuk felfedni, hanem azokat az adatokat és következtetéseket is levonhatjuk, amelyek abból
szűrhetőek le, hogy jobban megtervezhessük a projektben fejlesztendő támogatási
infrastruktúrát célzott és reális módon.

Módszertan és technikai paraméterek:
Az online kérdőíves felmérés elméleti populációja a célterületen működő szociális
vállalkozásokból állt. Mivel nincs egységes jogi meghatározás, nincsenek hozzá kapcsolódó
nómenklatúrák és nyilvántartásba vétel Magyarországon, amelyek lehetővé tennék a szociális
vállalkozások pontos azonosítását, a legszélesebb körű konszenzusos meghatározást
alkalmaztuk a magyarországi népesség meghatározásánál, amely a következő típusú
szervezeteket foglalja magában:
• alapítványok, akik legalább egy alkalmazottal rendelkeznek, ahol a minimális éves bevétel
1 000 000 Ft
• egyesületek, amelyek legalább egy alkalmazottal rendelkeznek, és a minimális éves bevétel
1 000 000 Ft
• legalább egy alkalmazottat foglalkoztató egyházi szervezetek, ahol a minimális éves bevétel
1 000 000 Ft
• nonprofit üzleti szervezetek, amelyeknek legalább egy alkalmazottja van, és a minimális éves
bevétel 1 000 000 Ft
• szövetkezetek
• szociális szövetkezetek
Mivel a nem kormányzati szervezetek számára nem állnak rendelkezésre pénzügyi adatok,
nem tudtuk alkalmazni a mintakeret megtervezésében feltüntetett korlátozásokat, így a két
megyében működő alapítványok és egyesületek teljes köre a hozzáférési lista részévé vált. A
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nem kormányzati szervezetek elérhetőségi adatainak forrásai a megyei regisztrációs listák, a
nonprofit társaságok és a szövetkezetek esetében pedig a vállalati adatbázisok voltak
(Bisnode, Opten).
Az online hozzáféréssel rendelkező szervezetet a felmérésben 934 elem képezte. A mintavételi
rétegek korlátozottsága, valamint az elméleti és a vizsgálati populációk összetételében
mutatkozó különbségek miatt a kitöltött minta nem tekinthető reprezentatívnak az ismert
populációs jellemzőkre, és az ezt követő súlyozás nem volt lehetséges vagy indokolt az
alacsony esetek száma miatt.
Az elemzésbe bevonható esetek száma összesen 121, ami csak korlátozott lehetőséget biztosít
a minta szegmentálására és többváltozós magyarázó eljárások végrehajtására, így elsősorban
leíró statisztikákra támaszkodhatunk.

3. Felmérések eredményei
Minta összetétel
Területi elhelyezkedés, vállalkozási forma, alapítás
Általánosságban elmondható, hogy a válaszadók túlnyomórészt saját szervezetek
vezérigazgatói vagy operatív vezetői voltak. A mintába felvett szervezetek földrajzi helyzetét
illetően elmondható, hogy Zala megyei válaszadók a lakosság szempontjából túlreprezentáltak
és magasabb arányban töltötték ki a kérdőívet (1. ábra /).
1. ábra. A válaszadók területi megoszlása, megye (N = 121)
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Szervezet típusa szerint a válaszadók többsége „hagyományos” nonprofit szervezetek
(egyesületek, alapítványok), amelyek a minta négyötödét képviselik. A válaszadók között 12
társadalmi szövetkezet, 8 nonprofit gazdasági társaság és 4 egyházi szervezet volt (2. ábra /).

2. ábra. A válaszadók szervezeti formák szerint (N = 121)

A válaszadó szervezetek túlnyomó többsége az elmúlt 25 évben jött létre. A 2010 után
megalakult szervezetek még inkább túlreprezentáltak, a minta 40% -át teszik ki. Az alapítás
éve szerinti megoszlás egységesnek tekinthető mind a helyszín, mind a szervezeti forma
szempontjából. Az egyetlen kivétel a nonprofit gazdasági társaságok, amelyek mindegyikét a
mintába 2010 után hozták létre (Magyarországon ez a szervezeti forma 2007 óta létezik).
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3. ábra: A válaszadók megoszlása az alapítás éve szerint (N = 121)

4. ábra: A válaszadók megoszlása tulajdonosi struktúra szerint (N = 121)

A mintában szereplő szervezetek többségét magánszemélyek alapítják és működtetik. Az
alapító személyek túlnyomó többsége belföldi, két esetben a tulajdonosok között külföldi
személyeket azonosítottunk. A vállalatok és az önkormányzatok kisebb mértékben jelennek
meg a tulajdonosok körében, ez utóbbi elsősorban a nonprofit gazdasági társaságok jellemzői.
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Az állami intézmények és szervezetek szerepe a megkérdezett szociális vállalkozások
létrehozásában és működtetésében kicsinek tekinthető.

A működés és a foglalkoztatás jellemzői
A szervezetek területi hatókörét elemezve elmondható, hogy az eloszlás kiegyensúlyozott, de
a működés elsősorban a szűkebb földrajzi környezetre koncentrál. A válaszadók több mint
felének (59%) esetében a területi működési körzet nem lépi túl a szűkebb környezetet, azaz a
saját vagy legfeljebb a környező önkormányzatokat. A válaszadóknak csak egyötöde számolt
be saját megyéjének kiterjesztéséről, ám ezeknek a szervezeteknek a túlnyomó többsége a
régiójában aktív.

5. ábra: Területi működési kör (N = 121)

A munkaerő nemek szerinti megoszlása nagyjából kiegyensúlyozott, a női alkalmazottak
valamivel nagyobb arányban vannak, mint a férfiak. Ezeket az arányokat nem befolyásolja a
szervezet típusa és a földrajzi elhelyezkedése. Az életkor szerinti megoszlást tekintve láthatjuk
a fiatal középkorú (30-49 éves) alkalmazottak dominanciáját, akik az alkalmazottak csaknem
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kétharmadát teszik ki. Az idősebb korosztályok foglalkoztatási rátája alacsony a megkérdezett
szociális vállalkozásokban. Míg 2019-ben a magyar munkaerő kb. 28% -a tartozott az 50–65
éves korosztályhoz, ez a csoport a mintában szereplő szervezeteknek csak 6% -át képviseli.
Ennek fordított helyzete igaz a fiatalokra; a 16–29 éves korosztály körülbelül másfélszeresen
volt túlreprezentálva a vizsgált szervezetek alkalmazottai között, szemben a teljes magyar
munkaerővel.
6. ábra: A minta összetétele foglalkoztatási jellemzők szerint, százalék
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A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a mintában 30%, ez körülbelül hétszer nagyobb,
mint a magyarországi alkalmazottak aránya (2018: 4,2%; az Európai Unió második
legalacsonyabb értéke). Ez azt mutatja, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás sokkal gyakoribb
a szociális vállalkozásokban, mint a „tradicionális” vállalkozási formákban. A megkérdezett
szervezetek 10% -ánál a részmunkaidőben dolgozók aránya legalább 50%.

A megkérdezett szervezetekben foglalkoztatottak körülbelül négyötöde „rendes” szerződéses
munkavállaló, az állami alkalmazottak aránya 10%. Az önkéntesek arányát nem szabad túl
magasnak tekinteni; csak 7%.

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő munkavállalók a teljes minta 6% -át teszik ki.
A válaszadók körülbelül egyharmada mondta, hogy fogyatékossággal élő munkavállalókat
foglalkoztat; ha csak ezeket a szervezeteket vesszük figyelembe, az arány magasabb;
körülbelül 16%.

A fő tevékenységi területeket illetően elmondható, hogy a vizsgált szociális vállalkozások
többsége a tercier szektorban tevékenykedik, különösen a kereskedelem, az emberi
szolgáltatások és a szabadidős szolgáltatások területén. A mezőgazdasági tevékenységet
folytató mezőgazdasági termelők aránya viszonylag jelentősnek tűnik, ezeknek a
szervezeteknek jelentős része szövetkezetekből származik. Alacsony a közvetlen termelési
tevékenységet folytató szervezetek aránya.

A tevékenységet a nagykereskedelem, a kereskedelem és a javítási szolgáltatás végzi. A
válaszadók körülbelül egyharmada említi, tehát a mintában a legmagasabb az arány (7 / ábra).
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7. ábra: A válaszadók fő tevékenysége, a megemlítések százaléka (N = 121)

Az alapítás motivációi
A szociális vállalkozás alapításának és működésének motivációs tényezőit négypontos skálán
értékelték annak alapján, hogy a válaszadók mennyiben tartották az adott tényezőt fontosnak.
A társadalmi célok elérését általában a tényezők legmagasabb átlagértékével (3.54) lehet
elérni; a válaszadók túlnyomó többsége (77,6%) azt mondta, hogy kulcsszerepet játszanak a
szervezet felállításában. Ebben a fontossági sorrendben ezt a tényezőt az együttműködés és
az átlátható működés követi. Általánosságban elmondható, hogy a motivációs tényezőket,
amelyekhez közvetlen pénzügyi előnyök kapcsolódnak, - adókedvezmények, önsegély,
vállalkozás folytatása - tekintik a legkevésbé fontosnak. Kivételt képez ez alól a
támogatásokhoz való hozzáférés, amelyek fontos tényezők közé tartoznak.
12

A motivációs tényezők fontossága részben kapcsolódik a szervezet által végzett
tevékenységekhez. Az emberi és a közösségi szolgáltatások területén dolgozók nagyobb
jelentőséget tulajdonítanak a társadalmi igazságossághoz kapcsolódó tényezőknek (a
társadalmi problémák enyhítése, a demokratikus döntéshozatal biztosítása). Ugyanígy a
produktív tevékenységet folytató szervezetek az üzleti tevékenység folytatásának lehetőségét
és az ajánlatok forrásait átlagon felülinek ítélték.
8. ábra: Az alap fő motivációs tényezői, átlagpontok 4-max skálán (N = 121)

Társadalmi célok
Célok és célcsoportok
A szociális vállalkozások által elérni kívánt társadalmi célok közül a legfontosabb a szűkebb
környezet tükröződése. A válaszadók több mint fele, a helyi társadalmi-gazdasági
együttműködést, valamint a helyi és regionális gazdasági fejlődést tűzte ki célkitűzéseinek. Ez
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bizonyos mértékig magában foglalhatja a hagyományok megőrzését, amelyeknek szerepe
lehet a helyi identitás erősítésében; a megemlítések aránya ebben az esetben továbbra is
közel 40%. A környezetvédelem, valamint a társadalmi igazságosság és támogatások elérése
(szociális szolgáltatások, jótékonysági tevékenységek) szintén kiemelten szerepel a szociális
listában.

9. ábra: Társadalmi tevékenységek és célok, a megemlítések százaléka (N = 121)

Alig említik az egészségügyi ellátást, a polgár védelmet és a vallási tevékenységeket, amelyek
valószínűleg specifikus célok. A válaszadók egyike sem említette a politikai célt. Fontos
megjegyezni, hogy a társadalmi célú nemzetközi együttműködés kialakulása nem jelentős.
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A korábban elemzett néhány jellemzővel, például a területi lefedettséggel, a motivációs
tényezőkkel és a társadalmi célokkal egybeesve azt találtuk, hogy a helyi közösségeket említik
a leggyakrabban (67%) mint elsődleges célcsoportot. Az elsődleges demográfiai csoportok
között a gyermekeket célcsoportként azonosítják gyakrabban, mint az időseket (42, illetve
31%). A hátrányos helyzetű csoportok közül a legszegényebbek és a társadalmilag hátrányos
helyzetűek száma a legmagasabb, ezt követik a fogyatékkal élők és a munkanélküliek. A 20
szervezet közül csak egy tartja a nemzeti és etnikai kisebbségeket kiemelt célcsoportnak.

10. ábra: Elsődleges célcsoportok, a megemlítések százaléka (N = 121)
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Környezeti erőforrások és fenntarthatóság
Bár a válaszadóknak csak körülbelül 40% -a említette a környezetvédelmet, mint
megvalósítható társadalmi célkitűzést; ezek nagyobb arányát jellemzi a környezeti erőforrások
megőrzésének és fenntarthatóságának tulajdonított fontosság. A megkérdezett szociális
vállalkozások kb. kétharmada (68%) állította, hogy ezeket a feladatokat nagyrészt vagy
elsősorban fontosnak tartja.

11. ábra: A környezeti erőforrások megőrzésének és fenntarthatóságának fontossága
(N = 121)

A konkrét környezetvédelmi célkitűzések és a kapcsolódó tevékenységek között a
környezetbarát anyagok használatát, valamint az energia- és víztakarékosságot a
leggyakrabban említik, mindkét esetben a válaszadók több mint fele. Ezzel szemben a
környezetbarát technológiákat és folyamatokat alkalmazó szervezetek aránya alacsony, a
mintának csak egynegyede. Hozzájárulhat ugyanakkor ahhoz is, hogy az ilyen technológiák
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alkalmazhatósága valószínűtlen vagy csak közvetett módon alkalmazható a megkérdezett
szociális vállalkozások jelentős részének tevékenységeire.

12. ábra: A környezeti célok megvalósítása, a megemlítés százaléka (N = 121)

4. Kitörési pontok
Értékelés és nyomonkövetés
A válaszadók többsége (78%) kijelentette, hogy tevékenységük megkezdésekor felmérte a
célcsoport igényeit. Csak kevés ember nem végezte el ezt a feladatot, az összes válaszadó 70%
-át közvetlenül megkérdezték.

A válaszadók több mint 60% -a fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja, hogy a szociális
vállalkozás megkezdése előtt felmérjék a célcsoport igényeit.
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13. ábra: A célcsoport igényeinek felmérésének módszerei (N = 121)

A szociális vállalkozás sikere és hatékonysága különféle mutatókkal mérhető. Ide tartoznak
azok, amelyek univerzálisak, vagy azok, amelyeket egyénileg adaptálnak a szervezet
tevékenységeihez és céljaihoz. Azt is mondhatjuk, hogy egyes mutatók egyszerűbb és
érthetőbb mérési lehetőségeket biztosítanak, mások esetében a hatékonyság mérése
közvetett és elvont.

A kérdőívben megadott lehetséges mérőeszközök közül a megkérdezett szervezetek a
legnagyobb arányban megemlítették az ügyfelek, az ügyfelek és a szolgáltatók használóinak
számát, és ez az egyik közvetlenül mérhető és összehasonlító mutató, amelyről az információk
könnyen megszerezhetőek. A válaszadók csaknem 60% -a megemlítette ezt a mutatót. A
szervezetek jelentős hányada (50%) ugyanolyan fontosnak és helyénvalónak tartja az emberek
számát, akiknek tevékenységük eredményeként javultak az életkörülményeik. Ezt a mutatót
nagy arányban választották ki az emberi, szociális, egyéb szolgáltatásokkal, valamint az
oktatási és kutatási ágazattal foglalkozó szervezetek.
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A sok említett mutató között két másik mutató is található, amelyek alapvetően a
hálózatépítésen alapulnak; a létrehozott partnerségek és a közösségi programokban részt
vevő emberek száma. Ezután a három tényezőt, amelynek kb. 30% -os említési aránya van - a
létrehozott munkahelyek száma, a kulturális és sportprogramokban részt vevő emberek
száma, a fizetett jövedelem összege - szintén többé-kevésbé általánosnak és relevánsnak
tekintik a legtöbb szervezet számára. A többi mutató nagy része, a 25% alatti említési arány
mellett, sokkal specifikusabb (például az infrastruktúra-szolgáltatások kedvezményezettjei
vagy a környezetvédelmi programok érdekeltjei), és felhasználható kisebb számú szervezet
tevékenységeinek mérésére.
14. ábra: A társadalmi hatások mérésére szolgáló referenciamutatók, a megemlítések
százaléka (N = 121)
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A megkérdezett szervezetek által azonosított hosszú távú társadalmi hatások esetében a
választás gyakoriságának szerkezete jelentősen tükrözi azt, amit a társadalmi céloknál látunk.
A leggyakrabban említett hatások a kulturális értékek és hagyományok megőrzése, a
társadalmi kohézió és az egyenlő esélyeken alapuló igazságos és befogadó társadalom
támogatása. Hasonló hatások tulajdoníthatóak a szegénység csökkentésében és az egyéni
kompetenciák fejlesztésében, amelyek szintén hozzájárulhatnak a társadalmi befogadáshoz és
a mobilitáshoz, amelyeket a válaszadók majdnem fele említette.
Mint a tevékenység sikerét mérő mutatók esetében, elmondható, hogy a konkrétabban
meghatározott hatásokat (például az egészségi állapot javulását, a munkanélküliség
csökkentését) a megkérdezett szervezetek kisebb része választotta.
15. ábra: A szervezetek tevékenységének hosszú távú társadalmi hatásai, a megemlítések
százaléka (N = 121)
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A válaszadók kissé kevesebb, mint fele (45%) állította, hogy a szervezet társadalmi
tevékenysége pénzben kifejezhető. Az igennel válaszolók aránya magasabb volt, mint az átlag
a szövetkezetek és nonprofit társaságok között, alacsonyabb az egyesületek és az alapítványok
körében.

A megkérdezett szervezetek több, mint a kétharmada (73%) gyűjt információkat
tevékenységük hosszú távú társadalmi hatásairól. Ezeknek a szervezeteknek a többségében
alkalmanként gyűjtik az információkat, és a válaszadók csak egyötöde teszi ezt rendszeresen.

16. ábra. A társadalmi tevékenység eredményeit kifejezhetjük-e pénzben? (N = 121)
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17. ábra: Információgyűjtés a társadalmi tevékenységek hosszú távú hatásairól (N = 121)

A hosszú távú társadalmi hatásokat általában maga a szervezet gyűjti össze, a válaszadók csak
kis hányada (11%) jelentette ki, hogy az adatgyűjtést külső szakértők végzik vagy más módon
történik az adatgyűjtés.
18. ábra. Ki gyűjti az információkat a társadalmi tevékenységek hosszú távú hatásairól? (N =
88)
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A társadalmi vállalkozások az információgyűjtés legnagyobb akadályában a humánerőforrás
hiányát látják, az ilyen tevékenységet nem folytató szervezetek csaknem fele (46%)
megemlítette ezt a tényezőt. Fontos azonban megjegyezni, hogy sokan (51%) úgy vélik, hogy
nincs szükség a társadalmi hatások nyomon követésére.

19. ábra: Az információgyűjtés hiányának okai, a megemlítések százaléka (N = 33)

A válaszadók többsége úgy véli, hogy a szervezet létrehozásakor kitűzött célokat bizonyos
mértékben elérték. Azoknál, akiknél ezek a célok a legmagasabb arányt képviselték (48%),
további 10% -uk jelentett ki, hogy teljes mértékben teljesítették ezeket a célokat. Néhány
szervezettől teljesen negatív választ kaptunk, 5% -uk úgy gondolta, hogy az elején kitűzött
célokat egyáltalán nem sikerült elérni.
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20. ábra: A társadalmi célok elérésének önértékelése (N = 121)
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5. SWOT
A belső és külső tényezők befolyása a szociális vállalkozások működésére
A szociális vállalkozások sikerének elsődleges belső tényezői a szervezetek erősségein és
gyengeségein keresztül jól bemutathatók. Ebben az összefüggésben arra kértük a
válaszadókat, hogy önértékeljék magukat azzal, hogyha megkérdezik tőlük, hogy vannak-e
szervezetük bizonyos jellemzőinek pozitív vagy negatív eredményei, hogy megvizsgálhassák az
erősségeket és a gyengeségeket ugyanazon struktúrában.
Az erősségek közül két tényező emelkedett kiő a megemlítések arányában: a társadalmi célok
iránti elkötelezettség és az erős társadalmi beágyazottság. Ezen tényezők ellentétes párjait,
valamint az alacsony minőségű termékeket és szolgáltatásokat, valamint a rossz hírnevet csak
elhanyagolható mértékben említik a gyengeségek között, ezért ezeket a leginkább nyilvánvaló
és leghatékonyabb sikertényezőknek tekintik.
Vannak olyan tényezők, amelyekben az erősségekre és gyengeségekre való hivatkozások
aránya meglehetősen hasonló, és ebben a tekintetben bizonytalannak tűnnek, különösen a
termékek és szolgáltatások ára és azok egyedisége. Azt is meg kell jegyezni, hogy noha sok
válaszadó rámutatott a jól megalapozott és jól működő együttműködési hálózatokra, viszont
az ilyen hálózatok hiányát vagy hibás működését a gyengeségek viszonylag nagy hányadaként
is megemlítik.
A gyengeségek között egyértelműen jelen lévő tényezők közé tartoznak különösen a pénzügyi
forrásokkal kapcsolatos akadályok. Ide tartoznak a képességek és az erőforrásokhoz való
hozzáférés hiánya, valamint a jövedelem alacsony szintje, amelyet főként a gazdasági
tevékenység generál. A domináns gyengeségek között szerepel a vállalkozói ismeretek hiánya,
a rossz marketing. Sok esetben a szervezetek nem képesek biztosítani a stabil foglalkoztatást.
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21. ábra Erősségek és gyengeségek

Amikor az erősségek és gyengeségek elemzésével megvizsgáljuk a belső tényezők szerkezetét,
a lehetőségek és a kockázatok egyrészt a külső tényezőkre, másrészt a környezeti hatásokra
adott válaszokra tükröződnek. Ezeket a tényezőket ugyanúgy vizsgáltuk meg, mint az
erősségek és gyengeségek vonatkozásában, és ugyanazon szerkezetben teszteltük a
dichotómiákat.
A lehetőségek és a kockázatok bizonyos fokú polarizációja is felfedezhető, de ez messze nem
az, amit mi az erősségek és gyengeségek alatt értünk; úgy találjuk, hogy nincs olyan tényező,
amelyet szinte kizárólag lehetőségként lehetne jellemezni. A lehetőségeket a válaszadók közül
a legnagyobb arányban a növekvő társadalmi és piaci kereslet mutatta a termékekre és
26

szolgáltatásokra, valamint az üzleti környezet javulása, ám a szociális vállalkozások viszonylag
magas aránya azonos tényezők ellentétes következményeit azonosította kockázatként.

22. ábra. Lehetőségek és veszélyek

A túlnyomórészt veszélyeztetettnek tekintett tényezők egyértelműbbnek tűnnek, ideértve a
támogatások és források, valamint az állami támogatások körének és elérhetőségének
csökkenését,

az

egyre

átlátszóbb

szabályozási

környezetet

és

az

önkéntesség

népszerűségének csökkenését.
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Együttműködési hálózatok és intézményi kapcsolatok
A különféle intézményekkel és az ágazatban működő más gazdasági és nonprofit
szervezetekkel folytatott együttműködés intenzitása nem szerkeszthető egyértelmű
struktúrákba.

A

válaszadók

legalább

rendszeres

kapcsolatot

tartanak

fenn

az

önkormányzatokkal, a szakmai szervezetekkel és kamarákkal, valamint a nonprofit szektorban
működő vállalatokkal, a legkevésbé intenzív kapcsolatban vannak a kormányhivatalokkal és az
érdekképviseleti szervezetekkel.

23. ábra: Más szervezetekkel vagy intézményekkel folytatott együttműködés intenzitása (N =
121)

Az intézményekkel és szervezetekkel fenntartott kapcsolatok minőségében csak csekély
különbségek vannak, és általába véve a szociális vállalkozások értékelik a jó kapcsolatokat.
Ebben a tekintetben azonban két szereplő kapcsolata akadályokba ütközött; az integrációs
szervezetekkel és a kormányzati ügynökségekkel való kapcsolat negatív volt viszonylag.
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A legmagasabb átlagos pontszámot a szociális vállalkozások kapják, ideértve a régióban
működő partnereket, valamint a hasonló tevékenységet folytató szervezeteket.
24. ábra: Más szervezetekkel és intézményekkel folytatott együttműködés értékelése
(N = 121)

A válaszadók egy része (16%) már részt vett egy határokon átnyúló együttműködési
projektben. Figyelemre méltó viszont azoknak a szervezeteknek a nagy aránya, amelyek még
nem vettek részt ilyen együttműködésben, de a későbbiekben tervezik, hogy részt fognak
venni (38%).
25. ábra: Részvétel a határokon átnyúló együttműködésben (N = 121)
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Két fő oka van annak, hogy a szervezetek továbbra is inaktívak maradnak a határokon átnyúló
együttműködések terén. Az egyik a tapasztalatok és az emberi erőforrások hiánya, a másik
pedig a nem megfelelő információáramlás, az alkalmazásokhoz való hozzáférés gátja és az
együttműködési lehetőségek akadálya. Ezt a két okot a nem transznacionális szervezetek több,
mint egyharmada említette (40%, illetve 36%).
26. ábra: A határokon átnyúló együttműködésben való részvétel akadályai (N = 102)
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24. ábra: Más szervezetekkel és intézményekkel folytatott együttműködés értékelése
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1. A magyar-szlovén határmenti régióban működő szociális
vállalkozási szektor empirikus kutatása
1.1. A felmérés célja

A program keretében elvégzendő felmérések célja a Nyugat-dunántúli régió két megyéjében
üzemelő szociális vállalkozásainak feltárása. Általános cél, hogy részletes képet kapjunk a
szociális vállalkozások működéséről, az ágazat fejlődési lehetőségeiről, valamint az érintettek
közötti már meglévő és potenciális jövőbeni kapcsolatokról és együttműködési formákról.
Ezen túlmutatóan a felmérések a terület más szereplőire is kiterjednek, például olyan
támogató és egyéb ernyőszervezetekre, kezdeményezésekre és intézményekre, amelyek a
szociális vállalkozások szerepének előmozdításán, továbbá a szociális vállalkozási szektor
potenciális új szereplőinek és befektetőinek megkeresésén dolgoznak.

1.2. Háttér és célok

A projekt elsődleges célja a gazdasági fejlődés és az együttműködés előmozdítása a magyarszlovén határon átnyúló régióban a szociális vállalkozási szektor fejlesztése és az érintettek
közötti interakció erősítése révén. E célok elérésének fő eszköze egy támogató hálózat
létrehozása, amelynek tevékenysége a szociális vállalkozási szektor már aktív szervezetei felé
irányul, továbbá olyan szereplők számára is nyitott, akik érdeklődést mutatnak szociális
vállalkozások alapításában, de különféle nehézségek akadályozzák meg őket ebben.
A támogató és mentoráló hálózat tevékenységének és működésének hatékony megtervezése
és fejlesztése érdekében alapos és átfogó képet kell készíteni az ágazat jelenlegi helyzetéről.
A szociális vállalkozások körének meghatározása és azok működési jellemzőinek
feltérképezése mellett ehhez meg kell ismerni az ágazatban működő és azzal együttműködő
vállalkozások és egyéb szervezetek egyéni tapasztalatait és igényeit is.
A fent említett általános célokhoz igazítva a tervezett empirikus kutatások a következő
célokat tűzték ki:
1. A szociális vállalkozási szektor szereplőinek meghatározása és jellemzése
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Cél: a szereplők azonosítása és működési jellemzőik vizsgálata (pl. megoszlás a szervezeti
típusok között, tevékenységek ágazati megoszlása, a szociális vállalkozások részesedése a
foglalkoztatásban és a bevételekben, a vállalkozások demográfiai helyzete az ágazaton
belül). Az általános helyzet feltárása és bemutatása mellett ez a lépés alapjául szolgál az
alapsokaság meghatározásának, ami szükséges a kérdőíves felmérés mintavételi keretének
kidolgozásához.
Eszköz: másodlagos adatelemzés a szociális vállalkozások működési jellemzőiről. A gazdasági
és nonprofit szervezetek KSH-nyilvántartásai, valamint a T-STAR és a NAV vonatkozó
önkormányzati szintű adatbázisai használhatók fel adatforrásként. Az érintett szervezetek
listája, valamint a kérdőíves felmérés operatív hozzáférési mintavételi kerete a kereskedelmi
társaságok adatbázisaiból kerül összeállításra.
2. A szociális vállalkozási szektor működési tapasztalatainak és igényeinek felmérése
Cél: információgyűjtés a szociális vállalkozások működési feltételeinek szubjektív
észleléséről. Az érdekelt felek közötti meglévő és lehetséges interakciók, hálózatok és egyéb
együttműködési formák feltárása, különös tekintettel a határokon átnyúló együttműködésre.
Eszköz: kvantitatív elsődleges adatgyűjtés kérdőíves felméréssel. A felmérés alapsokasága a
célterületen működő, szociális vállalkozásként azonosított szervezetek. A második lépésben
egy fókuszcsoportos beszélgetés kerül megszervezésre a szociális vállalkozások képviselőinek
részvételével. A fókuszcsoport pontos tartalmi keretét a fő következtetések levonása és a
fókuszpontok meghatározása után a kérdőíves felmérés eredményei alapján lehet
meghatározni. A fókuszcsoport résztvevői a kérdőíves felmérésből nyert adatok, illetve a
szakértők és a támogató szervezetek ajánlásai alapján kerülnek kiválasztásra.
3. A szociális vállalkozások szélesebb környezetében működő szervezetek és
intézmények vizsgálata
Cél: A szociális vállalkozási szektor működését jelentősen befolyásolja a jogi és intézményi
környezet. Az érintett intézmények tapasztalatainak és javaslatainak vizsgálata révén fontos
információkat szerezhetünk a társadalmi vállalkozások működését befolyásoló külső
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tényezőkről. Fontos az is, hogy összegyűjtsük azon szervezetek tapasztalatait és véleményét,
amelyek integrált keretet biztosítanak a szociális vállalkozások működéséhez és biztosítják az
ágazat támogató funkcióit.
Eszköz: Két fókuszcsoportos beszélgetés kerül megszervezésre az érintett szervezetek és
intézmények véleményének feltárása érdekében. Az egyikben kormányzati, helyi
önkormányzati és szakmai szervezetek képviselői fognak részt venni (minisztériumok,
önkormányzatok, kamarák), a másik beszélgetés szereplői az ágazat vállalkozásainak
összekapcsolását, támogatását és működésük előmozdítását célul kitűző szervezetek
képviselői lesznek.
4. Az ágazat potenciális új szereplőinek feltérképezése
Cél: a szociális vállalkozási szektor növekedését különböző akadályok nehezítik. Ezeknek az
akadályoknak csak egy bizonyos körét tudjuk kiindulási pontként azonosítani. Ide tartozik a
szociális vállalkozásokkal kapcsolatos általános információhiány, a bevételi struktúrában
jelentős szerepet játszó támogatási források kiszámíthatatlansága, a komoly adminisztratív
terhek és a „hagyományos” piaci szereplőkhöz képest hátrányos versenyképesség. Az
akadályozó tényezőket a lehető legszélesebb körben kell feltárni mind belső, mind külső
szempontból.
Eszköz: a 2. és a 3. célkitűzéshez vezetendő fókuszcsoportokban belső nézőpontból is
megismerkedhetünk az akadályokkal. Annak érdekében, hogy a „kívülről” betekintést
nyerjünk az attitűdökbe, meg kell kérdeznünk azokat a szereplőket, akik szeretnének
szociális vállalkozásokat alapítani, de akadályokba ütköznek. Az erre a területre vonatkozó
felmérést egyéni mélyinterjúk formájában fogjuk elvégezni.

2. A szociális vállalkozások köre
A kérdőíves felmérésben megcélzott szervezetek körének meghatározása érdekében ki kell
dolgozni a szociális vállalkozások operatív meghatározását.
A szociális vállalkozás fogalma és meghatározása, az ilyen szervezetek konkrét operatív
tevékenységeinek jellemzői nem tekinthetők teljesen egységesnek sem a hazai, sem a
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nemzetközi szakirodalomban, ahogy a jogi gyakorlatban sem. Általánosságban ide
sorolhatjuk azokat a szervezeteket, amelyek nem egyértelműen és kizárólag vagy a piacon,
vagy az állami szektorban működnek. Nem mondhatjuk azonban azt, hogy a szociális
vállalkozások csak a nonprofit szektorban helyezkedhetnek el. Ha a szociális vállalkozásokat a
szociális gazdaság körében értelmezzük, akkor azokat az üzleti és a nonprofit szektor közötti
határra kell helyeznünk.
A szakirodalomban számos olyan kritérium található, amelyek segítenek a szociális
vállalkozások körének meghatározásában. Az európai gyakorlatban a legszélesebb körben
alkalmazott kritériumokat az EMES (The Emergence of Social Enterprise in Europe, az európai
szociális vállalkozás kialakulása) kutatói hálózat dolgozta ki; az Európai Bizottság által
alkalmazott meghatározási keret is erre támaszkodik. A kritériumrendszer három dimenziót
(gazdasági, társadalmi és vállaltirányítási) használ. A gazdasági dimenzió alapvetően a
nonprofit szektortól való leválasztást jelenti, míg a társadalmi dimenzió a profitorientált
szektor tiszta formáitól való elhatárolást tartalmazza. A kritériumrendszer alapvető elemei a
következők:
Gazdasági dimenzió:
-

áruk folyamatos előállítása és/vagy szolgáltatások folyamatos értékesítése

-

jelentős gazdasági kockázat

-

a fizetett munka minimális összege

Szociális dimenzió:
-

kifejezett cél a közösség javának szolgálata

-

polgárok vagy civil társadalmi szervezetek által indított kezdeményezések

-

korlátozott profitelosztás

Vállalatirányítási dimenzió:
-

magasfokú autonómia

-

a döntéshozatali jogkör nem a tőketulajdonon alapul

-

részvételre épülő.
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Ezekből kiindulva egy szervezetet két alapvető megközelítés alapján lehet szociális
vállalkozásként besorolni. Az első esetben értékelnünk kell egy adott szervezet
tevékenységét az alapján, hogy működése során rendelkezik-e konkrét társadalmi céllal. A
másik megközelítés megkísérli a szociális vállalkozások körét a szervezeti és működési forma
alapján meghatározni. Noha az első megközelítés alkalmazásával a szociális vállalkozások
valódi hatókörét funkcionálisabban meg lehet ragadni, kutatásunkban mégis a másodikat
kell alkalmaznunk. Nincs mód ugyanis a mintavételi keret felállítására a kvantitatív
kutatáshoz olyan módon, amely a szervezetek működésében azonosítható társadalmi
célokon alapul.
Ennek alapján, meghatározandó a felmérés alapsokaságát, a következő szervezeti formákat
nevezhetjük szociális vállalkozásoknak:
-

legalább egy alkalmazottal rendelkező alapítványok,
minimális éves bevételük 1 000 000 Ft

-

legalább egy alkalmazottal rendelkező egyesületek,
minimális éves bevételük 1 000 000 Ft

-

egyházi szervezetek legalább egy alkalmazottal,
minimális éves bevételük 1 000 000 Ft

-

nonprofit üzleti szervezetek legalább egy alkalmazottal,
minimális éves bevételük 1 000 000 Ft

-

szociális szövetkezetek.

A KSH gazdasági szervezeti nyilvántartása alapján a célterületen ezeknek a szervezeteknek a
száma megállapítható (1. táblázat), így meghatározható az alapsokaság is. Az adatok csak a
működő szervezetekre vonatkoznak.
1. táblázat. A célterületen szociális vállalkozásként besorolt szervezetek száma, 2016
Szervezet típusa
Nonprofit

(alapítvány,

Vas
egyesület,

200

nonprofit üzleti szervezet)
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Összesen

Zala
252

452

Egyházi szervezet

11

11

22

Szociális szövetkezet

25

47

72

236

310

546

Összesen

3. A kérdőíves felmérés ismertetése
3.1.

Mintavételi és adatgyűjtési módszer

A kérdőíves felmérés mintanagyságának el kell érnie a 100 esetet. A vállalati kérdőíves
felmérések tapasztalatai alapján elmondható, hogy legalább a javasolt esetszám négyszeres
szorzatával számolt operatív mintát kell használni a célként kitűzött mintaelemszám
biztosítása érdekében. Mindezeket figyelembe véve ebben az esetben nem lehetséges a
szabványos mintavételi technikák alkalmazása. Ehelyett hozzáférési alapú mintavételi keret
kerül kialakításra a teljes alapsokaság bevonásával, és online technika alkalmazásával teljes
körű lekérdezést végzünk.
A kutatást a Limesurvey online felmérési eszköz segíti, amely automatikus listakezelést
biztosít, és elkészíti a kész adatstruktúrát.

3.2.

Javasolt témák a kérdőíves felméréshez

Az alábbiakban bemutatjuk a kérdőív javasolt tematikus blokkjait.
1. Alapvető adatok a válaszadóról és a szervezetről (beosztás, alapítás, tulajdonosi
struktúra, üzleti forma, tevékenységi terület stb.)
2. Alapvető üzleti adatok, a bevételek és kiadások szerkezete (gazdasági tevékenység
bevétele, támogatási források, egyéb pénzügyi támogatás formái stb.)
3. Foglalkoztatási struktúra (alkalmazottak száma, foglalkoztatás jellege, korszerkezete,
hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása
stb.)
4. Az alapítás és működtetés motivációi (társadalmi cél, társadalmi hasznosság,
elérendő célcsoportok stb.)
5. A társadalmi hatások percepciója (tudatosság, mérési formák stb.)
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6. A működés sikere és kockázati tényezői
7. Jogi és szabályozási környezet
8. Interakció és együttműködés (egyéb üzleti területek, helyi önkormányzatok, szakmai
testületek, támogató és mentori szervezetek stb.)
9. A határokon átnyúló együttműködés tapasztalatai és lehetőségei.

4. Előzetes megjegyzések a kvalitatív felmérési elemekről
A kutatás részét képező mélyinterjúk és fókuszcsoportok hatókörének és tartalmának
meghatározása és megtervezése fontos lépés a kutatási folyamat megindításával
egyidejűleg, de tanácsos a végleges verzió kialakítását a kérdőíves felmérés eredményeinek
ismeretében elvégezni.
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A kutatási tevékenységek javasolt ütemezése
Hét
1

2

Kvantitatív kutatás

A részletes kutatási terv véglegesítése
Hozzáférési lista összeállítása a mintavételi kerethez
Operacionalizálás és a végleges kérdőív elkészítése
A kérdőív programozása online felületen
A kérdőív lekérdezése
Adatbázis előkészítése elemzésre
Kvalitatív kutatás
A támogató szervezetek és intézmények hozzáférési listájának összeállítása
Interjúk és fókuszcsoportok előzetes kialakítása (alanyok, résztvevők)
Az interjúk és a fókuszcsoportok kialakításának véglegesítése
Interjúk és fókuszcsoportok elkészítése
Elemzés és tanulmánykészítés
A kvantitatív adatok első elemzése
A kvalitatív felmérésekből származó információk leírása és elemzése
Az eredmények összefoglaló jelentésének elkészítése
Egyeztetés a partnerrel az elemzés tartalmáról és megállapításairól
A kutatási jelentés véglegesítése
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A "Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért"
elnevezésű,
az
Interreg
V-A
Szlovénia-Magyarország
Együttműködési program keretében megvalósuló kutatási
program részeként kérdőíves felmérést végzünk a Vas és Zala
megyében, valamint a Pomurska és a Podravska régióban
működő
társadalmi
vállalkozások
körében.
A
vizsgálat
elsődleges célja a társadalmi vállalkozások tevékenységének
megismerése,
a
működési
körülmények,
illetve
kapcsolatrendszerek
feltérképezése.
A
kérdőívből
nyert
információk segítséget nyújtanak számunkra abban, hogy
pontosabban tudjuk megtervezni azokat a az együttműködési
platformokat, illetve támogató szolgáltatásokat, amelyek
kialakítása projektünk fő célja.
Kérjük, hogy válaszaival segítse ez irányú munkénkat, válaszait
előre is köszönjük.

Szakasz A: Alapadatok
A1.

A válaszadó beosztása a szervezeten belül

A2.

Megye
Vas
Zala

A3.

Szervezet jogi formája
alapítvány
egyesület
egyházi jogi személy
szociális szövetkezet
szövetkezet
nonprofit rt.
nonprofit kft.
nonprofit bt., kkt.
egyéb, jogi személyiségű
egyéb, jogi személyiség nélküli

A4.

Alapítás éve

A5.

Kik a szervezet tulajdonosai?
belföldi magánszemély
külföldi magánszemély
belföldi tárasaág
külföldi társaság
állam
önkormányzat
Egyéb, éspedig

Egyéb, éspedig

Szakasz B: Működési, pénzügyi jellemzők
B1.

Mekkora a szervezet területi hatóköre (a
szolgáltatást igénybe vevők alapján)?
egy település
több település
megye
régió
országos
nemzetküzi
nem specifikálható

B2.

Mekkora volt az összes bevétele az elmúlt két évet
tekintve (Ft)?2017

B3.

Mekkora volt az összes bevétele az elmúlt két évet
tekintve (Ft)?2018

B4.

Mekkora volt az alábbi forrásokból származó bevétel
az elmúlt két évben?állami támogatás
2017
2018

B5.

Mekkora volt az alábbi forrásokból származó bevétel
az elmúlt két évben?önkormányzati támogatás
2017
2018

B6.

Mekkora volt az alábbi forrásokból származó bevétel
az elmúlt két évben?magántámogatás
2017
2018

B7.

Mekkora volt az alábbi forrásokból származó bevétel
az elmúlt két évben?tagdíj
2017
2018

B8.

Mekkora volt az alábbi forrásokból származó bevétel
az elmúlt két évben?közösségi (EU) finanszírozás
2017
2018

B9.

Mekkora volt az alábbi forrásokból származó bevétel
az elmúlt két évben?vállalkozási tevékenység
2017
2018

B10. A kapott támogatásokból mennyi volt a kizárólag
társadalmi szervezeteknek adott
működési/fenntartási támogatás (%)?
B11. Mekkorák voltak az alábbi kiadások az elmúlt két
évben?anyagi jellegű ráfordítás
2017
2018

B12. Mekkorák voltak az alábbi kiadások az elmúlt két
évben?személyi jellegű ráfordítás
2017
2018

B13. Mekkorák voltak az alábbi kiadások az elmúlt két
évben?értékcsökkenési leírás
2017
2018

Szakasz C: Foglalkoztatási jellemzők
C1.

Milyen volt a foglalkoztatottak nemek szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?férfi

C2.

Milyen volt a foglalkoztatottak nemek szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?nő

C3.

Milyen volt a foglalkoztatottak korcsoport szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?30 év alatti

C4.

Milyen volt a foglalkoztatottak korcsoport szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?30-49 éves

C5.

Milyen volt a foglalkoztatottak korcsoport szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?50-65 éves

C6.

Milyen volt a foglalkoztatottak korcsoport szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?65 év feletti

C7.

Milyen volt a foglalkoztatottak foglalkoztatási forma
szerinti megoszlása 2018-ban (százalékban)?teljes
munkaidős

C8.

Milyen volt a foglalkoztatottak foglalkoztatási forma
szerinti megoszlása 2018-ban
(százalékban)?részmunkaidős

C9.

Milyen volt a foglalkoztatottak foglalkoztatási forma
szerinti megoszlása 2018-ban (százalékban)?egyéb

C10. Milyen volt a foglalkoztatottak jogviszony szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?munkaviszony
C11. Milyen volt a foglalkoztatottak jogviszony szerinti
megoszlása 2018-ban
(százalékban)?közfoglalkoztatott
C12. Milyen volt a foglalkoztatottak jogviszony szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?egyszerűsített
foglalkoztatás
C13. Milyen volt a foglalkoztatottak jogviszony szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?megbízási
szerződés
C14. Milyen volt a foglalkoztatottak jogviszony szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?önkéntes

C15. Milyen volt a foglalkoztatottak jogviszony szerinti
megoszlása 2018-ban (százalékban)?egyéb
C16. Milyen arányban foglalkoztat megváltozott
munkaképességűeket (százalékban)?
C17. Melyek a szervezet jellemző tevékenységi körei,
amelyekből üzleti bevételeit szerzi?
mezőgazdaság
bányászat, energiaellátás
vízellátás, környezet- és hulladékgazdálkodás
feldolgozóipar
építőipar
kereskedelem, javítás
szállítás, raktározás
turizmus, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás
információ és kommunikáció
pénzügyi és biztosítási szolgáltatás
ingatlanügyletek
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
adminisztratív és szolgáltatási tevékenység
közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
oktatás
humán-egészségügyi, szociális ellátás
művészet, szórakoztatás, szabadidő
egyéb szolgáltatás

Szakasz D: Motivációs tényezők
D1.

Mennyire játszottak szerepet az alábbi tényezők a
szervezet megalapításában?
egyáltalá
n nem

társadalmi/közösségi célok megvalósítása

inkább
nem

inkább
igen

teljes
mértékb
en

egyáltalá
n nem

inkább
nem

inkább
igen

társadalmi problémák enyhítése
üzleti tevékenység folytatása
támogatási/pályázati lehetőségek kihasználása
adókedvezmény igénybe vétele
együttműködés, koordináció, partnerek bevonása
átlátható működés
önsegélyezés
társadalmi innováció
fenntartható fejlődés előmozdítása
demokratikus döntéshozatal biztosítása

D2.

Amennyiben a fentiek közül egyik motivációs
tényező sem játszott jelentős szerepet a szervezet
megalakításában, kérjük nevezze meg az alapítás fő
okát!

Szakasz E: Társadalmi hatások
E1.

Milyen területekre irányul a szervezet társadalmi
célja/tevékenysége?
oktatás, kutatás
szociális ellátás
egészségügy
sport, szabadidő
vallás
település- vagy területfejlesztés

teljes
mértékb
en

gazdaságfejlesztés
polgári védelem, katasztrófavédelem, közbiztonság
érdekképviselet
politika
karitatív tevékenység
helyi-regionális társadalmi, gazdasági kapcsolatok elősegítése
nemzetközi kapcsolatok
hagyományőrzés
környezetvédelem
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

E2.

Melyek a szervezet társadalmi tevékenységének
elsődleges célcsoportjai?
szegények, szociálisan hátrányos helyzetűek
munkanélküliek, munkaerő-piaci integrációs problémákkal rendelkezők
gyermekek, fiatalok
idősek
betegek, egészségkárosultak
fogyatékossággal élők
szenvedélybetegek
hajléktalanok
nemzeti, etnikai kisebbségek
települési, lakókörnyezeti közösségek
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

E3.

A környezeti erőforrások megvédése, fenntartható
hasznosítása milyen mértékben szerepel a
cékitűzéseik között?
egyáltalán nem
kis mértékben
közepes mértékben
nagymértékben

E4.

Az alábbi környezettel kapcsolatos célok,
tevékenységek közül jellemző-e valamelyik a
szervezetre?
Igen

Nem
tudom

újrahasznosítás
környezetbarát alapanyagok használata
környezetbarát módszerek, technológiák alkalmazása
a tevékenység körfolyamatokba kapcsoltsága
energia és víztakarékosság

E5.

Milyen módszereket alkalmazott szervezete a
célcsoport igényeinek felmérésére tevékenysége
megkezdése előtt?
nem történt igényfelmérés
a szervezet közvetlenül mérte fel a célcsoport igényeit
a szervezet külső szakértőket vett igénybe
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

Nem

E6.

Mennyire tartja fontosnak a célcsoport igényeinek
folyamatos felmérését?

Kérjük,jelölje a skálán (1=egyáltalán nem fontos; 5=nagyon fontos)

1
2
3
4
5

E7.

Milyen eszközökkel mérhető társadalmi
tevékenységük eredményessége?
létrehozott munkahelyek száma
képzésekben részt vevők száma
egészségügyi vagy szociális szolgáltatásokban részesítettek száma
pénzbeli segélyben, támogatásban részesülők száma
vásárlók, szolgáltatást igénybe vevők száma
munkaviszonyon túli jövedelemben részesülők száma
infrastrukturális szolgáltatásokban részesülők száma
kifizetett munkabér összege
jobb lakáskörülmények között élők száma
fenntartott, fejlesztett létesítmények száma
szabadidős, kulturális vagy sporttevékenységbe bevontak száma
közösségfejlesztési programokba bevontak száma
környezetvédelmi, energiahatékonysági programok haszonélvezőinek száma
létrehozott, fejlesztett vállalkozások száma
támogatott vállalkozások száma
kialakított együttműködések száma
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

E8.

Milyen hosszútávú társadalmi hatásai vannak a
szervezet tevékenységének?
társadalmi összetartozás erősödése
nyitottabb, befogadóbb társadalom
emberi méltóság biztosítása
társadalmi beilleszkedés elősegítése
társadalmi kapcsolatok aktívabbá tétele
esélyegyenlőség előmozdítása
egyéni kompetenciák fejlesztése, képességek hiányának csökkentése
kulturális értékek megőrzése
szegénység mértékének csökkentése
jobb anyagi életkörülmények biztosítása
jobb lakáskörülmények biztosítása
munkanélküliség csökkentése
egészségi állapot javítása
a gazdaság fejlődése
a nonprofit szervezetek fejlődése
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

E9.

Kifejezhető-e pénzben a társadalmi tevékenység
eredménye?
Igen
Nem

E10. Gyűjtenek-e információkat társadalmi
tevékenységük hosszú távú hatásairól?
igen, rendszeresen
igen, alkalomszerűen
nem

E11. Ki végzi az információk gyűjtését?
a szervezet maga
külső szakértők
egyéb módon, éspedig

egyéb módon, éspedig

E12. Amennyiben nem gyűjtenek információt, miért nem
teszik?
idő hiánya
anyagi erőforrás hiánya
humán erőforrás hiánya
ismeretek, módszertan hiánya
feleslegesnek tartja
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

E13. Van szüksége mentori szolgáltatás igénybe
vételére?
Igen
Nem

E14. Nyitott lenne az Ön szervezete arra, hogy más
szervezeteket mentoráljon?
Igen
Nem

E15. A szervezet megalakításakor elfogadott
alapértékeket, kitűzött célokat milyen mértékben
sikerült elérni a működés során?
egyáltalán nem
kis mértékben
nagy mértékben
teljes mértékben

Szakasz F: Sikertényezők és kockázatok
F1.

Mennyire értékeli sikeresnek szervezetét egy
ötfokozatú skálán (1=sikertelen; 5=sikeres)?
1
2
3
4
5

F2.

Melyek a szervezet fő erősségei?
a termék vagy szolgáltatás minősége
a termék vagy szolgáltatás egyedisége
a termék vagy szolgáltatás alacsony ára
az üzleti tevékenység jelentős bevétele
vállalkozási ismeretek, tapasztalatok
innovativitás
kapcsolati háló
társadalmi beágyazottság
hírnév
forrásokhoz jutás képessége
kompetens munkatársak
elkötelezettség a társadalmi cél iránt
jelentős társadalmi hozzáadott érték
aktív marketingtevékenység
stabil munkahely biztosítása

F3.

Melyek a szervezet elsődleges gyengeségei?
a termék vagy szolgáltatás alacsony minősége
a termék vagy szolgáltatás egyediségének hiánya
a termék vagy szolgáltatás magas ára
az üzleti tevékenység alacsony bevétele
vállalkozási ismeretek, tapasztalatok hiánya
innovativitás hiánya
kapcsolati háló hiánya
társadalmi beágyazottság hiánya
rossz hírnév
forrásokhoz jutás akadályai
kompetens munkatársak hiánya
elkötelezettség kis mértéke
társadalmi hozzáadott érték hiánya
gyenge marketingtevékenység
munkahelyek instabilitása

F4.

Melyek azok a tényezők a környezetében, amelyeket
lehetőségnek lát működése szempontjából?
növekvő társadalmi szükséglet a termék vagy szolgáltatás iránt
növekvő piaci szükséglet a termék vagy szolgáltatás iránt
költségvetési támogatások növekedése
pályázati támogatások növekedése
javuló üzleti környezet
önkéntes munka népszerűségének növekedése
áttekinthetőbb jogszabályok
a nonprofit szektor növekvő társadalmi elfogadottsága
technológiai fejlődés

egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

F5.

Melyek azok a tényezők a környezetében, amelyeket
kockázatnak vagy veszélynek lát működése
szempontjából?
csökkenő társadalmi szükséglet a termék vagy szolgáltatás iránt
csökkenő piaci szükséglet a termék vagy szolgáltatás iránt
költségvetési támogatások csökkenése
pályázati támogatások csökkenése
romló üzleti környezet
önkéntes munka népszerűségének csökkenése
bonyolultabb jogszabályok
a nonprofit szektor csökkenő társadalmi elfogadottsága
technológiai fejlődés hiánya
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

Szakasz G: Jogi és szabályozási környezet
G1.

Hogyan értékeli a szervezetéhez, tevékenységéhez
kapcsolódó jogi szabályozási környezetet az alábbi
szempontok tekintetében?
1

áttekinthetőség (egyszerű - bonyolult)
adminisztrációs kötelezettségek (kevés-sok)
a piaci vállalkozásokra vonatkozó szabályozáshoz
képest (kedvezőtlen -kedvező)

2

3

4

5

Szakasz H: Kapcsolatrendszerek
H1.

Mennyire tekinthető intenzívnek szervezete
kapcsolata az alábbi szereplőkkel?
nincs
kapcsolat

alkaloms
zerű

rendszer
es

szoros

más társadalmi vállalkozások a régióban
más társadalmi vállalkozások hasonló tevékenységekkel
piaci vállalkozások
integrációs szervezetek
szakmai szervezetek, kamarák
érdekképviseleti szervezetek
helyi önkormányzat
állami szervek

H2.

Mennyire tekinthető jónak szervezete kapcsolata az
alábbi szereplőkkel?
nagyon
rossz

más társadalmi vállalkozások a régióban
más társadalmi vállalkozások hasonló tevékenységekkel
piaci vállalkozások
integrációs szervezetek
szakmai szervezetek, kamarák
érdekképviseleti szervezetek
helyi önkormányzat
állami szervek

inkább
rossz

inkább
jó

nagyon
jó

Szakasz I: Határon átnyúló együttműködések
I1.

Vett már részt a szervezete olyan programban,
amely határon átnyúló együttműködés keretében
valósult meg?
igen
nem, de tervezzük
nem, nem tervezzük

I2.

Melyek az elsődleges tapasztalatai a határon
átnyúló együttműködésekkel kapcsolatban?

I3.

Milyen akadályokat lát a határon átnyúló
együttműködésekkel kapcsolatban?
a hazai szervezetek érdektelensége
a külföldi partnerek érdektelensége
nem megfelelő ösztönzés (pályázati rendszer)
nem elégséges információ a lehetőségekkel kapcsolatban
tapasztalat, humán erőforrás hiánya
egyéb, éspedig

egyéb, éspedig

Köszönjük, hogy válaszaival segített munkánkat!
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