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A DelFin projekt horvát partnerei Duga Resa
város
térségében,
Karlovac
megyében
valósították
meg
a
vidéki
társadalmi
vállalkozások fejlesztését célzó programokat
és intézkedéseket összegyűjtő eszköztár
(DelFin Toolbox) tesztelésére irányuló pilot
projektjüket,
annak
érdekében,
hogy
különböző ajánlásokat dolgozzanak ki a
vidéki és hátrányos helyzetű térségekben
zajló társadalmi vállalkozói tevékenységek
előmozdítására.
A 2020 júniusától 2021 márciusáig tartó, 9 hónap
időtartamú kísérleti program olyan társadalmi
vállalkozókat,

üzleti

ötleteket

és

projekteket

támogatott, amelyektől pozitív társadalmi vagy
környezeti hatást várható a jövőben.
A DelFin projekt a kísérleti programon keresztül
igyekezett megerősíteni a résztvevők és a helyi
közösségek kapacitásait, és a vidéki KKV-k valamint
a társadalmi vállalkozások sajátosságaihoz igazított
szakmai, technikai és mentori támogatást és
képzést nyújtott a résztvevők számára a COVID-19
okozta válság alatt és azt követően is.

A kísérleti projekt két szakaszban valósult meg. Az első, hat hónapig tartó szakaszban
általános vállalkozásfejlesztési program került lebonyolításra tíz aktív és leendő
társadalmi vállalkozó bevonásával, akik a helyi közösségre pozitív társadalmi vagy
Newsletter #5

November 2020

környezeti hatást gyakorló vállalkozásokat akartak létrehozni vagy fejleszteni. A
program mentorai és oktatói keményen dolgoztak a résztvevők üzleti ötleteinek
kidolgozásán és fejlesztésén. A programba bevont társadalmi vállalkozók részt vettek
hálózatépítő rendezvényeken, ún. „Üzleti találkozókon” is, melyeken vendégoktatókkal
és a társadalmi vállalkozói ökoszisztéma legfontosabb helyi képviselőivel találkozhattak.
A pilot projekt első szakaszának eredményeként minden résztvevő elkészítette üzleti
tervét és az ennek bemutatását segítő üzleti pitch prezentációt.
A társadalmi vállalkozóknak szóló kísérleti program második szakaszában az első
szakaszban

kidolgozott

üzleti

terv

megvalósítását

segítő

személyes

pénzügyi

mentorálás valósult meg. Minden résztvevő esetében kidolgozásra került egy
mentorálási terv. Ez alapján a résztvevők személyre szabott szakmai segítséget kaptak
az üzleti terv megvalósításához szükséges lépéseket és erőforrásokat, a várható
költségeket és az ezek finanszírozásához elengedhetetlen, bevonandó pénzügyi
forrásokat tartalmazó akcióterv összeállításához.
A pilot projekt egyik résztvevője, a Hagyomány és Kreativitás Iskolája Egyesület volt
Plaški településről. A szervezet fiatalokat és lelkes helyi szereplőket tömörít, és azzal a
céllal jött létre, hogy a hagyományok ápolásán, a művészeti készségek és ismeretek
valamint a környezeti tudatosság fejlesztésén keresztül mozgósítsa a helyi közösséget.
A szervezet egyik fő tevékenysége a Plaščanska-völgy turisztikai célú fejlesztése és
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népszerűsítése,
a helyi kulturális és természeti javak gondozása, valamint a kulturális,

közösségi, egészségügyi és környezeti érdekek védelme. Az egyesület továbbá

partners és
kulturális, sport-, szabadidős és oktatási-kutatási tevékenységek49
megvalósításával
fejlesztésével, valamint helyi és házi termékek, gyógynövénytermékek
és kozmetikumok
involved
gyártásával és értékesítésével is foglalkozik.

A szervezet tagjai térségben élő emberek, különös tekintettel a kézműves termékeik és
turisztikai

szolgáltatásaik

értékesítése

ITterületén
ALY

támogatásra

szorulók

felé

gondoskodással és szeretettel fordulva azért dolgoznak, hogy a helyi közösségben élő
gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségén javítsanak. Jelentős erőfeszítéseket
tesznek továbbá azért, hogy céljaik elérését segítő szervezetekkel építsenek ki
kapcsolatokat Horvátországban, Európában és a nagyvilágban.
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Isidora Ralić, az Egyesület elnöke részt vett a DelFin projekt keretében megvalósított
üzletfejlesztési folyamatban.
A folyamat eredményeként kidolgozott üzleti modell egy önfenntartó gyógynövény
manufaktúra valamint oktató és kutató központ létrehozását célozza a Plaščanskavölgyben, amely lehetőséget kínál a fiatalok és felnőttek oktatásához, foglalkoztatásához
és a Plaščanska-völgy turisztikai fejlesztéséhez.
A DelFin pilot projekt keretében kidolgozott üzleti ötlet és modell a társadalmi
környezet, az egyén és a közösség fejlesztésére alkalmas társadalmi vállalkozás
koncepción alapul, melyet olyan mértékben terveznek fejleszteni, hogy vonzóvá váljék a
befektetők számára a jövőben.
Az egyesület a következő konkrét eredményeket érte el a kísérleti projektben való
részvétel során:
- Két új alkalmazott felvétele
- Projektterv és pénzügyi modell kidolgozása
- Működési hely kialakítása Plaški központjában
- Tereprendezés a folyamatos növénytelepítésekhez
- Kapcsolatfelvétel egy természetes kozmetikai cikkeket fejlesztő laboratóriummal
- Közösségi finanszírozási kampányok indítása a GoGetFunding alkalmazáson keresztül
A kísérleti projektben megszerzett alapos tudás és vállalkozói kompetenciák hatékonyan
támogathatják a Hagyomány és Kreativitás Iskolája pályázati projektjeit a jövőben és új
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vállalkozói modellek kidolgozását a közösségben.

49 partners
involved
Isidora Ralić, elnök,

"Itt az ideje, hogy a megszerzett tudást minél hatékonyabban átültessük a gyakorlatba,
és valami jót és értékeset teremtsünk a közösségünkben."
Hagyomány és Kreativitás Iskolája, Plaški.
ITALY
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A kísérleti projekt célja az volt, hogy a résztvevők -társadalmi vállalkozást
működtető vagy tervező szervezetek és személyek- készség- és tudásfejlesztő
képzésben részesüljenek, amely hatékony segítséget nyújt fenntartható,
hosszú

távon

sikeres

társadalmi

vállalkozások

létrehozásához

és

működtetéséhez. Ennek megfelelően a képzés célja a tudástranszfer, az üzleti
és vállalkozói készségek fejlesztése volt. A program emellett a résztvevők
motivációjának

és

elkötelezettségének

megerősítését

is

célozta

a

jó

gyakorlatok és a társadalmi vállalkozások sikeres modelljeinek megosztásán
és a résztvevők közötti kapcsolatok kialakításán keresztül.
Az egymásra épülő modulok segítségével a kísérleti projekt végére a résztvevők
elkészítették saját, reális üzleti terveiket, amelyek kifejezetten figyelembe veszik a
társadalmi vállalkozások sajátosságait
A pilot projekt keretében megvalósított workshopoknak fontos elemei voltak az olyan
pénzügyi témák is, mint az árképzés és árképzési stratégia, a pénzügyi tervezés, a cashflow menedzsment, a pénzügyi eszközök és kötelezettségek kezelése, valamint a banki
hitelezés. Ez utóbbi témában a pilot projekt állandó partnere, az UniCredit Bank
Hungary tartott workshopot.
A pályázati felhívás 2020 második félévében történt meghirdetését és a résztvevők
kiválasztását követően a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat stratégiai partnere, a
Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány a résztvevő szervezetek és egyének helyzete
és igényei alapján kidolgozta a pilot projekt végleges tematikáját. Ennek fontos eleme
volt az oktatók és szakértők által korábbi társadalmi vállalkozási képzési programok
során szerzett tapasztalattok felhasználása. A workshopok online formában, ZOOM
platformon keresztül, annak minden technikai lehetőségét kihasználva kerültek
lebonyolításra. A módszertan az interaktivitásra épült, az előadások helyett a
kiscsoportos problémamegoldó foglalkozásokon és műhelymunkákon volt a hangsúly. A
csoportos foglalkozásokon tanultak elmélyítése érdekében a résztvevők minden
alkalommal önálló munkát igénylő „házi feladatokat” is kaptak.

A képzést egyéni mentorálás egészítette ki, melyre 2021. január és március között
került sor. A programot 2021. április 14-én üzleti prezentációs alkalom (pitch event)
zárta.
A résztvevők a tudás és a tapasztalat, valamint az üzleti ötletek és tevékenységek
tekintetében különböző szintekről indultak, de hamar sikerült kialakítani a
csoportkohéziót. A résztvevők gyakran megosztották saját tudásukat és tapasztalataikat
is a többi társadalmi vállalkozással. „Ő volt a példakép a számomra” - mondta
Fecskefészek Egyesület programban részt vevő képviselője a Fény Felé Alapítvány
elnökéről a kísérleti projekt értékelése során.
A projektzáró üzleti prezentációkra hibrid esemény keretében került sor. Néhány
bemutatkozó társadalmi vállalkozás személyesen is jelen volt a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarában tartott pitch eseményen, míg mások ZOOM-on
keresztül jelentkeztek be a rendezvényre. A kísérleti projekt résztvevői előadásaik során
sikerrel hasznosították a fél év alatt elsajátítottakat, és a hallgatóságot is
megismertették jövőbeli terveikkel, ami a visszajelzések szerint nagyszerű lehetőség volt
a résztvevők számára hogy növeljék ismertségüket és a társadalmi vállalkozásokkal
kapcsolatos tudatosságot. Az üzleti prezentációk alapján a zsűri által legjobbnak ítélt
három társadalmi vállalkozás ingyenesen igénybe vehető üzletfejlesztési
szolgáltatásokat és szakmai tanulmányutat nyert.
Az élőbe streamelt pitch esemény felvétele az alábbi linken keresztül érhető el:
https://bit.ly/3ofBhe0
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