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1. Bevezetés 
 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Karán a szociális képzéshez, a szociális 
munka modern nemzetközi irányaihoz kapcsolódva már évek óta 
kiemelt figyelem kíséri a helyi társadalommal és a helyi gazdaság-
gal összefüggő folyamatok változásait. Az elmúlt évek hazai jó gya-
korlatai és a sikeres nemzetközi kutatási és képzési együttműkö-
dések tapasztalatai megerősítették azt a törekvést, hogy Magyar-
országon a Dél-Dunántúli régióban sem beszélhetünk vidékfej-
lesztésről a helyi gazdaság és a helyi társadalom megerősítése nél-
kül. A térségfejlesztésben meghatározó szerepe van azoknak a 
„helyi értékeknek”, amelyeket az Európai Unió is társadalmi inno-
vációs forráslehetőségként deklarál, támogatásukat javasolva a 
tagországok számára. Mivel a szociális és szolidáris gazdaság el-
sősorban a helyi gazdaság fogalmához kapcsolódik, nemzetközi 
kitekintésben igen változatos jogállású és tevékenységű szerveze-
teket jelenthet. Nem csodálkozhatunk ezen, hiszen a szociális szö-
vetkezetek és a társadalmi vállalkozások a „mi gazdaságunk” ré-
szei, azaz szorosan kötődnek a „mi közösségünk” által megfogal-
mazott sajátos igények piaci vagy éppen kisközösségi kielégítésé-
hez. Az egyes országok gazdasági és jogszabályi keretei nagymér-
tékben befolyásolják a szervezeti formát és a tevékenységet, de 
valamennyiben közös a társadalmi küldetésvállalás. 

A „RE.M.I.S.E” (Regional Managers of Social Economy) elneve-
zésű pályázat „RE.M.I.S.E Interreg V-A Hungary-Croatia Co-opera-
tion 2014 – 2020, R.E.M.I.S.E. – HUHR/1601/4.1.2/0008 1 Septem-
ber 2017-31 December 2018” projekt1 célja a szociális és szolidáris 
                                                                                 
1 Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-
2020 keretében támogatást nyert, „RE.M.I.S.E” (Regional Managers of Social 
Economy) pályázat nyitó konferenciáján (Pécs, 2017. 10. 17.) Dr. Horváth Béla, a 
PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja 
hangsúlyozta a határon túl nyúló együttműködések fontosságát. Fertői-Héra 
Krisztina projektmenedzser kiemelte, hogy a RE.M.I.S.E projekt a szociális 
gazdasági szektor határ menti régióiban meglévő erőforrásainak, lehetőségeinek 
és fejlesztési igényeinek feltárását követően egy alapos helyzetelemzésre és 
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gazdaság erősítése Baranyában, illetve a szomszédos, határ menti 
horvát régióban. Az együttműködés földrajzi területe a pályázat 
szempontjából meghatározott, az együttműködés tartalma pedig 
a közös kihívást jelentő, a mindkét országban új, fontos gazdasági 
és társadalmi innováció lehetőségét hordozó szociális és szolidá-
ris gazdaság. 

Franciaországban, Olaszországban például már a szociális gaz-
dasági szervezetek vezetésében zajló generációváltás a legaktuá-
lisabb probléma, Magyarországon pedig – ahogyan a horvátoknál 
is – már az is komoly kihívás, hogy a szociális gazdaságban bizto-
sított legyen a minőségi humánerőforrás. A Pécsi Tudományegye-
tem professzionális tudásbázisa, a KPVK szociális gazdasághoz 
kapcsolódó magyar és nemzetközi képzési tapasztalatai, továbbá 
a Kapronca-i Nyitott Egyetem gyakorlatorientált, élethelyzethez 
igazodó képzésmódszertana kiváló alapot jelent a „Társadalmi 
vállalkozások menedzselése” felnőtt képzés sikeres megvalósítá-
sára. A projektben kutatási és képzési partner a Baranyában helyi 

                                                                                 

képzési szükségletfelmérésre alapozva a „Társadalmi vállalkozások menedzse-
lése” képzés program megvalósítását és a tananyag közös fejlesztését tűzte 
célul. A projektben résztvevő szakemberek számára a workshopok, a képzők 
képzője programjai lehetőséget nyújtanak a tudástranszfer megvaló-sítására. A 
projektbe bevont társadalmi vállalkozások szervezetfejlesztésben és 
coachingban részesülnek, a tanulmányutak és szakmai vásárok pedig a 
hálózatfejlesztés, az együttműködés és tapasztalatszerzés további lehetőségét 
jelentik. Dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, a projekt szakmai vezetője a 
projekt kedvezményezettje, a PTE bemutatása után a tervezett tevékenységek 
ismertetése közben külön is kitért a szociális és szolidáris gazdaság területén 
elért kutatási eredményeknek a projekt partnerek képzési szerepvállalásában 
megvalósuló társadalmasításának fontosságára. Josip Nakic Alfirevic igazga-
tó a Kapronca-i Nyitott Egyetem, Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna ügyvezető pedig 
a Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. működését és a projektben vállalt 
szerepét mutatta be. A projektnyitó konferencián a szociális gazdaság 
értelmezési kereteiről, a közelmúlt tapasztalatairól és az aktuális helyzetképről 
magyar részről Mészáros Andrea, a Kék Madár Alapítvány ügyvezető-
je és Lechner Istvánné, a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetségének 
elnöke tartott előadást. A horvát gyakorlati tapasztalatokat pedig Manuela 
Greguric, a Srednja škola Koprivnica igazgatója ismertette. Projekthonlap: 
http://pii.pte.hu/content/remise  

http://pii.pte.hu/content/remise-projektnyito-konferencia
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tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkező Humán Innová-
ciós Csoport Nonprofit Kft., amely részvételével teljessé válik a tü-
körprojekt, azaz a határ mindkét oldalán megvalósuló kutatások 
és képzések szereplőinek köre. 

A képzésen 12 magyar és 12 horvát, a szociális és szolidáris 
gazdaság bármely területén tapasztalatot szerzett hallgató vehet 
részt, akik az elméleti ismeretek mellett „szétnézhetnek”, jó gya-
korlatokat, partnerszervezeteket ismerhetnek meg a határ ma-
gyar és horvát oldalán. Egy tanulmányút során pedig a projekt 
nyújtotta lehetőséggel élve bepillanthatnak az olasz szociális és 
szolidáris gazdasági szervezetek tevékenységébe, működésébe, 
továbbá megtapasztalhatják a nemzetközi partnerség előnyeit is. 
Bíztató, hogy a 2018 tavaszán induló képzés iránt igen komoly ér-
deklődés fogalmazódott meg a határ mindkét oldalán.  

A projekt valamennyi résztvevőjének közösen megfogalmazott 
célja a tudástranszfer: egy sikeres képzés megvalósításával járulni 
hozzá a szociális és szolidáris gazdaság humánerőforrás fejleszté-
séhez. Ennek első lépése jelen tanulmány keretei között a nemzet-
közi kontextusba helyezett magyar szociális és szolidáris gazda-
ság bemutatása, amelyet a szociális gazdasági szektor nemzetközi 
határ menti régiói közül a Baranya megyei társadalmi vállalkozá-
sok és szociális szövetkezetek erőforrásainak, lehetőségeinek és 
fejlesztési igényeinek feltárásán alapuló helyzetelemzése követ. 
Mindezek ismeretében került sor egy képzési igény- és szükség-
letfelmérésre, amely a mind nagyobb hozzáadott értéket képvi-
selő, a gyakorlatban jól hasznosítható képzésmegvalósítás felté-
tele. Projektünk esetében ez a magyar és horvát partnerek által 
közösen fejlesztett és kidolgozott „Társadalmi vállalkozások me-
nedzselése” képzési programot, illetve annak tananyagát jelenti. 
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1. ábra: A „RE.M.I.S.E” (Regional Managers of Social Economy)  
elnevezésű pályázat „RE.M.I.S.E Interreg V-A Hungary-Croatia  

Co-operation 2014 – 2020, R.E.M.I.S.E. – HUHR/1601/4.1.2/0008  
1 September 2017 – 31 December 2018” projekt megvalósítói 
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2. Vezetői összefoglaló 
 

A szociális és szolidáris gazdaság – amelyet az Európai Unió az 
utóbbi években támogatásukat javasolva dokumentumaiban is-
métlődően és mind hangsúlyosabban gazdasági és társadalmi in-
novációs forráslehetőségként deklarál – a plurális gazdasághoz kö-
töttség révén az egyes országokban ugyan eltérő mértékű, de egy-
aránt fontos gazdaság- és társadalomtörténeti előzményekkel 
rendelkezik. Részben ez, részben az elsősorban a helyi közösségek 
szükségleteinek kielégítését célul tűző lokális gazdasághoz való 
kapcsolódás magyarázza az európai közösségi szabályozás diszk-
recionalitását. Annak tudomásul vételét, hogy az egyes országok-
ban a szociális és szolidáris gazdaság fogalma és tartalma a gazda-
sági, a jogi, a politikai és a társadalmi feltételektől függően térben 
és időben igencsak különböző. Tevékenységük, szervezeti felépí-
tésük, jogi formájuk, céljaik és a formális politikához való viszo-
nyuk országról országra változik. Vannak országok, amelyekben 
állampolgári kezdeményezésre olyan tevékenységeket és szolgál-
tatásokat végeznek, amelyek másutt állami feladatot jelentenek, 
illetve olyan funkciókat teljesítenek, amelyeket a piac nem vállal. 
Máshol közszolgálati célok megoldásának eszközét látják a szoci-
ális és szolidáris gazdaságban. 

Az eltérő értelmezések ellenére természetesen vannak közös 
kiindulópontok. A szociális és szolidáris gazdaság az Európai Unió 
szerint a kirekesztettség által veszélyeztetettek számára munkale-
hetőséget biztosító terület, amely a versenyszféra és a közszféra kö-
zött elhelyezkedő harmadik szektor része a karitatív alapon mű-
ködő szervezeteket magában foglaló közösségi gazdaság, továbbá 
az informális gazdaságot, a családi és az önellátó tevékenységeket 
tartalmazó árnyékgazdaság mellett.2 Hozzájárul a hatékony piaci 
verseny kialakulásához, új megközelítést fogalmaz meg a vállalko-
zási és foglalkoztatási formákra vonatkozóan. Különösen fontos, 
hogy munkahelyteremtési potenciállal rendelkezik, új igényeket 
elégít ki, működése nagyrészt a tagság által végzett tevékenysége-

                                                                                 
2 New jobs in Europe 1999. 
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ken alapul, igényli az állampolgári részvételt és az önkéntes mun-
kát, erősíti a szolidaritást.3 E közös sajátosságokra alapozva hatá-
rozta meg az Európa Parlament 2009. február 19-i állásfoglalását 
követően az Európa Bizottság a szociális és szolidáris gazdaság fo-
galmát a területi kohézió és a társadalmi problémák (különösen a 
szegénység, a kirekesztetés elleni küzdelem) újszerű megoldási 
formájaként.  

A szociális és szolidáris gazdaság lokális kötődései következté-
ben kialakuló szembetűnő differenciáltság kedvezett a leggyak-
rabban egy-egy ország szabályozási és működési gyakorlatához 
kötődő modellképződésnek. Az európai gyakorlatban az alapvető 
meghatározók közös érvényesülése mellett is jól elkülöníthető az 
olasz, a francia, a katalán, a német, az angol és a finn modell, ame-
lyek eredményei a szociális és szolidáris gazdaság területén keve-
sebb, illetve eltérő történeti, gazdasági és társadalmi tapasztalat-
tal rendelkező országok számára is jól hasznosíthatóak. 

Magyarországon a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara a szociális képzés-
hez, a szociális munka modern nemzetközi irányaihoz kapcso-
lódva már évek óta kiemelt figyelemmel kíséri a helyi társadalom-
mal és a helyi gazdasággal összefüggő folyamatok nemzetközi és 
hazai változásait.4 A „RE.M.I.S.E (Regional Managers of Social Eco-
nomy) Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 2014 – 2020, 
R.E.M.I.S.E. – HUHR/1601/4.1.2/0008 1 September 2017-31 Decem-
ber 2018” projekt célja a mindkét országban új, fontos gazdasági 
és társadalmi innováció lehetőségét jelentő szociális és szolidáris 
gazdaság erősítése Baranyában, illetve a szomszédos, határ menti 
horvát régióban. 

Azonban amíg Franciaországban, Olaszországban például a 
szociális gazdasági szervezetek vezetésében zajló generációváltás 

                                                                                 
3 Fekete-Solymári 2004. 
4 2016–2018 EMISE+ – ERASMUS+: European Manager in Social Economy+; 
2011–2013 Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation: „European Manager of 
the social economy" 
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a legaktuálisabb probléma, Magyarországon – ahogyan a horvá-
toknál is – már a minőségi humánerőforrás biztosítása is komoly 
kihívás. A Pécsi Tudományegyetem (University of Pécs) professzio-
nális tudásbázisa, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Kar (Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional 
Development) szociális gazdasághoz kapcsolódó magyar és nem-
zetközi képzési tapasztalatai, továbbá a Kapronca-i Nyitott Egye-
tem (Open University Koprovnica) gyakorlatorientált, élethelyzet-
hez igazodó képzésmódszertana kiváló alapot jelent a „Társa-
dalmi vállalkozások menedzselése” („Managing Social Enterprises”) 
felnőtt képzés sikeres megvalósítására. A projektben kutatási és 
képzési partner a Baranyában helyi tudással és gyakorlati tapasz-
talattal rendelkező Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. (Hu-
man Innovation Group Nonprofit LTD), amely részvételével tel-
jessé válik a tükörprojekt, azaz a határ mindkét oldalán megvaló-
suló kutatások és képzések szereplőinek köre. 

A projekt valamennyi résztvevőjének közösen megfogalmazott 
célja a tudástranszfer: egy sikeres képzés megvalósításával járulni 
hozzá a szociális és szolidáris gazdaság humánerőforrás fejleszté-
séhez. A megvalósítás első lépése egy aktuális helyzetjelentés el-
készítése volt: jelen tanulmány keretei között a nemzetközi kon-
textusba helyezett magyar szociális és szolidáris gazdaság bemu-
tatása, legjellemzőbb sajátosságainak kiemelése, illetve a hazai 
szociális gazdaság erősségeinek, gyengeségeinek, kockázatainak 
és lehetőségeinek áttekintése.  

A szociális és szolidáris gazdaság legdinamikusabban fejlődő 
szektora az elmúlt években Magyarországon is a társadalmi vál-
lalkozások területe volt. Eredményként könyvelhető el számuk fo-
lyamatos növekedése mellett az, hogy a helyi kötődés révén a kö-
zösségfejlesztés meghatározó szervezeteivé váltak. A helyi igé-
nyekre reagálva voltak képesek termékeikkel, szolgáltatásaikkal 
kitölteni a piaci réseket. Gyakrabban foglalkoztatva hátrányos 
helyzetű álláskeresőket, mint a forprofit szektor, társadalmi és 
szociális problémák kezelését is felvállalták. Létrejöttüket és mű-
ködésüket elsősorban uniós pályázati források segítették, fenn-
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tarthatóságuk sikere érdekében jóval nyitottabbak az együttmű-
ködésre, továbbá a nemzetközi jó gyakorlatok megismerésére, al-
kalmazására. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a 
pályázati működés ebben a szektorban is komoly kockázatot je-
lent (pl. a pályázati célok nem mindig találkoznak a tényleges helyi 
igényekkel, nem alapozható rájuk hosszú távú, kiszámítható mű-
ködés). Tudomásul kell venni azt is, hogy a szociális és szolidáris 
gazdaság gazdasági, társadalmi beágyazódása Magyarországon 
még nem történt meg, a jogszabályi környezet pedig változékony 
és kiszámíthatatlan (pl. szervezet, jogállás, adózás, közbeszerzés), 
s így a humánerőforrás számára is kevésbé jelent vonzerőt.  

A fentiek a társadalmi vállalkozások sajátos működési modell-
jét alakították ki Magyarországon, s ezek a szociális és szolidáris 
gazdasági szektor nemzetközi határ menti régiói közül a Baranyai 
régióra is jellemzőek. Helyzetelemzésünk során Hőnyi Pál és tár-
sai5 2015-ben a Baranya és Tolna megyei szociális szövetkezetek-
ről készített összehasonlító kutatására, továbbá a HICS jelen pro-
jekt keretében a társadalmi vállalkozások között végzett, a kép-
zési szükséglet-, illetve igényfelméréséhez kapcsolódó kutatásra 
támaszkodunk.6 Jól látható, hogy az általános magyar jellemzők 
mellett Baranyában a szociális szövetkezetek és társadalmi vállal-
kozások helyzetét meghatározzák az aprófalvas, ipart nélkülöző 
régióból adódó hátrányok is (pl. alacsony szervezetszám, a városi 
telephely magas aránya, néhány fős foglalkoztatás, szolgáltatás-
központú tevékenység). A Baranyában működő társadalmi vállal-
kozások esetében megerősítették ezt a közcélú és a vállalkozási 
tevékenységek meghatározására, a működést segítő illetve nehe-
zítő tényezők pontosítására, a bevételek alakulására, a foglalkoz-
tatásra és a humán erőforrás iránti igény pontosítására irányuló 
kérdőíves kutatás eredményei is. A humánerőforrás esetében a 
társadalmi vállalkozásoknál jelenleg rendelkezésre álló személyi 
erőforrás képzettségének, készségeinek, kompetenciájának meg-
felelőségére voltuk kíváncsiak. A megkérdezett szervezetek veze-

                                                                                 
5 Hőnyi Pál és ts.-i 2015. 
6 Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. 
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tőinek egyharmada tartotta fejlesztendőnek tudását, felkészültsé-
gét, kollégáikra rákérdezve viszont ez az arány már közel kéthar-
mad volt. 

A 15 válaszadó közül 12 fő jelezte, hogy szívesen részt venne a 
projektben tervezett „Társadalmi vállalkozások menedzselése” 
120 órás felnőttképzésben, amelynek célja olyan komplex, gya-
korlatorientált elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtása, ill. 
olyan kompetenciák megalapozása, amelyek révén a képzés sike-
res befejezését követően a hallgatók képessé válnak társadalmi 
vállalkozások alapítására, menedzselésére, működtetésükben 
való részvételre. A 12 magyar és 12 horvát hallgató kiválasztása 
során alapvető szempont, hogy legalább középfokú végzettséggel 
rendelkezzenek és tapasztalattal a szociális és szolidáris gazdaság 
területén. 

A „Társadalmi vállalkozások menedzselése” 120 órás felnőtt-
képzési program elsajátítandó ismeret-, készség- és kompetencia-
köre, illetve a magyar és horvát partnerek által közösen kidolgo-
zandó képzési program és fejlesztendő tananyag is az aktuális 
helyzetjelentésre, valamint a képzési szükséglet- és igényfelmérés 
eredményeire alapozva került kialakításra. A képzés a kutatás 
eredményeit figyelembe véve erősen gyakorlatorientált, kiemel-
ten kezeli a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok megismerésével 
kapcsolatban megfogalmazott igényeket. A társadalmi vállalkozá-
sok gazdasági, jogi és társadalmi kérdései (pl. üzleti tervezés, pi-
ackutatás és marketing, jogszabályi környezet, közösségfejlesztés, 
társadalmi felelősség) éppoly fontosak, mint a menedzsment tech-
nikák elsajátítása, készségszintű alkalmazása, illetve a szervezet- 
és közösségfejlesztés elmélete és gyakorlata. 

A RE.M.I.S.E projekt a szociális gazdasági szektor határ menti 
régióiban meglévő erőforrásainak, lehetőségeinek és fejlesztési 
igényeinek feltárását követően a helyzetelemzésre és a képzési 
szükségletfelmérésre alapozott „Társadalmi vállalkozások mene-
dzselése” képzési program kidolgozásán, a közös tananyagfejlesz-
tésen és a képzés megvalósításán túl a projektben résztvevő szak-
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emberek számára a workshopok, a képzők képzője programjai so-
rán lehetőséget kínál a tudástranszfer további szélesítésére is. A 
képzésben résztvevők az elméleti ismeretszerzés mellett „szét-
nézhetnek”, jó gyakorlatokat, partnerszervezeteket ismerhetnek 
meg a határ magyar és horvát oldalán. Egy tanulmányút során be-
pillanthatnak az olasz szociális és szolidáris gazdasági szerveze-
tek tevékenységébe, működésébe, megtapasztalva a nemzetközi 
partnerség előnyeit. A projektbe bevont társadalmi vállalkozások 
szervezetfejlesztésben és coachingban részesülnek, a szakmai vá-
sárok pedig a részt vevők számára a hálózatfejlesztés, az együtt-
működés és tapasztalatszerzés további színterét jelentik. 
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3. Nemzetközi trendkutatásba ágyazott helyzetkép a 
magyar szociális és szolidáris gazdaságról 

 
3.1. A szociális gazdaság közösségi elmélete és gyakorlata 

 
A szociális gazdaság meghatározása esetében a szakirodalom-

ban a különböző megközelítések és eltérő nemzeti gyakorlatok el-
lenére mindvégig a foglalkoztatottság, a munkavégzés kérdése do-
minált – gyakran a konszenzuálisan a szociális gazdaság lényegé-
nek tekintett „beágyazottságot” is háttérbe szorítva.7 Az Európai 
Uniónak saját definíciós kísérletei során tehát nem kis nehézsé-
gekkel kellett számolnia. Szembesülnie kellett azzal, az egyes tag-
államokban a szociális gazdaság fogalma és tartalma a politikai, 
szociális és jogi feltételektől függően térben és időben igencsak el-
térő. Tevékenységük, szervezeti felépítésük, jogi formájuk, céljaik 
és a formális politikához való viszonyuk országról országra válto-
zik, de előfordul, hogy még egy-egy országon belül is eltér.  

Az eltérő értelmezések ellenére természetes vannak közös ki-
indulópontok is. A szociális gazdaság az Európai Unió szerint a ki-
rekesztettség által veszélyeztetettek számára munkalehetőséget 
biztosító terület, amely a versenyszféra és a közszféra között elhe-
lyezkedő harmadik szektor része a karitatív alapon működő szerve-
zeteket magában foglaló közösségi gazdaság és az informális gaz-
daságot, családi, önellátó tevékenységeket tartalmazó árnyékgaz-
daság mellett.8 Hozzájárul a hatékony piaci verseny kialakulásá-
hoz, új megközelítést vezet be a vállalkozási és foglalkoztatási for-
mákra vonatkozóan. Munkahelyteremtési potenciállal rendelke-
zik, új igényeket elégít ki, működése nagyrészt a tagság által vég-
zett tevékenységeken alapul, igényli az állampolgári részvételt és 
az önkéntes munkát, erősíti a szolidaritást.9 E közös sajátossá-
gokra alapozva határozta meg az Európa Parlament 2009. február 

                                                                                 
7 Petheő 2009; Dees 2001; Polányi 1976 
8 New jobs in Europe 1999. 
9 Fekete-Solymári 2004. 
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19-i állásfoglalását követően közleményében az Európa Bizottság 
a szociális gazdaság fogalmát.10 Az Európai Bizottság értelmezésé-
ben a szociális gazdaság amellett, hogy a „magas versenyképességű 
piacgazdaság” előmozdítója, társadalompolitikai többletfunkciója, 
hogy a területi kohézió és a társadalmi problémák (különösen a sze-
génység, a kirekesztetés elleni küzdelem) újszerű megoldási for-
mája. 

Ha szervezeti alapon akarjuk körvonalazni a szociális gazdasá-
got, alapvetően két megközelítés között választhatunk. Az általá-
nosan elterjedt definíció szerint a szociális gazdaságba tartozik a 
szövetkezet (cooperative), a kölcsönös biztosítópénztár (mutual), 
az egyesület (associaton), az alapítvány (foundation) és a társa-
dalmi vállalkozás (social enterprise). Az Egyesült Királyságban vi-
szont egy kiterjesztő értelmezés alapján minden, a szociális gaz-
daságba tartozó szervezetet társadalmi vállalkozásnak (socialen-
terprise) tekintenek. A társadalmi vállalkozás (social enterprise) 
fogalmát az Európai Unió Bizottsága mindkét értelmezést figye-
lembe véve, de a kiterjesztő szemléletből kiindulva határozta meg. 
E körbe tartozónak tekint minden olyan vállalkozást, 

• „amelynek esetében közérdekű szociális vagy társadalmi cél 
szolgál a gyakran magas szintű szociális innovációban megnyilvá-
nuló kereskedelmi tevékenység alapjául, 

• amelynek nyereségét elsősorban e társadalmi cél elérése érde-
kében forgatják vissza, 

                                                                                 
10 A terminológiai bizonytalanságot jól tükrözi, hogy maga az EU is 2011. október 
25-én a Bizottság által elfogadott közlemény angol nyelvű címében (Communi-
cation on the Social Business Initiative) a 'social business ’ kifejezést használja, 
és csak majd később válik általánossá a 'social enterprise ’ kifejezés alkalmazása 
a hivatalos közösségi dokumentumokban is. A magyar hivatalos fordítás a 'social 
business ’kifejezést itt még következetesen 'szociális vállalkozásnak’ fordítja. 
(Communication on the Social Business Initiative - Kezdeményezés a szociális 
vállalkozásért. COM(2011) 682final.) A tanulmányban e dokumentum 'szociális 
vállalkozás’ formájában fordított 'social business’ kifejezését is 'társadalmi 
vállalkozás formájában használjuk. 
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• és amely küldetésének megfelelő (demokratikus vagy részvételi 
alapelveken, illetve a társadalmi igazságosság célkitűzésén nyugvó) 
szervezeti felépítéssel vagy tulajdonrendszerrel rendelkezik.”11 

A szociális gazdaság egyes szervezeti formái közül az elmúlt 
időszakban az Európai Unió a társadalmi vállalkozásokra {social 
enterprises) fordít különösen nagy figyelmet. E törekvésekhez kap-
csolódóan a társadalmi vállalkozás fogalmát az Európai Unió Eu-
rópai Gazdasági és Szociális Bizottsága (EGSZB) 2012. május 23-
án az EB véleménye alapján megfogalmazott következtetésekben 
és javaslatokban egyrészt tovább pontosította, másrészt dekla-
rálta, hogy míg a társadalmi vállalkozás (social enterprise) kezdet-
ben kizárólag a nem profitszerzés céljából működő szervezetek ál-
tal folytatott üzleti tevékenységeket jelentette, amelyek során e 
szervezetek a megtermelt nyereséget saját finanszírozásukra for-
gatták vissza, mára azonban a társadalmi vállalkozás fogalma már 
jóval szélesebben értelmezendő. 

A továbbiakban az EU-ban terminológiaként és referenciaként 
is alkalmazandó meghatározás szerint tehát társadalmi vállalko-
zások (social enterprises) például: 

• „az olyan vállalkozások, amelyek szociális ellátást nyújtanak, 
illetve kiszolgáltatott helyzetűeknek szánt árukat és szolgáltatáso-
kat kínálnak (lakáshoz, egészségügyi ellátáshoz juttatás, kiszolgál-
tatott helyzetű népességcsoportok társadalmi befogadása, idős 
vagy fogyatékos személyek gondozása, gyermekmegőrzés, foglal-
koztatási és képzési szolgáltatások, önállóságvesztés kezelése stb.); 
és/vagy  

• olyan vállalkozások, amelyek árutermelési vagy szolgáltatás-
nyújtási módja társadalmi célkitűzést (különösen hiányos képzett-
ségük vagy kirekesztődést és marginalizálódást eredményező szoci-
ális vagy szakmai nehézségeik miatt hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztatás útján történő szociális és szakmai integrációját) 
szolgál, de amelyek tevékenysége nem szociális jellegű javakra vagy 

                                                                                 
11 Uo. 
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szolgáltatásokra is kiterjedhet.”12 Az EGSZB szerint tehát társa-
dalmi vállalkozás tehát minden olyan vállalkozás, a.) amelynek 
szociális célkitűzése/küldetése van, b.) vállalkozói tevékenységet 
folytat c.) és részvételen alapuló irányítás jellemzi.13 

Az Európai Uniónak a szociális gazdaságról közösségi szabá-
lyozása során tehát nem kis nehézségekkel kellett számolnia. 
Szembesülnie kellett azzal, hogy az egyes tagállamokban a szociá-
lis gazdaság fogalma és tartalma a politikai, szociális és jogi felté-
telektől függően térben és időben igencsak eltérően alakul. Ami-
ben a közösségi dokumentumok egységet kívánnak teremteni, az 
a szociális gazdaság értékeinek, szükségességének, működési 
alapelveinek deklarálása. Ezek többek között megfogalmazódnak 
az Európai Bizottság által 2011-ben tagállamai körében a szociális 
gazdaság és innováció kulcsszereplőinek tekintett szociális vállal-
kozások támogatásának ösztönzésére kiadott ajánlásában is.14 
Ugyanakkor az Unió elismeri a sokféleséget a szervezeti, jog model-
lek (szövetkezet, kölcsönös biztosító pénztár, egyesület, alapít-
vány, szociális vállalkozás), a megvalósulási formák, a tevékenység, 
a célok és a formális politikához való viszonyulás tekintetében (pl. 
eltérő történelmi előzmények, sajátos, nemzeti konnotációk, gaz-
dasági, technológiai, infrastrukturális fejlettség, társadalmi adott-
ságok, centrum-periféria kérdése, humánerőforrás fejlettsége, 
adaptációs készsége, intézményi struktúra, tradíciók, értékrend-
beli sajátosságok, mentalitás, életmód).15 

Az Európai Unió szabályozásai gyakorlata is ennek megfele-
lően alakult. Elsősorban egy deklaratív, diszkrecionális szabályo-
zással találkozunk mind az Európai Parlament (2009), mind az 

                                                                                 
12 Communication on the Social Business Initiative - Kezdeményezés a szo-
ciális vállalkozásért. COM(2011) 682 final. 
13 Itt kell megjegyeznünk, hogy a dokumentum túllépve a terminológiai bi-
zonytalanságokon a szociális szövetkezeteket a szociális gazdaság szerep-
lői, a szociális vállalkozások között helyezi el, annak egyik jogi formájaként. 
(EGSZB 2012. május 23.) 
14 EGSZB 2012. május 23. 
15 Uo. 
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Európai Bizottság állásfoglalása (2011), mind pedig a hivatkozott, 
az Európai Unió Európai Gazdasági és Szociális Bizottsága 
(EGSZB) 2012. május 23-án a társadalmi vállalkozásokkal össze-
függésben megfogalmazott véleményében. Az elvek tekintetében 
egy olyan erőteljes deklaráció jelenik meg, amely alapot nyújt az 
egyes országok a területet érintő, támogató jogi szabályozási gya-
korlatához. A dokumentum széles tárháza a tagállamokban meg-
valósult jó gyakorlatoknak is, szabályozási és működési modell-
ként, alternatívaként mutatva fel azokat.16 

 

3.2. A szociális gazdaság hazai modellje 
 
Ahogyan az uniós tagországokban, nálunk sem lehet egyértel-

műen kijelölni a szociális gazdaság határait. Azt, hogy mely szer-
vezetek sorolhatóak többé-kevésbé egyértelműen e szektorba, il-
letve hogy milyen ismérvek határozzák meg a szociális gazdaság 
körébe tartozást.17 Pragmatikus okokból a szociális gazdaságra 
vonatkozóan először Frey Mária a magyar szakirodalmat megala-
pozó, a nemzetközi gyakorlattal egyezően természetesen foglal-
koztatás központú megközelítését ismertetjük. „Olyan helyi kezde-
ményezéseket tekintünk a szociális gazdaságba tartozónak, ame-
lyek célja a nehezen elhelyezhető emberek integrálása a munka vi-
lágába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást 
kínálva számukra. ”18 

A nemzetközi trendekkel egyezően a hazai szociális gazdaság 
szereplőire is jellemző, hogy lokális szinten működnek a köz- és 
piaci szektor között, illetve hogy magáncégek és állami intézmé-
nyek által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletekre reagálnak. 
Új munkahelyet teremtenek, jövedelmet generálnak és céljuk, 

                                                                                 
16 Ezek között a magyarországi jó gyakorlatok egyikeként éppen a szekszárdi Kék 
Madár Alapítvány társadalmi vállalkozási tevékenységét (íz-lelő Étterem) 
nevesítve. (EGSZB 2012. május 23.) 
17 Csoba et al. 2007. 
18 Uo.  
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hogy idővel önfinanszírozóvá váljanak. Bevételeik között a ma-
gánfinanszírozás megjelenik, célcsoportjukat elsősorban a tartós 
munkanélküliek, az elhelyezkedési nehézséggel küzdő pálya-
kezdő fiatalok, a gondozási kötelezettséget vállaló nők, az idős em-
berek, a fogyatékos személyek és a szociális beilleszkedési zava-
rokkal küzdő személyek jelentik.19 

Sajátos vonás, hogy egyrészt a szociális gazdaság szereplői, a 
működő szervezetek esetében a foglalkoztatási, szolgáltató és kö-
zösségi funkciók között kiemelten kezeli a foglalkoztató funkciót. 
A foglalkoztatás hangsúlyozott volta elsősorban a foglalkoztatási 
projektek menedzselésében, a munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtá-
sában nyilvánul meg a szociális ellátások szórványos előfordulása 
mellett, és a foglalkoztatási célcsoport tekintetében is elsősorban 
a munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő személyek dominálnak. 
Másrészt szembetűnő sajátossága a magyarországi trendeknek, 
hogy a közelmúltig szinte kizárólag a nonprofit szférára korlátoz-
ták a szociális gazdaság fogalmát.20 A magyar szabályozási gyakor-
lat, pályázati rendszer az elmúlt években e szemléletmódot erősí-
tette (pl. a szociális szövetkezetek számára kiírt pályázatokkal, a 
munkaerőpiaci támogatási formákkal). A nemzetközi és a hazai 
szakirodalom egyaránt felhívja a figyelmet arra, hogy a sajátos 
magyar társadalom- és gazdaságpolitikai trendre, amely követi az 
uniós hivatalos dokumentumokban deklarált paradigmaváltást a 

                                                                                 
19 Uo., Tudástár 2011. 
20 Holott éppen ez utóbbi szempontjából jelentett változást a német „új szociális 
gazdaság” irányzat felfogása, amely a szociális gazdaságot már nem szűkíti le a 
nonprofit szférára, hanem kiegészíti azt azokkal a kezdeményezésekkel is, 
amelyek inkább profitorientáltabbak. (Pl. olyan ökológiai/újrahasznosító 
projekteket is ideértve, amelyek munkanélkülieknek adnak munkát. Ezek 
később majd működhetnek a versenyszférában állami támogatás nélkül 
vállalkozásokként is, de az indulás időszakában szükségük lehet állami 
segítségre a szervezet felépítéséhez, a munkahelyek létrehozásához) Csoba et al. 
2007. 
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szociális gazdaság fogalmának, jellemzőinek meghatározása so-
rán.21  

Az elmúlt évtizedekben ugyanis Magyarországon is szinte kizá-
rólag a nonprofit szervezetekhez kötődően használták a szociális 
gazdaság fogalmát, gyakran a harmadik szektorral azonosítva azt. 
Holott egyrészt a szociális gazdaság szereplői éppen a közszféra 
feladatait látták el az állami részvétel erősödése mellett (pl. a fog-
lalkoztatás területén). Másrészt viszont a szociális gazdaság sze-
replőinek az elmúlt évtizedekben működésük során deklaráltan „a 
szociális piacgazdaság” nehezen definiálható keretei között, tény-
legesen a versenyszférában kellett megmérettetni magukat: csak 
azok maradtak fenn hosszú távon, amelyek nyereségesek, azaz 
gazdasági szempontból is fenntarthatónak voltak.22 A második, a 
gyakorlatban kialakuló trend érvényesülésének igényét, az oly 
sokféleképpen értelmezett, de a piaci helyzetben közgazdasági 
szempontú feltétel teljesülését vette figyelembe az EU, amikor a 
szociális gazdaság szervezeti sokszínűségéből a társadalmi vállal-
kozásokat emelte ki. A vállalkozási oldal, a vállalkozási szemlélet 
erősítése pedig a szociális gazdaság fogalmát is átértelmezte. A tár-
sadalmi vállalkozás egyrészt a szociális gazdaság egyik szervezeti 
formája, modellje, másrészt viszont vállalkozás, azaz a verseny-
szféra része. E „kettős kötés” új trendjét tükrözi már a CIRIEC az 
EU állásfoglalását előkészítő kutatási anyagában 2007-ben, ami-
kor a szociális gazdaság/társadalmi vállalkozás definíciót java-
solja.23  

                                                                                 
21 Csoba et al. 2007; Fekete-Solymári 2004; Petheő et al. 2010; Tudástár 2011, 
http://wmv.tudasklaszter.hu/node/23 
22 Sümegi 2013. 
23 A szociális gazdaság meghatározására a Köztulajdonú, Szociális és Szövetkeze-
ti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja (CIRIEC) 2007 novem-
berében az idézett definíciót javasolta az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság részére elfogadásra.  

http://wmv.tudasklaszter.hu/node/23
http://wmv.tudasklaszter.hu/node/23
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2.1. A társadalmi vállalkozások 
 

A magyar gyakorlat számára is kihívásként jelenik meg az új 
nemzetközi trend, társadalmi vállalkozások „kettős kötődése”: a 
forprofit és nonprofit orientáltság dilemmája, a vállalkozás fenn-
tarthatóságának (nyereségességének) és a társadalmi küldetés-
nek az összeegyeztethetősége. A társadalmi vállalkozások egyéb-
ként is képlékeny értelmezése az elmúlt években belsőleg is diffe-
renciálódott, megengedőbbé vált. Az egyes szervezeti formákat 
alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy az üzleti tevé-
kenység és a társadalmi cél követése milyen mértékben fedi egy-
mást.  

Van ahol 1. a kettő teljesen egybeesik, vagy 2. fedhetik egymást 
részlegesen, vagy 3. egymástól függetlenül léteznek. (Ezt a hazai 
szakirodalom nem is társadalmi vállalkozásnak, hanem felelős 
vállalatnak nevezi.) 1.Egybeesik például a társadalmi küldetés és 
az üzleti tevékenység, ha egy vállalkozó fogyatékos személyeket 
képez, felkészíti és foglalkoztatja őket, majd az általuk készített 
terméket a piacon kívánja értékesíteni. 2.Fedik egymást részlege-
sen, de a társadalmi küldetés dominanciája mellett például, ha egy 
nonprofít szervezet társadalmi küldetéséhez kapcsolódó igényt 
észlel a piacon, és üzleti tevékenység megvalósításával felvállalja 
ennek kielégítését. Majd a piacon szerzett nyereséget visszafor-
gatja a nonprofít szervezet működésébe, a vállalt misszió megva-
lósítására. 3.Egymástól függetlenül valósul meg a két cél viszont, 
ha egy nonprofít szervezet egy a társadalmi küldetéséhez kapcso-
lódó igény piaci kielégítésére egy olyan forprofít szervezetet hoz 
létre, amely nem feltétlenül kapcsolódik missziójához, és elsődle-
ges célja a forrásteremtés, a nyereségre törekvés.24 

  

                                                                                 
24 Ashoka Hungary: http://hungary.ashoka.org; Petheő 2009; Dees 2001. 

http://hungary.ashoka.org/
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2. ábra A társadalmi vállalkozások legfontosabb jellemzői 

A szociális gazdaságot alkotó szociális vállalkozások jellemzői25 

„a.) Úgy kívánnak társadalmi célokat szolgálni, hogy gazdasági 
és kereskedelmi tevékenységet végeznek. 

b.) Nonprofit szervezetek abban az értelemben, hogy a megter-
melt profitot visszaforgatják a vállalkozás gazdasági tevékeny-
ségébe, vagy más módon használják fel a vállalkozás társadalmi 
céljainak eléréséhez. 

c.) Olyan a jogi felépítésük, hogy a vállalkozás tőkéje és felhal-
mozott vagyona nem egy magánszemély tulajdona. Azoknak az 
embereknek, területeknek a javára használják fel ezt a vagyont 
és tőkét, akiknek támogatása amúgy is a vállalkozás társadalmi 
céljai között szerepel. 

d. ) Szervezeti felépítésük ösztönzi a tagok együttműködésen 
alapuló teljes részvételét, azonos jogok mellett. 

e.) A szociális vállalkozási szektor egyik további jellemzője az, 
hogy ösztönzi a szociális vállalkozások és más szervezetek köl-
csönös együttműködését a szélesebb társadalmi és helyi gazda-
ságon belül. Jellemzően a helyi szinten működnek, és alapve-
tően nem az a céljuk, hogy a foglalkoztatást tartósan a szociális 
keretek között oldják meg, hanem hogy közösségi alapon olyan 
jövedelemtermelő tevékenységeket indítsanak el, amelyek idő-
vel önfinanszírozóvá válhatnak, stabillá téve a létrehozott mun-
kahelyeket, tartóssá téve a foglalkoztatás magasabb szintjét.” 

(Forrás: Makár Sándor-Varga Zoltán-Horkay Nándor)26 

 
A magyar szabályozási gyakorlat az Európai Unió Alkotmányá-

nak 3. cikkével egyezően alkotmányban deklarálta (az 1989. évi 
XXXI. törvénnyel módosított 1949. évi XX. törvény) a „szociális pi-
acgazdaságot” (amely deklaráció az Alaptörvényben ma már nem 

                                                                                 
25 Makár etal. 2010. 82. 
26 Uo. 
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szerepel (Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.). A szociá-
lis gazdaságra vonatkozóan a szervezeti formák tekintetében Ma-
gyarországon igen sajátosan alakult a jogi szabályozás. A szocia-
lizmus időszakában jól működő szövetkezeteket a rendszerváltást 
követően (1989) felszámolták, és csak 2004-től, az ország EU- 
csatlakozását követően szervezték újjá a szövetkezetek töredékét 
a nemzetközi szövetkezeti mozgalom és a közösségi ajánlások 
alapján. Erre elsősorban állami és nonprofít szerepvállalással 
(1992. évi II. törvény, 2000. évi CXLI. törvény) került sor, ahogyan 
a hirtelen megnövekedett nagyszámú munkanélküliek támogatá-
sára, munkába való visszahelyezési projektjeinek megvalósítá-
sára is (1991. évi IV. törvény). Úgy tűnt, mind a szövetkezeti mű-
ködés, mind a foglalkoztatási támogatási tevékenység forráslehe-
tőséget és mozgásteret jelenthet az 1949-ben felszámolt és 1982-
től újjáalakuló non- profit szervezetek (egyesületek, alapítványok) 
számára (1989. évi II. törvény). Az Európai Unió egyes tagorszá-
gaiban a szociális gazdaság területén komoly szerepet játszó köl-
csönös biztosítási pénztárak a sajátos magyar gazdasági környe-
zetben nem váltak számottevőekké (1993. évi XCVI. törvény). A 
vállalkozási szféra szabályozása pedig élesen elkülönült más terü-
letektől (2006. évi IV. törvény, 2009. évi CXV. törvény, 2000. évi C. 
törvény, 1991. évi XLIX. törvény). 

Magyarországon az elmúlt évek szabályozási gyakorlata a 
nemzetközi trendeknek megfelelően a szociális szövetkezeteket 
helyezte a jogalkotás fókuszába. Egy speciális szövetkezeti forma-
ként (2006. évi X. törvény), külön prioritást biztosított az állami 
foglalkoztatási feladatokban közreműködők számára (foglalkoz-
tatási szövetkezet). (A 2012. évi XXXVII. törvény ilyen értelemben 
módosította a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényt és a 
közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvényt.) Az EB ajánlása 
és az EGSZB véleményének hatásaként azonban ma már a magyar 
szabályozás is mindinkább figyelemre méltatja a társadalmi vál-
lalkozásokat. Pozitív diszkriminatív, speciális szabályozással 
azonban még nem találkozunk a területen. A versenyszféra szabá-
lyai vonatkoznak a rendkívül eltérő tevékenységű és struktúrájú 
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szervezetekre, amelyek támogatási lehetőségek kedvezménye-
zettjeiként juthatnak többletforrásokhoz - így kapnak esélyt az ál-
taluk megfogalmazott társadalmi küldetés fenntartható teljesíté-
séhez. 

A társadalmi vállalkozások magyarországi helyzete kapcsán 
bemutatásra került, hogy milyen hajtóerői voltak a szféra kialaku-
lásának és fejlődésének, elemeztük a társadalmi vállalkozások ha-
zai és nemzetközi definícióit, alapmodelljeit, jogi szervezeti for-
máit, a szektor fő szereplőit. Ebben a fejezetben összefoglaljuk a 
társadalmi vállalkozások számának becslésére vonatkozó fő em-
pirikus felmérések eredményeit. A helyzetfelméréshez kiváló és 
hiánypótló elemzés készült a „Társadalmi vállalkozások alapkuta-
tás” megvalósítására a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – 
Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenn-
tartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” elneve-
zésű kiemelt projekt keretében. A tanulmányt az (OFA) Országos 
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság megbízásából a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kará-
nak munkatársai végezték 2017. március 1. és 2017. június 30. kö-
zött.27 Az alapkutatás célja, hogy átfogó, rendszerszemléletű képet 
adjon a hazai társadalmi vállalkozásokról a társadalmi vállalkozá-
sokkal foglalkozó szakemberek, a szakmapolitikával foglalkozó 
intézmények, az oktatási intézmények és a kapcsolódó for-profit 
szervezetek számára. Jelen tanulmány helyzetelemzése ezért 
nagyban támaszkodik az elkészült friss kutatásra. 

Egy magyarországi helyzetelemzés elkészítését nagyban nehe-
zíti a már korábban részletezett nem egységes fogalomhasználat, 
valamint a változatos, nonprofit és civil szervezetek bizonyos kö-
rét is társadalmi vállalkozásként kezelő gyakorlat. Ennek követ-
keztében különböző becslések láttak napvilágot a hazai társa-
dalmi vállalkozások számát illetően. A kutatások egy része a non-
profit szférából indul ki, más része a hazai szociális szövetkezeket 
veszi számba, a valósághoz talán a különböző megközelítések 
együttes alkalmazásával járhatunk legközelebb. Magyarországon 

                                                                                 
27 G. Fekete et al. 2017. 
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először a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 
Központjának Észak-Magyarországi Osztálya folytatott vizsgála-
tot 2004 és 2005-ben, és az Észak-Magyarországi Régióban az ott 
működő 5828 nonprofit szervezet közül 60 ún. szociális vállalko-
zást azonosítottak.28 Erre az eredményre támaszkodva végzett or-
szágos becslést Petheő29 (2009) a szociális vállalkozások számá-
nak vonatkozásában. Ő az angol kutatási definíciót alkalmazta és 
feltételként szabta, hogy a bevételek legalább 25 százaléka vállal-
kozási tevékenységből származzon. Ezek alapján 512 szervezetre 
becsülte a társadalmi vállalkozások számát. Ezek megoszlása 
szervezeti típusonként: 206 magánalapítvány, 35 közalapítvány, 
238 egyesület, 31 közhasznú társaság és 2 egyéb szervezeti forma. 
A tanulmányból megtudható, hogy a becsült szervezetszám alap-
ján végzett felmérés szerint a társadalmi vállalkozások 1161 főál-
lású alkalmazottal, 184 szerződött alkalmazottal, 2824 alkalmi 
önkéntessel és 1332 rendszeres önkéntessel rendelkeznek. Az egy 
szervezetre jutó átlag foglalkoztatotti létszám 3 fő volt, de a be-
azonosított szociális vállalkozások többsége egyáltalán nem ren-
delkezett alkalmazottal vagy csak 1 alkalmazottja volt.30  

Más eredményre jutott és sokkal kevesebb szervezeti számot 
állapított meg az Európai Bizottság megbízásából készülő, a Lon-
don School of Economics által vezetett SELUSI kutatás. Ez a felmé-
rés a szervezetek működési sajátosságait vizsgálta, tehát nem a 
társadalmi vállalkozások számának meghatározása volt a célja.31 
Hólabda módszerrel 104 magyarországi társadalmi szervezetet 
mértek fel. Ez alapján és a saját tapasztalatai alapján a NESsT azt 
a következtetést vonta le, hogy „Magyarországon még mindig nem 
beszélhetünk társadalmi vállalkozások tömeges jelenlétéről.”32 Az 
OFA, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízá-

                                                                                 
28 G. Fekete-Solymár, 2005. 81. 
29 Petheő 2009. 
30 Petheő 2009. 97. 
31 Selusi, 2010. 
32 Tóth et al. 2011. 25. 
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sából készített Hozzáadott Helyi Érték Díj Kézikönyv 2490 szociá-
lis szövetkezetet vizsgál, ezek alapján jóval nagyobbnak tekint-
hető a szektor mérete.33  

A társadalmi vállalkozási szektor felmérése és méretének meg-
határozására 2014-ben indult átfogó vizsgálat, G. Fekete Éva és 
szerzőtársai a szociális gazdaság helyzetéről az Európai Bizottság 
számára készített országriportjukban az európai definíciót alapul 
véve a szektorhoz tartozó szervezetek számát becsülték meg. Az 
országjelentésben 3.360-ra becsülték a társadalmi vállalkozások 
számát Magyarországon.34 A szervezetek összetételét a következő 
táblázat tartalmazza. 
 
3. ábra: A magyarországi társadalmi vállalkozások becsült száma 

Típus 
Teljes  

regisztrált 
szám 

% az EU műkö-
dési kritérium 

alapján 

A társadalmi 
vállalkozások 
becsült száma 

„Régi típusú” 2007-1013 
között alapított szociális 

szövetkezetek 
260 100% 260 

„Új típusú” 2013 után ala-
pított szociális  
szövetkezetek 

250 100% 250 

Hagyományos  
szövetkezetek 

3000 20% 600 

Vállalkozási tevékenysé-
get végző egyesületek és 

alapítványok 
400 100% 400 

Társadalmi célú  
nonprofit vállalkozások 

2600 60% 1560 

Összesen 6510 - 3070 

Forrás: G. Fekete et al. 2017. A társadalmi vállalkozások potenciális szervezeti  
körének területi és szektorális jellemzői statisztikai adatok alapján 

                                                                                 
33 Soltész 2015. 23. 
34 G. Fekete et al. 2014. 12. 
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Az átfogó vizsgálat a hazai társadalmi vállalkozások következő 
fő jellemzőit emelte ki: a legfontosabb probléma a pénzügyi füg-
gőség, a szűkös és bürokratikus finanszírozás, a támogatás átlát-
hatatlansága és a politikai befolyásoltság. Megnehezíti a társa-
dalmi vállalkozások helyzetét és beazonosíthatóságukat, hogy 
nincs egységes törvényi szabályozás vagy hosszútávú stratégia, 
amely biztosítaná a működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges jogi 
és szakpolitikai környezetet. Egyértelmű gyengesége a hazai tár-
sadalmi vállalkozásoknak a lehetséges piacok elégtelensége (kü-
lönösen a hátrányos helyzetű régiókban), az üzleti befektetők hi-
ánya, az elégtelen üzleti és menedzsment ismeretek, valamint az 
ismertség hiánya35  

 

2.2. A szociális szövetkezetek 
 

Európában az első szövetkezetek a 19. század közepén jöttek 
létre. Tagjaik összefogása révén erősebb érdekérvényesítő képes-
séggel léphettek fel, kedvezőbbé tehették maguk és más, hátrá-
nyos helyzetű csoportok életkörülményeit. A második világhábo-
rúig a magyar szövetkezeti mozgalmat a szövetkezeti eszme szük-
ségszerűsége és alternatívitása jellemezte.36 A szövetkezeti moz-
galom sokszínűsége, diverzitása keretében kialakultak a legfonto-
sabb szövetkezeti típusok: fogyasztási-beszerzési, értékesítési, hi-
tel-, mezőgazdasági, közös gépfelhasználói, munkavállalói, lakás-, 
földbérlő, telefon-, gyógyszertár-, kávéház-, fuvarozó, művész- és 
iskolaszövetkezetek. Megszilárdultak a közös alapelvek: önkén-
tesség, nyitott tagság, demokratizmus, nonprofit jelleg, korláto-
zott tőkekamat, demokratikus nevelés, képzés, helyi és országos 
együttműködés, kooperáció. 

A második világháborút követő időszakban (1945-1961) a me-
zőgazdaság szovjet típusú átszervezése (kollektivizálás) jelle-
mezte a szövetkezeti mozgalmat. Az 1945-ben lezajlott földosztás 
reményeit az 1948-as kollektivizálási kormányprogram semmissé 

                                                                                 
35 G. Fekete et al. 2014; 2017 
36 Nagy et al. 2012; Fekete 2011. 
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tette: a szovjet típusú termelőszövetkezetekbe (kolhozokba) belé-
pés egyet jelentett a magántulajdon teljes elvesztésével. A terme-
lőszövetkezetek szervezése, a magyar mezőgazdaság teljes kollek-
tivizálása az 1950-es évek kudarcai után 1961-re fejeződött be. 

A szocializmus évtizedei (1961-1989) a termelőszövetkezetek 
„virágkorának” is nevezhetőek. Egységesedett a termelőszövetke-
zeti struktúra, stabilizálódott a gazdasági helyzet, kialakult egy 
belső diverzitás is. Megnövekedett a termelőszövetkezetek új tí-
pusú társadalmi szerepvállalása (pl. foglalkoztatás (akár a hátrá-
nyos helyzetűek esetében is), idősekről gondoskodás, generációk 
közötti párbeszéd, település- és területfejlesztés, kulturális, szoci-
ális feladatok). Természetesen mindez nem fedte el a korábbi el-
lentéteket, gondokat és a működés során új ellentmondások, 
problémák is előtérbe kerültek (pl. a fiatalok a városban vállaltak 
munkát, nem tértek haza, a település elöregedése, a jövedelmi vi-
szonyok, a be- ruházások üteme a termelőszövetkezetek tipikus 
székhelyén, a falvakban jelentősen elmaradt a városoktól). 

Ilyen előzmények után következett be a „délibábos rendszervál-
tás" (1989-2003), amely a szövetkezetiség értékeinek sutba dobá-
sát jelentette a szövetkezetek felszámolásával, a gyors és erőteljes 
privatizációval. A gazdasági alapok megszűnésével a szövetkezeti 
eszme is háttérbe szorult, a szövetkezetiség a rendszerváltás vesz-
tesévé vált. Bár az 1992. évi II. törvény, valamint a 2000. évi CXLI. 
törvény új alapokra helyezte a szövetkezetek működését, a kilenc-
venes évek első felében a mezőgazdasági szövetkezetek túlnyomó 
részének „nem minden esetben indokolt, erőltetett ütemű felszámo-
lásával és a magánosítással különösen a falvakban nagyon sok, ko-
rábban a termelésben és közösségben dolgozó ember vált munka-
nélkülivé"37 A szövetkezetek újjászervezésére Magyarországon 
2004-től kerül sor az európai szövetkezeti mozgalom alapjain. Az 
EU dokumentumaiban (pl. Szövetkezeti Alapelvek 1995, ENSZ-
határozat 2001, ILO 2002, ENSZ-ajánlás a tagjelölteknek) megfo-
galmazott törekvések eredményeként Magyarországon is meg-

                                                                                 
37 Petheő et al. 2010. 
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erősödött az állami és civil szerepvállalás. Az Országos Foglalkoz-
tatási Közalapítvány (OFA) 2007-ben a Szociális es Munkaügyi Mi-
nisztériummal kötött megállapodás alapján, öt éves időszakra ér-
vényes támogatás pályázati programot dolgozott ki a szociális 
szövetkezetek létrehozására és működtetésére.38 A megalakuló 
szociális szövetkezetek között a nemzetközi gyakorlatból ismert 
mindkét típusú szövetkezet megtalálhatóvá vált Magyarországon 
is (a szociális szolgáltatást nyújtó és a foglalkoztatási feladatokat 
felvállaló szövetkezet), megkezdődött hálózatba szerveződésük 
is.39 A szövetkezeti alapelvek alapján működnek: önkéntesség és 
nyitott tagság, demokratikus tagi ellenőrzés, tagok gazdasági rész-
vétele, autonómia és függetlenség, oktatás, képzés, tájékoztatás, 
szövetkezetek közötti együttműködés, közösségi elkötelezettség 
(SZNSZ 1995). 

Magyarországon 2015-ben 2.681 szociális szövetkezetet tar-
tottak nyilván, ebből Baranya megyében 162 szervezet működik. 
Ez a szervezeti szám a megyék közötti megoszlásban 6%-ot tesz 
ki. A szociális szövetkezetek TEÁOR szerinti megoszlás alapján fő-
ként a feldolgozóipar (17,4 %), a mezőgazdaság-erdőgazdálko-
dás-halászat (15,2 %), valamint a kereskedelem-gépjármű javítás 
(13,2 %) nemzetgazdasági ágban vannak nyilvántartva.40 

 

2.3. A nonprofit szektor főbb statisztikai jellemzői  
 

A KSH adatai41 szerint 2016-ban valamivel több mint 61,6 ezer 
– az előző évinél mintegy 536-tal kevesebb – szervezet működött. 
A csökkenő tendencia jól látható az elmúlt évek statisztikáiban. A 
szektor arculatának meghatározói a klasszikus civil szervezetek 

                                                                                 
38 A projekt eredményeiről részletesen: http://www.szocialisgazdasag.hu/ 
kooperacioprojekt 
39 OFA - http://www.szocialisgazdasag.hu/kooperacioprojekt, SZOSZÖV - 
http://www.szoszov.hu/ 
40 KSH adatbázis. Gazdasági Szervezetek Regisztere. 
41 A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői, 2016. Statisztikai Tükör 2018. ja-
nuár. KSH. 
https://www.nonprofit.hu/files/template/1515594907_nonprofit16.pdf 

http://www.szocialisgazdasag.hu/kooperacioprojekt
http://www.szoszov.hu/
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és a nonprofit vállalkozások. Az előbbiek száma 54 000 körül stag-
nál, az utóbbiak jelentőségét viszont jól mutatja az évről évre 
emelkedő bevételük. 2016-ban átlagosan 201 millió forint bevé-
telt hoztak.  

A nonprofit szektor rendszerváltástól bekövetkezett időbeni 
fejlődését makroszinten három fontos mutatóval lehet érzékel-
tetni: a működő szervezetek számával, a bevételek reálértékével 
és a foglalkoztatotti létszámmal. Ezek értékei 2008-ig szinte folya-
matosan nőttek, majd a gazdasági válság hatására ez a tendencia 
a foglalkoztatottság kivételével igen mérsékeltté vált. 2012-ben 
először fordult elő, hogy mindhárom görbe lefelé mozdult el az 
előző évhez képest. Ez a negatív tendencia a mai napig érvényesül 
a szervezetek számánál, amely az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támoga-
tásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szektor „tisztító” hatásaival 
magyarázható. A munkavállalók számának változása sokkal hek-
tikusabb 2012-től, ennek oka két tényezővel magyarázható: egy-
részt a nonprofit vállalkozások körében lezajlott átrendeződéssel, 
másrészt a közmunka szektoron belüli térnyeréssel. 2016-ban az 
előző évben tapasztalt 2,5%-os csökkenéssel szemben 4,4%-os 
növekedést mutatott a foglalkoztatotti létszám. A bevételek reál-
értéke folyamatosan emelkedik, tavaly 6,8%-kal. Az adatokat ele-
mezve látható a statisztikákban a 2013 utáni jelentős megugrás. A 
nonprofit szektor gazdasági súlya tehát így a 2005 és 2016 közötti 
időszakban folyamatosan nőtt. 

A nonprofit szervezetek osztályozási rendszerében történt 
2015–2016. évi módszertani váltás miatt kissé módosult a szerve-
zetek tevékenységi főcsoport szerinti megoszlása.42 A 61,6 ezer ci-
vil és egyéb nonprofit szervezetből 20,6 ezer alapítványi formá-
ban, 41 ezer társas nonprofit szervezetként működött. Az alapít-
ványoknál a módosított módszertan nem hozott jelentős válto-
zást. A korábbi évekhez hasonlóan az alapítványok tevékenysége 
az oktatáshoz (33,2%), a szociális ellátáshoz (16%) és a kultúrá-
hoz (14,8%) kötődött. A társas nonprofit szervezetek körében az 

                                                                                 
42 www.ksh.hu/osztalyozasok_nszor 



36 

előző évhez hasonlóan a szabadidős (22,5%) és a sportegyesüle-
tek (19,7%), valamint a kulturális szervezetek (14,7%) aránya 
volt a legnagyobb. A nonprofit szervezetek számának megoszlása 
tevékenységcsoportok szerint 2005–2015 között csak kisebb vál-
tozásokat mutatott, nagy struktúraváltozás lényegében nem tör-
tént.43 A nonprofit szervezetek bevételének megoszlása tevékeny-
ségcsoportok szerint 2005–2016 között szintén nem mutatott 
nagy struktúraváltozást. 2016-ban a KSH adatai alapján látható, 
hogy az összes bevételből a legtöbb bevételt hozó tevékenységi 
ágak: településfejlesztés (17%), sport (14,8%), kultúra (14%), szo-
ciális ellátás (9%), gazdaságfejlesztés (8%), oktatás (8 %), vállal-
kozói, szakmai, munkavállalói érdekképviselet (8,9%).  

A gazdaság-, valamint településfejlesztésben tevékenykedő 
szervezetek pénzügyi helyzete 2016-ban igen kedvezően alakult – 
főként a nonprofit gazdasági társaságok miatt. Az igazi nyertesek 
a sportszervezetek voltak, akik a számarányuknál nagyobb mér-
tékben részesedtek a szektor bevételéből, jórészt a TAO-
támogatásoknak köszönhetően. A bevételek aránya településtípu-
sonként is eltérő, 2015-höz viszonyítva némi hangsúlyeltolódás fi-
gyelhető meg Budapest javára. Az összbevétel 60%-a a fővárosi 
székhelyű szervezetekhez került a KSH adatai alapján.  

Ha a nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlását vizsgál-
juk a források szerint, látható az adatokból, hogy az állami támo-
gatásokból származó források aránya 2015-höz képest jelentősen 
nőtt. A teljes szektor bevételeinek 40%-a származott állami vagy 
önkormányzati költségvetésből, ami az egy évvel azelőttinél 6,8 
százalékponttal, összegszerűen 149 milliárd forinttal több. Ebből 
azonban a társasági adóból adható látványsport- és kulturális célú 
felajánlások 66 milliárd forintot jelentettek. Ezzel szemben a saját 
(alaptevékenységi, vállalkozási) bevétel 45%-ra csökkent, így a 
szektor 53%-os támogatási mutatója 55%-ra nőtt. 

A KSH 2016-ban vizsgálta először a közfoglalkoztatottak meg-
jelenését a szektorban. A nonprofit szektorban munkaviszonnyal 
rendelkezők összlétszáma 154 ezer fő volt. A szektor 23 ezer főnyi 

                                                                                 
43 u.o. 
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közfoglalkoztatottal együtt így 125 ezer számított főállású dolgo-
zott a szektorban, 66%-uk a nonprofit gazdasági társaságokban, 
háromtizedük egyesületekben vagy alapítványokban tevékenyke-
dett. A foglalkoztatottak 65%-a a főváros és a megyeszékhelyek 
nonprofit szervezeteinél, valamivel több mint egynegyedük kisvá-
rosi, 9%-uk községi szervezeteknél dolgozott. A szektorban mért 
átlagos bruttó éves bér – az előző évhez hasonlóan – 26%-kal el-
maradt a nemzetgazdaságban mért átlagos bruttó keresettől. A 
munkavállalók főbb jellemzői: 53% nő, 50% középfokú végzett-
ségű, és 25% körüli mind az alap-, mind a felsőfokú végzettségűek 
aránya. A szektorban foglalkoztatott nyugdíjasok száma eléri az 
5000 főt, mindemellett jelentős a csökkent munkaképességű (22 
904 fő) és fogyatékos személyek (3882 fő) száma, amelyek túl-
nyomó többsége a nonprofit gazdasági társaságoknál áll alkalma-
zásban. 2016-ban a szektorban tevékenykedő önkéntes segítők 
becsült száma 419 ezer fő volt.  
 

4. ábra: Alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági  
társaságok együttes száma és megoszlása régiók szerint, 2015-ben 

(Kiemelve Baranya megye) 

 

Főváros, Régió 
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(Forrás: A KSH 2015. évi adatai alapján) 

 
A táblázat adataiból jól kiolvasható a Közép-Magyarországi ré-

gió fölénye. A fővárost is magában foglaló régió mind a szerveze-
tek számát, mind a bevételeket és a foglalkoztatottak számát te-
kintve a leghangsúlyosabb hazánkban. A jelen projekt célterülete 
Baranya megye, amely a Dél-dunántúli régióban található. A szer-
vezetek számát tekintve a Dél-Dunántúl negyedik a régiók között, 
míg az összbevétel és a foglalkoztatottak alapján csak az ötödik. A 
településtípusok szerint vizsgálódva azt tapasztaljuk, hogy nagy-
jából egyenletesen oszlanak meg a szervezetek a főváros, a megye-
székhelyek, városok és községek között, de mivel a fővárosban és 
a megyeszékhelyeken található a szervezetek fele, ezért a szerve-
zetek 20 nagyvárosban koncentrálódnak. Tovább árnyalja a képet 
a bevételek és a foglalkoztatottak aránya, az előbbi 74,2 százaléka, 
míg az utóbbi 66,8 százaléka koncentrálódik az említett nagyvá-
rosokban. 
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4. A Baranya megyei szociális és szolidáris gazdaság: 
társadalmi vállalkozások, szociális szövetkezetek, nonprofit 

szféra 
 
A Baranya megyei szociális gazdaságra vonatkozóan több kér-

dőíves kutatás is rendelkezésünkre áll. Ezek közül áttekintésünk 
során a szociális szövetkezetekről elsősorban a Hőnyi Pál és tár-
sai44 által 2015-ben Baranya és Tolna megyében végzett összeha-
sonlító kutatására, továbbá a Humán Innovációs Csoport (HICS) 
által jelen projekt keretében a társadalmi vállalkozások között 
végzett, a helyzetelemzés- és képzési szükséglet-, illetve igényfel-
méréséhez kapcsolódó kutatásra támaszkodunk.45  

Baranya megyében az adatbázis alapján 2015-ben 116 szociá-
lis szövetkezet működött. A legtöbb (45%) a Pécsi kistérségben, 
azoknak is 77%-a Pécs városában került bejegyzésre. Birján, 
Boda, Bogád, Egerág, Kisherend, Kozármisleny, Teklafalu telepü-
léseken egy-egy szociális szövetkezet volt, Orfűn kivételes hely-
zetben volt: 5 szociális szövetkezet jött létre a településen. A vizs-
gált időszakban a szövetkezetek 13 %-a a Szentlőrinci kistérség-
ben működött. A Pécsváradi kistérségben volt a legkevesebb szö-
vetkezet (2). 

5. ábra: Baranya megyei szociális szövetkezetek  
területi megoszlása kistérségekre vetítve 

 

                                                                                 
44 Hőnyi et al. 2015 
45 Sasvári et al. 2017. 
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A szociális szövetkezetek többsége (69) Baranyában is 2013-
ban alakult a TÁMOP „Szociális gazdaság fejlesztése–Az önfenn-
tartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia 
régiókban” programhoz kapcsolódva. A pályázati kiírás célja volt, 
hogy kezdeti támogatást biztosítson újonnan alakult szociális szö-
vetkezeteknek a térségben munka nélkül élő és mindennapi meg-
élhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek ön-
fenntartásának elősegítése érdekében. Országosan 150 projekt 
nyert, Baranya megyében 26 szociális szövetkezet részesült ösz-
szesen 368.925.220 Ft támogatásban.46 Korábban, 2008-2012 kö-
zött mindössze 21 szociális szövetkezetet hoztak létre, 2014-ben 
az új szövetkezetek száma ismét csökkent (27 db). 

A baranyai gazdasági szervezetek gazdálkodási ág szerinti 
megoszlása tükröződik a szociális szövetkezeteknél is. A gazdál-
kodási ág szerinti megoszlást vizsgálva látható, hogy nagy részük 
(61%) fő tevékenysége szolgáltatás: zöldterület-kezelés (9), ke-
reskedelem (9), általános és egyéb épülettakarítás (7), vendéglá-
tás, szálláshely-szolgáltatás (6). 

6. ábra: Baranya megyei szociális szövetkezetek  
főtevékenységi körük szerinti megoszlása 

 

                                                                                 
46 http://emir.palyazat.gov.hu/nd/kozvel/?link=umft_2_2&prg_abbr=uszt_umft 
&sc=3&ml=5&sr=7495&offset=8&id_megye_szekhely=2&id_op=11&id_tamogat
ascel=8&id_paly_tip=286&id_paly_altip=2791 
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A vizsgált szövetkezetek csupán 20%-a foglalkozik mezőgaz-
dasággal, bár természeti adottságainak köszönhetően a megye te-
rületei alkalmasak a hagyományos szántóföldi növénytermesz-
tésre, gyógynövény-, zöldség-, gyümölcstermesztésre és állattar-
tásra. Míg konkrét állattenyésztéssel (2) és növénytermesztéssel 
(9) csak kevesen foglalkoznak, jóval többen dolgoznak a szekun-
der szektorban, a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban, 
zöldség, gyümölcs kis- és nagykereskedelemben. Baranya me-
gyére jellemző módon a szövetkezetek csupán 13%-a végez ipari 
tevékenységet (pl. lakó- és nem lakó épület építése, felsőruházat 
gyártása vagy gépjárműjavítás, -karbantartás). Az oktatás, tudo-
mány és művészet egy-egy szövetkezet főtevékenységeként van 
bejegyezve, összesen a vizsgált 116 szervezet 4 %-a végez szociá-
lis ellátást.47 

A szociális szövetkezetek gazdasági tevékenységét vizsgálva 
(árbevétel, eredmény, stb.) szembetűnő volt, hogy számos szövet-
kezet vagy nem végzett gazdasági tevékenységet az elmúlt évben, 
vagy nem nyújtott be beszámolót. A rendelkezésre álló adatok sze-
rint a Dél-Dunántúli Innovációs Szociális Szövetkezet (99,47 mil-
lió Ft), és az Olajütő Szociális Szövetkezet (59,16 millió Ft) érte el 
Baranyában a legnagyobb árbevételt.48  

A szociális szövetkezetek által foglalkoztatottak száma tekinte-
tében adathiány miatt (71) nem kaptunk reális képet. Az azonban 
így is jól látható, hogy az 1-2 fős foglalkoztatás az általános (21), 
mindössze 9 szervezet foglalkoztat 3-5 főt (ennél többet egyetlen 
szövetkezet).49 Külön elemzésre várt, hogy 2015-ben 5 baranyai 
szociális szövetkezetnél végelszámolás, illetve kényszertörlesztés 
volt folyamatban.  

A kutatás a szociális szövetkezetek esetében vizsgálta azt is, 
hogy mennyiben élnek az internet nyújtotta lehetőségekkel (on-
line marketing, webshop, stb.). Bár a nyertes szövetkezetek 
64,5%-a létrehozta a pályázatban előírt kötelező weboldalt, csak 

                                                                                 
47 Hőnyi et al. 2015. 
48 Hőnyi et al. 2015. 
49 Hőnyi et al. 2015. 
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minimálistartalommal töltötte fel és csupán 26,7% működteti az 
oldalt. 

 A gazdasági tevékenységén túlmenően azt is megnéztük, hogy 
Baranya megyében a vizsgált szociális szövetkezeteknek csak kis 
része, 26,7%-a rendelkezik web felülettel, azok közül is rendesen 
11 db működik. A weboldallal rendelkező szociális szövetkezetek 
egy része 64,5%-a létrehozta a pályázatban előírt kötelező webol-
dalt, minimális tartalommal feltöltötte fel, de nem működteti is 
azt.50 

A Humán Innovációs Csoport (HICS) által jelen projekt kereté-
ben a társadalmi vállalkozások között végzett, célzott mintavéte-
len és standard adatgyűjtésen alapuló helyzetelemzés- és képzési 
szükséglet-, illetve igényfelméréséhez kapcsolódó kérdőíves kuta-
tás céljai az alábbiak voltak: 

 a Baranyában működő társadalmi vállalkozások (egyesüle-
tek és alapítványok, melyek vállalkozási tevékenységet is 
folytatnak; nonprofit gazdasági társaságok; szociális szövet-
kezetek) főbb jellemzőinek, a közcélú és a vállalkozási tevé-
kenységeik irányának, valamint a bevételeik alakulásának 
felmérése, 

 a foglalkoztatási potenciáljuk behatárolása, 
 a tevékenységeiket gátló, illetve támogató tényezők megha-

tározása, 
 a társadalmi vállalkozás működtetéséhez szükséges humán 

erőforrás képzettségének, készségeinek, kompetenciájának 
megismerése, valamint 

 egy lehetséges képzés esetén az ismeretek, készségek elsa-
játításának igényére, a képzés tantervi összetételére vonat-
kozó elvárások felmérése. 

A kérdőíves kutatás mintavételéül az Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társadalmi 

                                                                                 
50 Sasvári et al. 2017.  
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vállalkozásokat tartalmazó adatbázisa51 szolgált. A kérdőívek e-
mail címes kapcsolaton keresztül jutottak el a célcsoporthoz, és a 
kiküldött kérdőívek közel 50 baranyai társadalmi vállalkozást ér-
tek el. Az értékelhető válaszadók száma 15 volt. A kérdőívek fel-
dolgozásánál ezt a mintát vettük alapul. 

Az alkalmazott kérdéstípusok többségükben zárt kérdések vol-
tak, amelyekre szelektív választ adhattak (több válasz is lehetsé-
ges volt), valamint skálán történő választás történhetett (minősí-
tési sorrendek). A kérdőívek szervezeti, és személyes adatokat is 
tartalmaztak azzal a kikötéssel, hogy a kérdőívek kizárólag a jelen 
helyzetelemzés elkészítése érdekében készültek, és az adatvé-
delmi előírások betartása mellett kerülnek felhasználásra. 

Jelen kérdőíves lekérdezés, illetve az azok feldolgozásából 
adódó eredmények már jól behatárolják a Baranya megyei társa-
dalmi vállalkozások jellemzőit, a főbb problématerületeket, a 
meglévő hiányokat és képzési, kompetenciafejlesztési irányokat 
egyaránt. A kérdőívek feldolgozás során ezekre a területekre fó-
kuszálunk, és az eredményeket a későbbiekben – más szemponto-
kat és véleményeket is figyelembe véve – a felnőttképzési kurzus 
tananyagának kialakításakor is figyelembe kívánjuk venni.  

7. ábra: A válaszadók megoszlása szervezeti típusok szerint 

 

                                                                                 
51 A kérdőíveket az OFA Közhasznú Nonprofit Kft. küldte ki a saját adatbázisában 
szereplő szervezeteknek a kutatást végzők kérésére, a címlistát adatvédelmi 
okokból nem adhatták át. 
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A kérdőíves kutatás során 8 szociális szövetkezet, 5 alapítvány 
és 2 nonprofit gazdasági társaság küldött értékelhető válaszokat. 
Feltűnő, hogy a mintában nem képviseli magát az egyesületi 
forma, aminek az is oka lehet, hogy az egyesületek végeznek a leg-
kevésbé vállalkozási tevékenységet, csak elvétve találhatunk 
olyant, amelynek bevételei részben vállalkozásból származnak. 
Jellemezőbb rájuk az, hogy tagdíjakból és pályázati forrásokból 
tartják fenn a tevékenységüket.  

A szociális szövetkezetek száma – bár nem túl régóta alapítha-
tók Magyarországon – az utóbbi néhány évben intenzíven fejlő-
dött, ami a mintában is visszatükröződik. Az alapítványok a klasz-
szikus adománygyűjtés és a pályázati lehetőségek kihasználása 
mellett egyre inkább vesznek fel vállalkozási tevékenységeket is, 
hogy az alapítási céljaik elérését finanszírozni tudják. A nonprofit 
gazdasági társaságok alapvetően vállalkozási tevékenységet foly-
tatnak, ugyanakkor kevés köztük az, amely nem állami, vagy ön-
kormányzati többségi tulajdonban, hanem civil tulajdonban van. 
A társadalmi vállalkozások alapítási időpontját tekintve megálla-
pítható, hogy az alapítványok működnek a leghosszabb ideje, a 
legkorábbi alapítású szervezet 1991-es. Ezt követik a nonprofit 
gazdasági társaságok, melyek 8-9 éve működnek, és végül a szoci-
ális szövetkezetek, melyek többsége a 2013 után jött létre. 

8. ábra: A szervezetek megoszlása  
az alapítási időpontjuk szerint 
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A válaszadó szervezetek fő tevékenységi körét52 tekintve elég 
nagy szórást mutatnak. A legnagyobb arányban a közösségi, tár-
sadalmi tevékenységek szerepelnek, az összes megkérdezett több 
mint negyedének ez a fő tevékenységi köre. Egy ötödük üzletviteli, 
üzleti szolgáltatást, ezekkel összefüggő tanácsadást nyújt. A többi 
szervezet tevékenysége közel azonos (13-14%) arányt képvisel a 
megkérdezettek között, fő tevékenységeik a következők: 

 Szociális vagy egészségügyi ellátás; 

 Könnyűipari termék előállítás (textilipar, faipar); 

 Zöldség- és gyümölcstermesztés, feldolgozás; 

 Zöldterület kezelés 

 
9. ábra: A szervezetek megoszlása a fő tevékenységük alapján 

 

 
Mivel a szociális gazdaság legfőbb jellemzője, hogy a gazdasági 

hasznosság a társadalmi hasznosság társul, ebből a szempontból 
is vizsgáltuk a szervezeteket. Ebben az esetben több tevékenysé-
get is megjelölhettek a válaszadók. Legnagyobb számban a szoci-
ális tevékenységek, a családsegítés és az időskorúak gondozása je-
lent meg a közösség érdekében végzett, társadalmilag hasznos te-

                                                                                 
52 A szervezetek alapító okiratában, vagy társasági szerződésében meghatáro-
zott fő tevékenység a TEÁOR kód alapján. 
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vékenységek között, melyet közel azonos arányban követ a neve-
lés, oktatás és ismeretterjesztés, a hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az azokhoz kapcso-
lódó szolgáltatások, valamint a hátrányos helyzetű csoportok tár-
sadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

10. ábra: A szervezetek megoszlása  
a közösség érdekében végzett tevékenységeik alapján 

 

 
Kisebb arányban ugyan, de a válaszadók körében jelen volt a 

kulturális tevékenység, a tudományos tevékenység és a kutatás, a 
környezetvédelem, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem is. 

 

4.1. A szervezetek gazdálkodása 
 

A kérdőíves kutatás során az egyes szervezetek bevételének 
összetételét is vizsgáltuk. Összességében megállapítható, hogy a 
szociális gazdaság területén működő szervezetek bevételének leg-
nagyobb részét a vállalkozási tevékenységük teszik ki (45%), de 
jelentős bevételi forrás az Európai Unió által biztosított, illetve a 
hazai pályázatokból befolyó összeg is (38%). Jelentősen kisebb 
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arányban van a bevételek között az állami vagy önkormányzati tá-
mogatás (általában konkrét közfeladat ellátására kapott normatív 
támogatás), az egyéb bevételek (melyek általában helyiségek, esz-
közök bérbeadásából származnak), valamint az adományok és 
tagdíjak. 

Ha az egyes szervezettípusonként vizsgáljuk a bevételeket, je-
lentős eltéréseket tapasztalhatunk. A vállalkozási tevékenységből 
származó bevételek az átlagosnál jóval magasabbak a szociális 
szövetkezetek esetében. A nonprofit gazdasági társaságoknál a 
szintén magas arányú vállalkozási bevétel mellett dominánsab-
ban jelenik meg a különböző pályázati forrásokból megvalósított 
projektekből, illetve a normatív támogatásokból származó bevé-
tel, míg az alapítványokra jellemző, hogy a vállalkozási tevékeny-
ség kisebb mértékű, de a pályázati források mellett az adományok 
és az egyéb (bérbeadási) tevékenységek bevételei magasabbak.  

11. ábra: A szervezetek bevételének alakulása  
a legutóbbi, lezárt gazdálkodási évben (2016) 

 

A válaszadó szervezetek összes bevételének a kutatást meg-
előző három év viszonylatában történő vizsgálata során megálla-
pítható volt, hogy a bevételek összességében jellemzően csökken-
tek. A megkérdezettek 54%-a jelezte ezt a tendenciát. Erre az idő-
szakra azonban jellemző volt, hogy az Európai Unió által - jellem-
zően az Európai Szociális Alapból - nyújtott pályázati források 
még nem álltak rendelkezésre, a 2014-2020 évi tervezési időszak 
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még a pályázati kiírásokra, illetve a pályáztatok megírására és be-
nyújtására korlátozódott, az előző tervezési ciklus projektjei pe-
dig már befejeződtek, illetve kifutóban voltak.  

A bevételek növekedéséről főleg a szociális szövetkezetek szá-
moltak be, amelyek éppen ebben az időszakban alakultak meg, és 
még jelentős állami, önkormányzati támogatásban részesültek. A 
bevételek növekedéséről a megkérdezettek egyharmada nyilatko-
zott, míg a szervezetek 13%-ánál az összes bevétel stagnált. 

12. ábra: Az összes bevétel, illetve a vállalkozásból  
származó bevétel megoszlása a kutatást megelőző  

három évben a vizsgált szervezeteknél 

    

Ha a bevételek közül csak a vállalkozási tevékenységből szár-
mazó bevételi hányadot vizsgáljuk a válaszadó szervezetek köré-
ben, akkor látható, hogy a vállalkozási bevételek esetében a csök-
kenés kevésbé jellemző, mint az összes bevétel tekintve. A válasz-
adók mindössze 13%-a számolt be bevétel csökkenésről, nagyobb 
hányaduk – a megkérdezettek közel fele – stagnáló, szinten tartott 
vállalkozási bevételről nyilatkozott. Nagyobb azon szervezetek-
nek az aránya is, akik esetében a vállalkozási bevétel nőtt az ösz-
szes bevétel között. Ez szintén a szociális szövetkezetekre volt in-
kább jellemző, amelyek esetében az induló vállalkozási tevékeny-
ség felfelé ívelő pályán haladt, évről évre növelték a vállalkozás 
bevételét. A stagnálás a nonprofit gazdasági társaságokra és az 
alapítványokra volt inkább jellemző. 
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4.2. A foglalkoztatás jellemzői 
 

A választ adó 15 szervezet a kérdőíves vizsgálat időszakában 
összesen 97 főt foglalkoztatott, átlagosan tehát 6,5 főt. A szerve-
zetek legnagyobb arányban főállásban, teljes munkaidőben foglal-
koztatták a munkatársaikat, összesen 69 főt (71%). Atipikus fog-
lalkoztatási forma keretében, megbízási szerződéssel, alkalmi 
munkavállalóként, vagy megbízási szerződés keretében 12 fő 
(12%) dolgozott a válaszadóknál, míg 16 fő (17%) önkéntesként 
tevékenykedett. 

13. ábra: A válaszadóknál foglalkoztatott  
személyek összetétele a foglalkoztatás típusa szerint 

 

Az önkéntes tevékenység főleg az alapítványoknál jellemző, 
míg atipikus foglalkoztatási formában (részmunkaidőben, vagy 
megbízási szerződés keretében) a nonprofit gazdasági társaságok 
alkalmazzák a munkavállalókat. A szociális szövetkezetek jelentős 
részben teljes munkaidős munkaszerződés keretében foglalkoz-
tatják a dolgozókat, de olykor élnek az alkalmi munkavállaló fog-
lalkoztatásának lehetőségével is. 

A válaszadó szervezetek a teljes munkaidőben, vagy részmun-
kaidőben foglalkoztatott, főállású munkatársaikat jelentős rész-
ben hazai állami, vagy az Európai Unió által finanszírozott, támo-
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gatott foglalkoztatás keretében alkalmazzák. A válaszadó szerve-
zetek a munkatársaik több mint felének foglalkoztatása esetében 
(52%) általában a hátrányos munkaerőpiaci helyzethez kötött (25 
év alattiak, tartósan álláskeresők, 50 év felettiek, gyermekgondo-
zásból visszatérők, megváltozott munkaképességűek, alacsony is-
kolázottságúak, stb.) bérköltség támogatást veszik igénybe. 

A közfoglalkoztatás támogatása abban az esetben lehetséges, 
ha a foglalkoztató állami, vagy önkormányzati közfeladatot, vagy 
a lakosság érdekében végzett, önként vállalt feladatot lát el. Ezen 
a címen a főállású foglalkoztatottak 14%-a után igényeltek támo-
gatást a szervezetek. Mindössze a főállású alkalmazottak egyhar-
mada dolgozik támogatás nélkül, saját bevételi forrásaikból finan-
szírozva. 

A szociális és szolidáris gazdaságra jellemző, hogy munkaerő-
piaci szempontból hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztat-
nak a vállalkozási céljaik megvalósítása során. Az előzőekben is 
láthattuk, hogy a válaszadó 15 szervezet közül 8 szervezet is meg-
jelölte a hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásá-
nak elősegítését és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtá-
sát, mint a társadalom és a helyi közösség érdekében végzett, a 
szervezetre jellemző, kiemelt tevékenységet. A mintában szereplő 
szervezeteknél az összes foglalkoztatott 40%-a volt a válaszadás 
időpontjában hátrányos helyzetű, és 2% volt megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók aránya. 

14. ábra: A foglalkoztatottak jellemzői a válaszadó szervezeteknél 
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4.3. A szociális és szolidáris gazdaság szereplőinek  
tevékenységét befolyásoló tényezők vizsgálata 

 
A kérdőíves felmérés kitért arra is, hogy melyek azok a – legin-

kább külső, a szervezettől függetlenül, azok által kevésbé befolyá-
solható – tényezők, amelyek meghatározzák a szociális és szolidá-
ris gazdaságban tevékenykedő szereplők működését, fejlődését, 
piaci szerepvállalását. 

A válaszadók jelentős külső tényezőként említik az Európai 
Unió pályázati forrásaihoz való hozzájutást, ami azt bizonyítja, 
hogy a társadalmi vállalkozások jelentős részben függnek attól, 
hogy a projektjeikhez kapnak-e megfelelő támogatást. Ugyanak-
kor a pályázati lehetőségek eléggé kiszámíthatatlanok, a forrá-
sokra nagy a verseny, és gyakran nem a szervezeti célokkal meg-
egyező kiírásokra is pályáznak a fenntarthatóság érdekében. 
Ugyanez vonatkozik a hazai forrású támogatási lehetőségek elér-
hetőségére is. 

A vállalkozások bevétele nagyban függ a piaci lehetőségektől is, 
ezért a válaszadók a termékeik vagy szolgáltatásaik iránti fizető-
képes kereslet meglétét is jelentős befolyásolási tényezőnek tart-
ják, és összességében a második helyre sorolták.  

Fontos kiemelni, hogy a rendelkezésre álló, megfelelő képzett-
ségű és elhivatott szakemberek rendelkezésre állása, vagy éppen 
a hiányuk, szintén olyan tényező, amely jelentős hatással lehet egy 
társadalmi vállalkozás működésére. A válaszadók a harmadik leg-
fontosabb tényezőként ezt jelölték meg. 

Ezeket követi az aktuális kormányzati politika és a szakpoliti-
kák, valamint az önkormányzat hozzáállása a társadalmi vállalko-
zások indításához és fenntartásához, tehát az, hogy adott időszak-
ban milyen a politikai támogatottság. Ez meghatározza azt is, hogy 
a jogalkotás, a jogi környezet mennyire kiszámítható, a szabályo-
zottság megfelel-e a szociális gazdaság zavartalan működésének. 
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A válaszadók az adózási rendszert már kevésbé fontos befolyá-
solási tényezőnek tekintik, az adószabályozást versenysemleges-
nek tekintik, ugyanakkor többen hiányolták a működést jobban 
segítő adókedvezményeket a szektorban. 

A legkevésbé jelentős külső tényezőként határozták meg a vá-
laszadók a nonprofit érdekképviseleti és ernyőszervezetek, szak-
mai hálózatok tevékenységét. Bár létrejöttek ilyen szervezetek, a 
társadalmi vállalkozások nem tartják meghatározónak sem a 
szakmai támogatásukat, sem az érdekvédelmi, szakpolitikát befo-
lyásoló szerepüket. 

15. ábra: A társadalmi vállalkozások  
működését befolyásoló tényezők 

 

A társadalmi vállalkozások utóbbi években zajló felértékelő-
dése azt mutatja, hogy az alulról jövő, helyi kezdeményezések, tár-
sadalmi igények összevethetők az országos szakpolitikai törekvé-
sekkel, úgy mind a gazdaság- és vidékfejlesztési, és szociális támo-
gatási koncepciók. Fontos felismerés, hogy a társadalmi vállalko-
zások, a szociális gazdaságban lévő lehetőségek segítenek megte-
remteni a vidéki kistelepüléseken, a hátrányos helyzetű térségek-
ben a fenntartható munkahelyeket, és élénkítik a gazdaságot. Ezen 
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okok miatt üdvözölendő folyamat, hogy a 2013-as, és 2014-es év-
ben megszaporodtak a bejegyzett szociális szövetkezetek.  

A következő kiemelkedő feladat, hogy ezek a szociális szövet-
kezet működése megszilárduljon, érdekérvényesítésük megerő-
södjön. Fontos feladat az is, hogy a szövetkezetek működése, 
promotálása jól megfeleljen a XXI. századi elvárásoknak, igények-
nek. Már csak azért is, mert a vizsgálódásink során jól látható, 
hogy megvan a helyi potenciál, és működési hajlandóság, sőt a te-
lepülési önkormányzatoknak további igényeik is lennének a ter-
melő-szolgáltató szociális szövetkezetek alakítására, működteté-
sére, hiszen így helyben jönnének létre jövedelemtermelő, rentá-
bilis új munkahelyek, amelyek már nem a közfoglalkoztatás szint-
jén vannak. Az így generált hatás alapján várhatóan megnőhetne 
a térség gazdasági potenciálja, a szociális gazdaság erősödne és a 
jövedelemtermelő hatás miatt a megyében élők vásárlóereje is nö-
vekedne, ami már komplexen a teljes gazdaságot pozitív irányba 
mozdíthatja elő. 

Baranya megye jellemzői nagyban eltérnek a régió szomszédos 
megyéitől, hiszen Baranyában nem a mezőgazdaság a leginkább 
hagyományos tevékenység, hanem régebben az ipar, a nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő termékek előállítása volt jelen, il-
letve a pécsi egyetemi központ egy igen kiemelkedő szellemi tőkét 
is jelentett a megyében. Viszont a Dél-dunántúli régió mindhárom 
megyéjére igaz, hogy a népesedési viszonyaik az országos átlagnál 
kedvezőtlenebbül alakulnak, magas a lakosság elöregedése, és az 
elvándorlás is erősen sújtja őket.  

Baranyában a megyén belüli fejlettségi különbségek igen jel-
lemzőek, ez összefüggésben van a településszerkezettel, mert a 
városok térsége fejlettsége jóval nagyobb, mint a Dráva-mentén 
tömbben sorakozó, és a megye belső határain fekvő elmaradott 
kistérségeké. Ezeken a területeken kiemelt jelentősége lenne a 
szociális gazdaságnak, hiszen csak komplexen, az aprófalvak helyi 
erőire támaszkodó gazdasági fejlesztései hozhatnak hosszú távú 
fejlődést. 
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Baranya megyében a rendszerváltást követően a megye gazda-
sági szerkezete alapvetően megváltozott, az ipar (főként nehéz-
ipar) és a mezőgazdaság háttérbe szorulásával párhuzamosan 
erősödött a szolgáltatási szektor, és nem elhanyagolható, hogy a 
szolgáltató szektort erősíti a megye kedvező környezeti, turiszti-
kai potenciálja is. A baranyai szociális gazdaság, valamint a civil és 
a helyi közösségek szerepvállalásának erősödése nagyban segít-
heti a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációját.  

Summázva a fenti kutatások eredményeit – összhangban az el-
múlt években a témában született tanulmányokkal – arra követ-
keztetésre jutottunk, hogy a szociális gazdaság fejlesztésére to-
vábbi lépéseket kell tenni, mint például: 

- A Magyar Kormány részéről képviselt szakpolitikáknak 
továbbra is aktívan támogatniuk szükséges az elsősorban 
hátrányos helyzetű emberek fenntartható foglalkoztatá-
sát, és többfunkciós munkaközösségekben a személyes 
fejlődésüket biztosító szociális gazdaság működését. 

- Célirányos és differenciált fejleszteni kell a társadalmi vál-
lalkozások, köztük a szociális szövetkezetek társadalmi, 
gazdasági küldetésének megvalósításához szükséges hu-
mánerőforrást. 

- Javítani szükséges a hosszú távú támogató szabályozási 
környezetet, és gazdasági, foglalkoztatási, stb. támogatási 
rendszer működési körülményeit.  

- Növelni kell a társadalom egészében a szociális érzékeny-
séget, és ösztönözni kel a szemléletmód váltást. Terjesz-
teni kell a szövetkezés, az összefogás, az együttműködés, a 
demokratikus ellenőrzés, a közösségi felelősség készség 
szinten történő belsővé tételét, már gyermekkortól 
kezdve.53  

 

 

                                                                                 
53 Hőnyi et al. 2015. 
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4.4. A Baranya megyei társadalmi vállalkozások 
képviselőivel folytatott interjúk főbb megállapításai 

 
A társadalmi vállalkozások jellemzőinek kutatása során a kér-

dőíves lekérdezés mellett az strukturált interjú módszerét is hasz-
náltuk. Az interjú alkalmas arra, hogy a célcsoport adott témáról 
való gondolkodását, véleményét mélyebben is megismerhessük, 
megérthessük. Az interjú során közelebbi kapcsolat alakítható ki 
az alanyokkal, így olyan területekre is betekintést nyújthatunk, 
amire a kérdőíves lekérdezés nem alkalmas.  

A résztvevők kiválasztása célzottan történt, és a kutatás során 
12 szervezet képviselőjével készült személyes interjú: egyéni in-
terjú hét esetben, fókuszcsoportos interjú egy esetben öt fő rész-
vételével. 

16. ábra: Az interjú célcsoportját a következő szervezeti megoszlás 
jellemezte 

Az interjút adó szervezetek típusa 
A részvevők 

száma 

szakmai tanácsadást és pályázati  
forrásokat nyújtó szervezetek 

2 

egyesületek, amelyek vállalkozási 
 tevékenységet is folytatnak 

3 

alapítványok, amelyek vállalkozási 
 tevékenységet is folytatnak 

3 

nonprofit gazdasági társaságok 2 

szociális szövetkezetek 2 

 
A mintavétel érdekessége, hogy az interjú alanyok között – 

szemben a kérdőíves válaszadók összetételével – megjelentek 
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olyan egyesületek is, melyek vállalkozási tevékenységet is folytat-
nak. Mivel a kérdőíves mintában ilyen szervezetek nem szerepel-
tek, különösen fontos volt az ő véleményük megismerése is. 

Kiemelendő az is, hogy az interjúk készítése során olyan szer-
vezetekkel is alkalom nyílt találkozni, akik nem társadalmi vállal-
kozások ugyan, de jelentőségüknél fogva (tanácsadást nyújtanak 
a szektor képviselőinek, pályázatok kiírásában és elbírálásában 
vesznek részt, valamint a megvalósuló projektek nyomon követé-
sében töltenek be fontos szerepet) széleskörű rálátásuk van a szo-
ciális gazdaság hazai működésére. Ezek a szervezetek a Széchenyi 
Programiroda, illetve az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság voltak. 

Az interjúkészítés és a fókuszcsoportos beszélgetés során a 
kérdezők csak annyiban irányították a beszélgetést, hogy az ösz-
szefoglalás során elkészíthessenek egy SWOT analízist, amely be-
mutatja a szociális és szolidáris gazdaság hazai jellemzőit, és 
amely kapcsolatot teremt a meglévő adottságok és a fejlesztési 
igények között. Az interjúalanyok könnyen meg tudták fogalmazni 
azt, hogy milyen gondok és problémák vannak jelen a társadalmi 
vállalkozások életében, a pozitívumok ugyanakkor nehezebben 
törtek a felszínre, és a távolabbi lehetőségeiket sem mindig tudták 
pontosan behatárolni, így inkább az igényeiket jelezték a kérde-
zők felé. 

A SWOT-analízis lényege, hogy táblázatba szedve sorakoztatja 
fel a gyenge és erős pontokat, valamint azt, hogy milyen erőforrá-
sokat lehet mozgósítani, tehát mik a lehetőségek, és milyen veszé-
lyekkel kell számolni. Fontos sajátossága továbbá a SWOT-
analízisnek, hogy míg az első két terület - tehát az erősségek és a 
gyengeségek - a belső viszonyok, addig a második kettő - azaz a 
lehetőségek és a veszélyek - a külső környezet vizsgálatát célozza. 
Az erősségek és gyengeségek belső tényezők, ezért befolyásolha-
tók, a veszélyek és a lehetőségek, olyan külső adottságok, ame-
lyekre kisebb hatás gyakorolható. 

Az interjúalanyok – a támogató szervezetek, és a társadalmi 
vállalkozások résztvevői – összefoglalva a következőképpen látják 
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a szociális gazdaság hazai erősségeit és gyenge pontjait, valamint 
a lehetőségeiket és a szektort érintő veszélyeket: 

17. ábra: Interjúk alapján készített SWOT 

Erősségek Gyengeségek 

- A társadalmi vállalkozások száma a 
rendszerváltás óta folyamatosan 
növekszik; 

- Megfelelő alternatívát képes nyúj-
tani a szektor az állami, önkor-
mányzati közfoglalkoztatással 
szemben; 

- Gyakrabban foglalkoztatnak hátrá-
nyos helyzetű álláskeresőket, mint 
a forprofit szektor; 

- Társadalmi és szociális problémá-
kat képesek kezelni; 

- A helyi kötődés révén a közösség-
fejlesztés meghatározó szerveze-
tei;  

- A helyi igényekre reagálva képesek 
a termékeikkel vagy szolgáltatása-
ikkal a piaci réseket kitölteni;  

- Vannak a társadalmi vállalkozások 
létrehozása és működtetése iránt 
elkötelezett személyek; 

-  Az Európai Uniós pályázati forrá-
sok segítették a társadalmi vállal-
kozások létrejöttét, tevékenységük 
megalapozását; 

- Erős a társadalmi vállalkozások 
szándéka a hatékony együttműkö-
désre a szektoron belül, igény van a 
mások jó gyakorlatának megisme-
résére, a tapasztalatok átadására és 
átvételére; 

- A központosított pályázati kiírá-
sok nem mindig találkoznak a 
tényleges igénnyel; 

- Nem biztosított a kiszámítható, 
hosszú távú működés, csak pályá-
zatról-pályázatra; 

- A pályázati kényszerből adódóan 
nagy a konkurenciaharc a forrá-
sokért, általában csak alkalmi (ér-
dek és kényszer szülte) konzorci-
umok alakulnak; 

- A szociális gazdaság társadalmi 
beágyazódása még nem történt 
meg, sőt érezhető a civil szerve-
zetek iránti bizalmatlanság; 

- A beszerzéseknél semmilyen 
előnyt nem élveznek a társadalmi 
vállalkozások; 

- Jelenleg nem a helyi érték (ter-
mék, vagy szolgáltatás) az elsőd-
leges a piacon, hanem az ár, ala-
csony a fizetőképes kereslet; 

- Változó, kiszámíthatatlan jogsza-
bályi környezet (pl.: szervezeti, 
szociális, adózási és közbeszer-
zési jog) 

- A bizonytalan fenntarthatóság, 
valamint a szektorra jellemző ala-
csonyabb bérezés miatt nehéz jó 
szakembert találni és megtartani; 

- Magas a fluktuáció, gyakran csak 
egy-egy projekt időtartamára 
szól a szerződés; 
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Lehetőségek Veszélyek 

- Megfelelő képzések által jó szakem-
bereket tudnak a szervezetek alkal-
mazni; 

- Pozitív szemléletformálás a helyi 
társadalomban, a társadalmi vállal-
kozások presztizsének növelése; 

- A helyi szolgáltatások, termékek, 
melyeket a társadalmi vállalkozá-
sok nyújtanak, értékessé válnak a 
helyi lakosság körében; 

- Az adott térségben működő társa-
dalmi vállalkozások tevékenységé-
nek összehangolása, egymást ki-
egészítő működtetése a közös célok 
érdekében; 

- Jól működő lokális és országos 
szakmai, érdekvédelmi hálózat ki-
alakítása, az együttműködés és az 
érdekérvényesítés erősítése; 

- A bevált, jó gyakorlatok megismer-
hetővé tétele, a tapasztalatcsere 
rendszeressé tétele, intézményesí-
tése; 

- A szektor kiszolgáltatott a min-
denkori politikai változásoknak, a 
jelenlegi helyzet nem kedvező a 
helyi társadalmi kezdeményezé-
sek számára;  

- A törvényi szabályozás negatívan, 
a társadalmi vállalkozások szá-
mára kedvezőtlenül változhat, 
nem kiszámítható; 

- A szakemberek a bizonytalan 
fenntarthatóság, az életpálya mo-
dellek hiánya és a tartósan ala-
csony bérek miatt elvándorolhat-
nak; 

- A jelenlegi – kiszámíthatatlan, a 
nyertes szervezetek számára is 
csak átmeneti megoldásokat 
nyújtó - pályázati rendszer fenn-
tartása esetén több társadalmi vál-
lalkozás megszűnhet; 

- Az oktatás, a kultúra, a szociális el-
látások területén jellemző köz-
pontosítási törekvések kiszorítják 
a társadalmi vállalkozásokat; 
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5. Képzési igények és szükségletek  
a Baranya megyei társadalmi vállalkozások  

és szociális szövetkezetek körében 
 

A meglévő képzettségi szint felmérése, 
 a képzési igény meghatározása 

 

A kérdőíves kutatás fontos célkitűzése volt, hogy felmérje a tár-
sadalmi vállalkozásoknál jelenleg rendelkezésre álló humán erő-
forrás képzettségének, készségeinek, kompetenciájának megfele-
lőségét, továbbá, hogy a RE.M.I.S.E projekt során kialakítandó, a 
„Társadalmi vállalkozások menedzselése” című tanagyag tanter-
vének kialakításakor annak összeállítói figyelembe vehessék a vá-
laszadó társadalmi vállalkozások konkrét elvárásait. 

A szervezetek vezetőinek a saját képzettségeik, készségeik ér-
tékelését célzó kérdésre adott válaszaik alapján megállapítható, 
hogy a társadalmi vállalkozások menedzsereinek egyharmada 
csak kevéssé tartja megfelelőnek a felkészültségét, és fejleszten-
dőnek érzi a meglévő tudását és kompetenciáját. Azok közül, akik 
megfelelőnek érzik tudásukat és képességeiket a társadalmi vál-
lalkozás vezetéséhez (67%), többen jelezték, hogy a jelenlegi tu-
dásuk szinten tartását fontosnak érzik, de inkább a jó gyakorlatok 
megismerése, valamint a személyiség- és szervezetfejlesztési tré-
ningeken való részvétel lenne hasznosabb számukra, mint egy 
komplex kurzus elvégzése. 

A szervezetek vezetői a saját munkatársaikat már kritikusab-
ban értékelték, a válaszadók véleménye szerint a dolgozóik 60%-
ának nem megfelelő (7%), vagy kevésbé megfelelő a munkavég-
zéshez szükséges képzettsége, készsége. Ezek a válaszok a vezető 
közvetlen adminisztratív munkatársaira, valamint bizonyos ese-
tekben a középső vezetői szintre vonatkoztak, és a válaszadók 
többsége szükségesnek látja, hogy az ezeket a munkaköröket be-
töltő munkatársaik átfogó ismereteket, gyakorlati szemléletet, a 
napi munkavégzést segítő képzésben részesüljenek. 
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A 15 válaszadó vezető közül 12 fő válaszolta azt, hogy saját 
maga, vagy közvetlen munkatársa részt venne a „Társadalmi vál-
lalkozások menedzselése” elnevezésű felnőttképzési kurzuson. 

18. ábra: A szervezetek vezetőinek és munkatársainak  
értékelése a képzettségük, készségeik szempontjából 

    

 
Annak érdekében, hogy a képzési tematika véglegesítésekor a 

valós igényeket figyelembe vehessék a kurzusterv összeállítói, a 
kérdőívet kitöltő szervezeti vezetők hétfokozatú skálán jelölhet-
ték meg a javasolt ismeretek, kompetenciák elsajátításának fon-
tosságát. A válaszok átlaga alapján – bár az egyes szervezetek kö-
zötti szórás jelentős volt – a következő fontossági sorrend állapít-
ható meg a társadalmi vállalkozás menedzseléséhez szükséges is-
meretek, kompetenciák tekintetében: 

- A legfontosabbnak a külföldi és a hazai jó gyakorlatok megis-
merésének lehetőségét tartják a válaszadók, amit szorosan kö-
vet a társadalmi vállalkozásokhoz szükséges menedzsment is-
meretek elsajátításának fontossága, melyek lehetőleg gyakor-
lati elemekkel, szituációs helyzetek megoldásával társuljanak. 

- A következő nagyobb ismereti blokk a gazdasági, üzleti isme-
retek témaköre, melybe besorolható a szociális gazdasági is-
meretek, az üzleti terv készítése, a piackutatás és marketing is-
meretek, az innováció és az innováció-menedzsment, valamint 
az üzleti kockázatelemzés és a kockázatok kezelésének mód-
szerei. 
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- A válaszadók fontosnak tartják a gazdasági jog, valamint a szo-
ciális jog területének megismerését is, de különösen kiemelik a 
célzottan a szociális és szolidáris gazdaságot, a társadalmi vál-
lalkozások működését meghatározó, annak kereteit lehatároló 
jogi szabályozás megismerését. 

- Szükségesnek tartják olyan kompetenciák megismerését, kész-
ség szintű elsajátítását, mint a vezetői és üzleti kompetencia, a 
szervezetfejlesztés, valamint a közösségfejlesztés. 

- A felsorolt ismeretek és kompetenciák közül szervezetek veze-
tői kevésbé találták fontosnak az olyan ismereteket, melyek 
nem a társadalmi vállalkozás belső működése hatékonyságá-
nak növelésére, hanem a külső szereplők felé mutat. Ilyenek a 
terület- és településfejlesztés, a vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalása, vagy a szervezet tevékenységének társadalmi ha-
tásai és a hatások mérési módszertanának a megismerése. Vé-
leményük szerint szerepelniük kell ezen témaköröknek az el-
méleti képzésben, de csak a szükséges mértékben. 

- A legkevésbé fontosnak tartják a válaszadók a szociális és szo-
lidáris gazdaság történelmi és társadalmi hátterének ismere-
tét.  

19. ábra: A társadalmi vállalkozások hatékonyabb  
működéséhez szükséges ismeretek, kompetenciák felmérése 
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A fentiekben ismertetett - az egyes tantárgyi óraszámok meg-
határozásakor akár fontossági sorrendnek is tekinthető – elvárá-
sok, valamint a kérdőíves felmérésben a képzéssel kapcsolatban 
feltett nyílt kérdésre szöveges formában kifejtett elvárások is azt 
támasztják alá, hogy az eszmetörténeti háttér hangsúlyossága, és 
az általuk túlságosan is elméletinek tartott ismeretek helyett in-
kább praktikus, a mindennapi munka hatékonyságának növelése 
érdekében azonnal alkalmazható, gyakorlati ismereteket nyújt-
son a képzés. 
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7. Melléklet 
 

Interreg V-A Hungary-Croatia Cross-border Co-operation Prog-
ramme 2014-2020, HUHR/1601/4.1.2/0008. RE.M.I.S.E project 

 

KÉRDŐÍV 

társadalmi vállalkozások számára 

 

A szervezet neve: ____________________________________________________________ 

A szervezet címe: ____________________________________________________________ 

A válaszadó neve: ____________________________________________________________ 

A válaszadó e-mail címe: ______________________________________________________ 

(A szervezeti és személyes adatokat titkosan kezeljük, azokat harmadik fél szá-
mára nem adjuk át!) 

 

A társadalmi vállalkozásra vonatkozó adatok: 

1. A társadalmi vállalkozás típusa: 

1.  egyesület, mely gazdasági tevékenységet is folytat  

b) alapítvány, mely gazdasági tevékenységet is folytat  

c) nonprofit gazdasági társaság  

d) szociális szövetkezet  

 

2. A szervezet alapításának éve:  

    

 

3. A szervezet fő tevékenysége: _______________________________________________ 

TEÁOR száma:     
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4. A szervezet közhasznú tevékenységei (több is megjelölhető!): 

egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység  

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,  

tudományos tevékenység, kutatás,  

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  

kulturális tevékenység,  

kulturális örökség megóvása,  

műemlékvédelem,  

természetvédelem, állatvédelem,  

környezetvédelem,  

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,  

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegí-
tése, 

 

emberi és állampolgári jogok védelme,  

a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarság-
gal kapcsolatos tevékenység, 

 

sporttevékenység,  

közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, ka-
tasztrófa-elhárítás, 

 

bűnmegelőzés és az áldozatvédelem  

fogyasztóvédelem,  

rehabilitációs foglalkoztatás,  

hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 
és a kapcsolódó szolgáltatások, 

 

euroatlanti integráció elősegítése,  

közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások,  
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5. A szervezet gazdasági, vállalkozási tevékenységei: 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________ 

 

6. Gazdálkodásra vonatkozó adatok: 

A bevételek megoszlása a legutóbbi, lezárt gazdálkodási évben: 

Bevétel típusa % 

Adományok, tagdíjak  

Állami, önkormányzati támogatás  

Hazai és az Európai Unió által biztosított pályázati források  

Gazdasági, vállalkozási tevékenység bevétele  

Egyéb bevétel: _________________________________________________  

Összesen: 100% 

 

A bevételek alakulásának tendenciája az elmúlt három évben: 

Az összes bevétel jellemzően csökkent  

Az összes bevétel jellemzően stagnált  

Az összes bevétel jellemzően nőtt  

 

A gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek alakulásának ten-
denciája az elmúlt három évben: 

A vállalkozásból származó bevétel jellemzően csök-
kent 

 

A vállalkozásból származó bevétel jellemzően stag-
nált 

 

A vállalkozásból származó bevétel jellemzően nőtt  
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7. A foglalkoztatásra vonatkozó adatok: 

A szervezetben jelenleg foglalkoztatottak összlétszáma:  fő 

ebből: 

Teljes munkaidőben foglalkoztatott  fő 

Részmunkaidőben foglalkoztatott fő 

Megbízási szerződés keretében munkát vállaló fő 

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott (alkalmi mun-
kavállaló) 

fő 

Önkéntes fő 

 

Támogatás nélkül foglalkoztatott fő 

Bértámogatással, bérköltség támogatással foglalkoztatott fő 

Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott fő 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló fő 

A foglalkoztatást megelőzően hátrányos helyzetű álláskereső fő 

 

8. Hogyan befolyásolják a szervezet tevékenységét a következő tényezők? 

 (1= inkább gátolják, 7= inkább támogatják): 

 
Az aktuális hazai kormányzati politika, szakpolitikák? 

1 2 3 4 5 6 7 

A helyi önkormányzat? 

1 2 3 4 5 6 7 

A társadalmi környezet befogadó készsége, a társadalmi beágyazottság? 

1 2 3 4 5 6 7 

A jelenlegi jogi szabályozás? 

1 2 3 4 5 6 7 
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Az adózási rendszer? 

1 2 3 4 5 6 7 

Az Európai Uniós forrásból támogatott pályázatok? 

1 2 3 4 5 6 7 

A hazai forrású pályázati, támogatási lehetőségek? 

1 2 3 4 5 6 7 

A nonprofit érdekképviseleti és/vagy ernyőszervezetek, hálózatok? 

1 2 3 4 5 6 7 

A fizetőképes piaci kereslet a termékeik vagy szolgáltatásaik iránt? 

1 2 3 4 5 6 7 

A megfelelő, felkészült szakemberek rendelkezésre állnak? 

1 2 3 4 5 6 7 

A meglévő infrastrukturális háttér megfelelő? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Hogyan értékeli az Ön képzettségét, képességeit és készségeit a szervezet 
tevékenységéhez viszonyítva? 

 
nem megfelelő, fel-
tétlenül fejlesz-
tendő 

kevéssé megfelelő, fejlesztendő 
megfelelő, a napra-
kész információk 
fontosak 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Hogyan értékeli a munkatársai képzettségét, képességeit és készségeit a 
szervezet tevékenységéhez viszonyítva? 

 

nem megfelelő, fel-
tétlenül fejlesz-
tendő 

kevéssé megfelelő, fejlesztendő 
megfelelő, a napra-
kész információk 
fontosak 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. Milyen ismeretekre, kompetenciákra lenne szüksége Önnek és/vagy mun-
katársainak a szervezet hatékonyabb, sikeresebb működtetése érdekében? 

(1= egyáltalán nem fontos, 7= nagyon fontos) 

 

A szociális és szolidáris gazdaság történelmi és társadalmi hátterének isme-
rete? 

1 2 3 4 5 6 7 

Vállalati gazdaságtani ismeretek? 

1 2 3 4 5 6 7 

Szociális gazdaságtani ismeretek? 

1 2 3 4 5 6 7 

Gazdasági és szociális jogi ismeretek? 

1 2 3 4 5 6 7 

A társadalmi vállalkozásokhoz kötődő jogi ismeretek? 

1 2 3 4 5 6 7 

Terület- és településfejlesztési ismeretek? 

1 2 3 4 5 6 7 

Üzleti kompetenciafejlesztés? 

1 2 3 4 5 6 7 

Szervezetfejlesztés és közösségfejlesztés? 

1 2 3 4 5 6 7 

A HR és a foglalkoztatáshoz kötődő ismeretek? 

1 2 3 4 5 6 7 

Piackutatási és marketing ismeretek? 

1 2 3 4 5 6 7 

Üzleti terv készítése? 

1 2 3 4 5 6 7 

A kockázatelemzés és a kockázatok kezelésének módjai? 

1 2 3 4 5 6 7 
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A szervezet tevékenységének társadalmi hatásai és mérési módszereinek is-
merete? 

1 2 3 4 5 6 7 

A társadalmi vállalkozások menedzselése? 

1 2 3 4 5 6 7 

Az innováció és az innováció-menedzsment? 

1 2 3 4 5 6 7 

A személyiségfejlesztés, vezetői kompetenciafejlesztés? 

1 2 3 4 5 6 7 

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elmélete és gyakorlata (CSR)? 

1 2 3 4 5 6 7 

Hazai és külföldi jó gyakorlatok megismerése? 

1 2 3 4 5 6 7 

Egyéb ismeretek, kompetenciák: _____________________________________________ ? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Részt venne Ön és/vagy munkatársa egy olyan, 120 óra időtartamú felnőtt-
képzésben, amely lehetőséget biztosítana az elméleti és gyakorlati ismere-
tek bővítésére a szociális és szolidáris gazdaság, a társadalmi vállalkozások 
témakörében? 

igen  

nem  

 

13. Ha IGEN, mi motiválná a képzésben való részvételre? 
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14. Ha részt venne a képzésben, milyen elvárásokat fogalmazna meg azzal kap-
csolatban? 

 

 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT A KÉRDÉSEINKRE! 
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8. Summary 
 

Social and solidarity economy, repeatedly and increasingly de-
clared by European Union documents in recent years as a poten-
tial economic and social innovation resource proposed for support 
has important economic and social historical precedents in the in-
dividual countries due to its relationship to plural economy, alt-
hough to different degrees. It is this, as well as the primary goal to 
meet local community needs in relation to local economy that ex-
plains discretionality in European community regulation, ac-
knowledging that the concept and content of social and solidarity 
economy in the individual countries are rather different in space 
and time subject to economic, legal, political and social conditions. 
The specific activity, organisational structure, legal form, objec-
tives and relationship to formal policy vary from one country to 
another. In some countries they perform activities and services in-
itiated by citizens that constitute state responsibilities elsewhere, 
and carry out functions not taken on by the market. In other coun-
tries social and solidarity economy is observed as an instrument 
of achieving public service goals.  

Naturally, there is plenty of common ground despite the vari-
ous interpretations. According to the European Union, social and 
solidarity economy offers employment opportunity for those at risk 
of exclusion that, functioning as a third sector between the compet-
itive sector and the public sector, includes community economy con-
sisting of charity based organisations and shadow economy made 
up by informal economy, as well as family and self-sustaining activ-
ities.54 It contributes to the development of effective market com-
petition, with a new approach to business and employment forms. 
The potential to create jobs and fulfil new needs is particularly im-
portant; the activities are carried out primarily by members, also 
requiring citizen involvement and voluntary work that enhances 
solidarity.55 Following the European Parliament resolution of 19 

                                                                                 
54 New jobs in Europe 1999 
55 Fekete-Solymári 2004 
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February 2009, the European Commission established the con-
cept of social and solidarity economy based on common charac-
teristics as a novel form of solution for territorial cohesion and so-
cial problems (particularly in order to combat poverty and exclu-
sion).  

The pronounced differentiations resulting from the local at-
tachments of social and solidarity economy frequently contrib-
uted to the development of models linked to the regulatory and 
operational practice of the specific country. Notwithstanding the 
fundamental common features in European practice, the Italian, 
French, Catalan, German, English and Finnish models are clearly 
distinguishable, the results of which could be useful also for coun-
tries with less or different historical, economic and social experi-
ence in the field of social and solidarity economy. 

In Hungary the Faculty of Cultural Sciences, Education and Re-
gional Development of the University of Pécs has given special at-
tention to national and international developments related to lo-
cal society and local economy processes for several years with a 
view to modern international trends of social education and social 
work.56 The purpose of the project ‘RE.M.I.S.E (Regional Managers 
of Social Economy) Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 
2014 – 2020, R.E.M.I.S.E. – HUHR/1601/4.1.2/0008 1 September 
2017-31 December 2018’ is to enhance social and solidarity econ-
omy in Baranya county and the neighbouring Croatian region as 
an important new potential for economic and social innovation in 
both countries. 

However, while for example in Italy and France the most recent 
problem is presented by generation change in the management of 
social economic organisations, in Hungary, and similarly in Croa-
tia, even the availability of quality human resources constitutes a 
serious challenge. The Hungarian and international educational 

                                                                                 
56 2016-2018 EMISE+ - ERASMUS+: European Manager in Social Economy+; 
2011-2013 Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation: ‘European Manager of 
the social economy’  
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experiences of the Faculty of Cultural Sciences, Education and Re-
gional Development, the professional knowledge base of the Uni-
versity of Pécs in relation to social economy, and the practice-ori-
ented training methodology of the Open University Koprivnica 
adapted to real life situations provide an excellent basis for imple-
menting adult training on Managing Social Enterprises. The pro-
ject’s research and educational partner is Human Innovation 
Group Nonprofit Ltd. with local knowledge and practical experi-
ence in Baranya county, whose involvement fully contributes to 
the mirror project, i.e. the scope of participants implementing re-
search and education activities on both sides of the border.  

The common goal of all project participants is knowledge 
transfer, i.e. contribution to the development of human resources 
of social and solidarity economy by successfully implemented 
training. The first step of implementation involved the develop-
ment of a current status report: the presentation of Hungarian so-
cial and solidarity economy in international context under the 
present study, highlighting the most typical features with an over-
view of the strengths, weaknesses, risks and potentials inherent 
in domestic social economy. 

In recent years the most dynamically developing sector of so-
cial and solidarity economy has been the social enterprises do-
main in Hungary as well. In addition to the steadily growing num-
ber of social enterprises, they also have a dominant role in com-
munity development due to local ties. They have been able to fill 
market niches by supplying products and services responding to 
local needs. Providing employment for disadvantaged jobseekers 
on a larger scale than the for-profit sector, they have assumed the 
management of social and societal problems as well. The develop-
ment and operation of social enterprises has been primarily sup-
ported by EU funds; in the interest of sustainability they are far 
more open to cooperation and to learning and adopting interna-
tional best practices. However, it should not be overlooked that 
tendering represents a serious risk in this sector as well (e.g. the 
tender objectives do not necessarily meet the actual local needs, 
and they cannot provide a long-term reliable basis for operation). 
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It should also be noted that the full economic and social integra-
tion of social and solidarity economy has not yet taken place in 
Hungary, and the legislative environment is rather changeable 
and unreliable (e.g. organisation, legal status, taxation, public pro-
curement), therefore it is less attractive for human resources as 
well. 

The above factors have created a unique operating model of so-
cial enterprises in Hungary that are typical for the international 
border regions of the social and solidarity economic sector, in-
cluding the Baranya region as well. The situation analysis relied 
on the comparative research prepared by Pál Hőnyi et al.57 in 2015 
on social cooperatives in Baranya and Tolna counties and the sur-
vey carried out by HIG under this project in relation to training 
requirements and needs assessment among social enterprises.58 
It is clearly visible that beyond the general Hungarian character-
istics the situation of social cooperatives and social enterprises in 
Baranya county is also determined by the disadvantages typical 
for non-industrial regions with small villages (e.g. low number of 
organisations, high proportion of urban establishments, low-scale 
employment, service-oriented activity). As for social enterprises 
operating in the Baranya region, these factors have been con-
firmed by the results of a survey research as well aimed at deter-
mining and clarifying public and business activities, the factors fa-
cilitating and hindering operation, revenue changes, and the spe-
cific employment and human resource requirements. In terms of 
human resources our aim was to explore the adequacy of qualifi-
cations, skills and competencies of human resources currently 
available for social enterprises. One third of the heads of the sur-
veyed organisations considered that there was need for 
knowledge and competence improvement, while in relation to col-
leagues this ratio was almost two thirds.  

 

                                                                                 
57 Pál Hőnyi et al. 2015 
58 Human Innovation Group Nonprofit Ltd. 
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Of the 15 respondents 12 indicated willingness to participate 
in the ‘Managing Social Enterprises’ adult training course planned 
under the project with a duration of 120 hours to provide complex 
practice-oriented theoretical and practical knowledge and basic 
competencies through which, after successfully completing the 
training, participants will be able to establish and mange, as well 
as to participate in the operating of social enterprises. An essential 
aspect in selecting the 12 Hungarian and 12 Croatian participants 
is the availability of minimum secondary level of education and 
experience in the field of social and solidarity economy.  

The scope of knowledge, skills and competencies to be ac-
quired during the ‘Managing Social Enterprises’ 120-hour adult 
training course, as well as the training programme and curriculum 
developed jointly with Croatian colleagues are based on the re-
sults of the situation report and the assessment of training re-
quirements and needs. Based on the survey outcomes the training 
programme is strongly practice-oriented, with special focus on 
the expressed need to learn national and international best prac-
tices. The economic, legal and societal issues of social enterprises 
(e.g. business planning, market research, marketing, legislative 
environment, community development, social responsibility) are 
just as important as acquiring and routinely adapting manage-
ment techniques and learning about the theoretical and practical 
aspects of organisation and community development. 

In addition to exploring the available resources, potentials and 
development needs of the social economic sector of the border re-
gions, developing the ‘Managing Social Enterprises’ training pro-
gramme based on situation analysis and training needs assess-
ment and performing joint curriculum development and imple-
mentation, the programmes involving workshops and training of 
trainers also provide an opportunity for professional participants 
to further expand knowledge transfer under the RE.M.I.S.E pro-
ject. In addition to theoretical knowledge, training participants 
are given an overview, learning about best practices and partner 
organisations on both sides of the Hungarian-Croatian border. A 
field trip offers insight into the activity and operation of social and 
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solidarity economic entities in Italy, with an opportunity to expe-
rience the benefits of international partnership. The social enter-
prises involved in the project are offered organisation develop-
ment and coaching, while professional fairs provide an additional 
platform for networking, cooperation and gaining experiences.   
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1. Uvod 
 

Otkako su velika svjetska kriza i globalizacija tržišta obilježila 
društvo na svjetskoj razini, tražilo se rješenje nagomilanih 
društvenih problema, a socijalno poduzetništvo sa svojim 
principima poslovanja i društvenom odgovornošću pojavilo se 
kao svijetla točka na putu prema „oporavku društva“. Stoga, nije 
slučajnost da je socijalno poduzetništvo tema brojnih studija i 
projekata protekla dva desetljeća. 

Socijalno poduzetništvo je model koji otvara niz mogućnosti za 
rješavanje brojnih društvenih problema s obzirom na to da je 
posebno naklonjeno ranjivim skupinama u društvu kao što su 
dugotrajno nezaposlene osobe, žene, ovisnici, nezbrinute osobe i 
invalidne osobe. 

Za socijalno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj može se reći 
da je prepoznato, ali je još uvijek nedovoljno razvijeno i prisutno, 
čemu znatno pridonosi niz nejasnoća počevši od same definicije 
socijalnog poduzetništva.  

Jedino oko čega nema previše polemike su vrijednosti na 
kojima je utemeljeno socijalno poduzetništvo kao što su socijalna 
pravednost, ekonomska održivost, demokratsko upravljanje, 
pristojne plaće zaposlenicima, organizacija u lokalnoj zajednici, 
suradnja unutar sektora, koje su uspješno implementirane u 
poslovanje onih koji su se odlučili na ovakav vid poslovanja. 

Pojačan interes za socijalnim poduzetništvom javlja se 
posljednjih nekoliko godina što je značajan iskorak prema 
rješavanju nagomilanih socijalnih problema. Inicijativa 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izradom 
strategije za socijalno poduzetništvo istaknula je važnost 
socijalnog poduzetništva i njegov cjelokupan utjecaj kako na 
pojedince i rješavanje njihovih problema, tako i na društvo u 
cjelini.  

Problem nezaposlenosti gorući je problem hrvatskog 
gospodarstva pojačan činjenicom da veliki broj nezaposlenih 
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osoba pripada nekoj marginaliziranoj skupini. Kod tih ljudi 
godine, fizičko stanje, neadekvatna razina obrazovanja, 
neiskustvo i ostale slične komponente dovode do isključenosti s 
tržišta rada, s malom ili nikakvom mogućnosti za pronalaženje 
posla. Svakim je danom sve više pripadnika tih ugroženih i 
marginaliziranih skupina. 

U svijetu je prihvaćen koncept društvenog poduzetništva i 
društvenog zapošljavanja kao rješenje koje nudi inkluziju 
marginaliziranih skupina među radno aktivno stanovništvo. U 
Hrvatskoj postoje modeli uspješnog društvenog zapošljavanja koji 
se suočavaju s brojnim poteškoćama zbog nedovoljno razvijenog 
okvira djelovanja.  
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2. O projektu 
 

Ova studija predstavlja presjek rezultata dobivenih kroz 
provedene aktivnosti u sklopu projekta čije su pojedinosti 
navedene u nastavku. 

Naziv projekta: Cross-border co-operation for the 
development of social and solidarity economy through the 
elaboration and implementation of a joint adult education training 
programme 

Akronim: RE.M.I.S.E 

Partneri: University of Pécs, Pučko otvoreno učilište 
Koprivnica, Human innovation group nonprofit ltd. 

Vrijednost projekta: 156.087,86 eur 

Opći cilj projekta: Identificirati resurse i potencijale sektora 
socijalne ekonomije u pograničnom području, steći općenitu sliku 
o potrebama poslovanja i razvoja društvenih poduzeća i nakon 
analize situacije zajednički razviti kurikulum za program 
osposobljavanja “upravljanje društvenim poduzećem’’ u čijoj će 
provedbi sudjelovati po 12 osoba sa svake strane granice. 

Izobrazba će se provoditi u obliku kombinacije učenja uz 
nadopunu participativnog obrazovanja s metodama e-learninga. 
Za djelatnike uključenih društvenih poduzeća projekt će ponuditi 
razvojni trening organizacije, a partneri će omogućiti usluge 
osobnog savjetovanja. 

 Prekogranična suradnja će biti pojačana jer će se razvoj 
nastavnog plana i priprema trenera održati u zajedničkim 
radionicama (Koprivnica, Pečuh), sudionici osposobljavanja 
zajednički će sudjelovati na praktičnoj nastavi u obje zemlje, kao i 
na studijskim putovanjima predstavljanja najboljih praksi 
društvenih poduzeća u Mađarskoj i Hrvatskoj te u Italiji, gdje će 
polaznici učiti o radu socijalnih zadruga. Podupirući dionik 
projekta je Gruppo Cooperativo CGM iz Milana, Lombardija, koji 
pridonosi stručnom sadržaju studijskog putovanja. 
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Tematske radionice na obje strane i razmjena socijalnog 
poduzetništva koja će se održati u Koprivnici s hrvatskim i 
mađarskim sudionicima, gdje sudionici društvenog poduzetništva 
predstavljaju svoje proizvode i usluge, pridonose uspostavi mreže 
društvenih poduzeća. Novostvorena web stranica pomaže 
uspostavi i održavanju partnerstva i bit će u funkciji i nakon 
završetka projekta. 

Partneri će predstaviti iskustva projekta na konferenciji koja 
pridonosi diseminaciji rezultata. Kao rezultat projekta dobro 
kvalificirani stručnjaci će se školovati na obje strane granice te će 
biti u mogućnosti upravljati socijalnim zadrugama, društvenim 
poduzećima, doprinoseći ekonomskom i socijalnom razvoju 
zajednice, zapošljavanju i zaštiti okoliša uz pomoć stečenih 
stručnih znanja i kompetencija. 

Očekivani učinak projekta je da se razvojem društvenih 
poduzeća doprinese rastu radnih potencijala mađarsko-hrvatske 
prekogranične regije, jačanje socijalne kohezije, podrška 
regionalnim razvojnim programima i zastupanje interesa 
održivog razvoja i zaštite okoliša. 

Projekt će trajati 16 mjeseci i provodit će se od 1. rujna 2017. 
do 31. prosinca 2018. u Baranja regiji i Koprivničko-križevačkoj 
županiji. 

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su istraživanje 
o socijalnom poduzetništvu (anketni upitnik, razgovori s 
upraviteljima društvenih poduzeća), situacijska analiza, razvoj 
kurikuluma, priprema trenera, izrada teorijskih i praktičnih 
elementa programa, e-learning materijali, verifikacija programa, 
osposobljavanje i umrežavanje između poslovnih subjekata i 
drugih organizacija koje djeluju na području socijalne ekonomije i 
poduzetništva u Hrvatskoj i Mađarskoj, studijska putovanja 
(posjeti socijalnim poduzećima – primjeri dobre prakse) u 
Hrvatskoj i Mađarskoj te u Italiji, izradbu web stranice te 
informiranje javnosti o socijalnom poduzetništvu, projektu i 
njegovim rezultatima. 
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Projekt je namijenjen obrazovnim institucijama, 
organizacijama koje djeluju na području socijalne ekonomije, 
budućim poduzetnicima nositeljima poduzetničkih ideja koji 
promiču socijalno poduzetništvo, ranjivim socijalnim skupinama 
te široj javnosti.  
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3. Povijest – počeci socijalnog poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj 

 

U nastavku slijedi osvrt na pojavu socijalnog poduzetništva u 
Republici Hrvatskoj s današnjim obilježjima. Razmatranje bi 
moglo započeti unazad nekih 150 godina, s obzirom na to da su 
mnogi istraživači ovog područja pronašli poveznice između 
tadašnjih zadruga i današnjih socijalnih poduzeća. S obzirom na to 
da nam je interes djelovati u smjeru poboljšanja postojećeg stanja, 
ova studija neće zadirati daleko u prošlost što se tiče samih 
početaka socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj već će se 
ograničiti na posljednje desetljeće u kojem se pojavio pojačan 
interes za socijalnim poduzetništvom. 

Osvješćivanje o mogućnostima i potencijalima socijalnog 
poduzetništva na svim razinama društva traje već duže vrijeme, a 
sam početak ulaska socijalnog poduzetništva u Republiku 
Hrvatsku obilježilo je niz predrasuda koje su, na sreću, s 
vremenom odbačene i omogućile da ovaj fenomen zaživi i u našoj 
neposrednoj okolini. Doduše, još uvijek ne živi punim plućima, ali 
nastoji se u budućnosti osigurati poticajno okružje za sve 
pojedince koji žele biti dio priče koja primjenom poduzetničkih 
načela u društvenom sektoru unaprjeđuje kvalitetu življenja te 
stvara socijalne vrijednosti, a ne profit. Odabrati socijalno 
poduzetništvo je plemenita odluka pojedinaca koji su se odlučili 
za poduzetništvo jer su prepoznali u poduzetništvu i ostale 
vrijednosti, a ne samo kako da ostvare što veću zaradu u svoju 
korist. Poduzetnici su pronašli način da pomoću tržišnih 
mehanizama pruže pomoć u rješavanju socijalnih i ekonomskih 
problema u lokalnoj zajednici i društvu kao cjelini i to čini njihov 
poduzetnički pothvat jednom zaokruženom cjelinom, a oni kao 
osobe rastu na moralnoj razini. 

Republika Hrvatska je do 1991. godine bila dio Socijalističke 
Federativne Republike Jugoslavije, države koja je podržavala 
socijalnu politiku i kroz razne programe subvencioniranja 
participirala u rješavanju socijalnih problema. Socijalistički režim 
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podržavao je kolektiv pa su pojedinci teško mogli izaći izvan tih 
okvira što je otežavalo, pa čak i u nekim slučajevima 
onemogućavalo razvoj poduzetništva. Ovakav režim nije 
dozvoljavao zadrugama te malim i srednjim poduzetnicima koji su 
u to vrijeme postojali u Hrvatskoj da pokažu pravi smisao svog 
postojanja. Zakonom o poduzećima (1989.) otvorio se put 
transformacije planskog gospodarstva u tržišno, što je 
poduzetnicima pokazivalo potencijalno dobru budućnost. Ovim se 
zakonom, uz društveno vlasništvo nad poduzećima, uvodi i 
mješovito i privatno, a dopušta se i mogućnost stranog vlasništva 
nad poduzećima. Iako su već spomenutim Zakonom o poduzećima 
stvorene potrebne pretpostavke za prelazak na tržišno 
gospodarstvo, izmjenama zakona iz 1990. prelazak na 
kapitalistički model je osiguran. 

S prvim višestranačkim izborima i donošenjem Ustava 
Republike Hrvatske 1990. godine počelo je razdoblje tranzicije iz 
socijalističkog društvenog uređenja u tržišno gospodarstvo i 
višestranački politički sustav. Bitne stavke Ustava bile su 
uvođenje višestranačja, brojnih građanskih sloboda i prava te 
privatnog vlasništva, a kao temelj gospodarstva postavlja se 
tržišna i poduzetnička sloboda. Tranziciju su obilježila mnoga 
događanja povezana s nacionalnim pitanjem od osamostaljenja 
Hrvatske pa do Domovinskog rata čije su posljedice bile okidač 
brojnih socijalnih i gospodarskih problema koji su obilježili 
naredno razdoblje. U to su vrijeme veliki gubici i pad gospodarskih 
aktivnosti usporili razvoj poduzetništva u Hrvatskoj. 

Okončanjem rata u prvi plan su iskočili socijalni problemi koji 
su nastali u ratnom periodu. Svoj nepovoljni socijalni položaj sve 
su više isticali prognanici, nezaposleni i umirovljenici koji su bili 
izravno pogođeni novonastalom situacijom u kojoj ih se navodi 
kao gubitnike tranzicije i ratnog razdoblja te uspoređuje s 
društvenim skupinama koje su tranziciju i rat iskoristile za 
osobno bogaćenje . Mali i srednji poduzetnici su u to vrijeme imali 
veliku ulogu pri zapošljavanju i pred njih su postavljena velika 
očekivanja za sudjelovanje u rješavanju nagomilanih društvenih 
problema. 
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Prve godine hrvatske samostalnosti pamte se po padu 
socijalnih prava i nižoj razini socijalnih usluga te padu 
gospodarskih aktivnosti što je dovelo do povećanja 
nezaposlenosti i siromaštva. Ukupna sredstva u državnom 
proračunu koja su namijenjena socijalnim programima smanjena 
su i preusmjerena na saniranje ratnih šteta. Rat je ostavio svoj trag 
i stvorio nove socijalno ugrožene skupine poput osoba stradalih u 
ratu i njihovih obitelji, žena žrtava rata, izbjeglica i prognanika, na 
čije je zbrinjavanje odlazio značajan dio izdataka.  

Hrvatska Vlada je 1993. godine donijela Socijalni program koji 
je bio namijenjen saniranju novonastalih problema. U to vrijeme 
je solidarnost među građanima bila velika podrška Socijalnom 
programu kao i djelovanje humanitarnih organizacija, Caritasa i 
Crvenog križa. UN-ova mirovna misija, tj. zaštitne snage UN-a 
(UNPROFOR) te agencije UNHCR i UNICEF također su se aktivirale 
u rješavanju socijalnih problema tog vremena. 

Prvo spominjanje društvenog poduzetništva pod terminom 
neprofitnog poduzetništva i prepoznavanje važnosti i potencijala 
neprofitnog sektora za osiguravanje socijalne skrbi i participaciju 
u socijalnom režimu države spominje u znanstvenom radu Gojko 
Bežovan (1996.) u Reviji za socijalnu politiku. Bili su to usamljeni 
istupi ispred svog vremena.59 

Program poticanja malog poduzetništva donesen je 1997. 
godine kao i Zakon o udrugama. Nakon 2000. godine počinje 
konkretniji pristup rješavanju pitanja razvoja poduzetništva, pa je 
2002. osnovano Ministarstvo za obrt, malo i srednje 
poduzetništvo. U tom se periodu pokreću pitanja vezana uz 
određene socijalne skupine (žene, invalide, mlade) te se počinju 
otvarati poduzetnički inkubatori, centri pomoći i sl. Prve naznake 
socijalne politike nagovijestio je novi Zakon o udrugama iz 2011. 
godine te osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva još 2002. 
godine te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 2013. 

                                                                                 
59 https://www.kulturpunkt.hr/sites/default/files/izvjestaj-mapiranje-novih-
obzora.pdf (27.1.2018.) 
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godine. Nevladina tijela dala su svoj doprinos u rješavanju brojnih 
društvenih pitanja, ali je zbog brojnih gospodarskih i društvenih 
ograničenja razvoj socijalnog poduzetništva tekao dosta sporo pa 
su značajnu ulogu u razvoju socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj 
odigrale inozemne organizacije. Prepoznaje se fenomen 
socijalnog poduzetništva koji dolazi do izražaja s koncepcijom 
generiranja zaposlenja za skupine marginalizirane na tržištu rada 
kao što su pojedine društvene skupine poput žena, mladih i 
invalida. 

Velika svjetska kriza kao i globalizacija tržišta utjecale su na 
podjelu društva na imućnije i siromašne. Raslojavanje društva 
pokrenulo je niz problema i otvorilo izazovno razdoblje u kojem 
se javila potreba za odgovarajućim rješenjima kojima bi se 
otklonili svi problemi proizašli pojavom raslojavanja društva. U 
rješavanju problema kojima je bila opterećena zajednica istaknulo 
se zadrugarstvo svojim društveno odgovornim pristupom. Kroz 
djelovanje radničkih i socijalnih zadruga zaživjela su mnoga 
inovativna rješenja socijalnog poduzetništva. Zaposlenici zadruga 
svojim vlastitim radom pridonose uspješnosti poslovanja i 
rješavaju neki od prepoznatih problema unutar zajednice. Na 
ovakav način zaposlenici pridonose razvoju sredine u kojoj žive i 
osim zadovoljenja svojih egzistencijalnih potreba imaju dodanu 
vrijednost svoga rada. 

Unatoč tradiciji zadruga i ostalih oblika društveno 
orijentiranih poduzeća iz 19. stoljeća i početka 20. stoljeća, prva 
"društvena poduzeća" u Hrvatskoj pojavila su se 2008. godine 
kada je pokrenut program financiran sredstvima EU. Od tada su 
inicijative civilnog društva pokretačka snaga razvoja ovog 
sektora. 

Velik potencijal za socijalno poduzetništvo od 2013. godine 
otvorio je Europski socijalni fond kojim je predviđeno financiranje 
za socijalno zapošljavanje, socijalnu skrb, socijalnu koheziju i 
obrazovanje u tom sektoru s oko 150 milijuna eura na godinu za 
Republiku Hrvatsku. Pojedinci i organizacije koji nastoje u 
zajednicama rješavati socijalne probleme imaju velika očekivanja 
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od natječaja koje će objaviti Europski socijalni fond jer upravo u 
tome vide mogućnost rješavanja problema manjka financijskih 
sredstava.  

Socijalno poduzetništvo nudi originalna rješenja. Društvena 
poduzeća nude alternativan pristup ograničenoj svrsi privatnog 
sektora koje je usmjereno isključivo maksimiziranju dobiti. 
Socijalno poduzetništvo je novi poslovni model 21. stoljeća čija su 
obilježja pravičnost, demokratičnost te društvena i ekološka 
odgovornost. Dobre strane tržišne ekonomije uvažavaju se i kod 
socijalnog poduzetništva te svatko može slobodno trgovati na 
temelju zakona ponude i potražnje i otvorene konkurencije. 

Danas društvena poduzeća simboliziraju djelotvorne i održive 
organizacije utemeljene na jednakim pravima za ljude, zajednicu i 
okoliš. Svaka osoba ima jednaka prava u pogledu vlasništva, 
sudjelovanja, odlučivanja i doprinosa društvenoj i ekološkoj 
dobrobiti zajednice. 
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4. Zakonska regulativa  
 

Hrvatska nema jasno razrađen zakonski okvir koji bi bio 
poticajan za osnivanje i djelovanje društvenih poduzeća te su 
velika očekivanja upravo usmjerena prema definiranju jasnih 
zakonskih propisa kojima bi društveni poduzetnici bili stavljeni u 
ravnopravan položaj s ostalim poduzetnicima. 

 

Ne postoji zaseban zakon koji bi pokrivao predmetno područje 
već je društveno poduzetništvo integrirano u pozitivno 
zakonodavstvo. S obzirom na brojnost hrvatskih zakona, te 
strategija usvojenih posebice od trenutka potpisivanja Sporazuma 
o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, društveno 
poduzetništvo se izravno ili posredno pojavljuje u mnoštvu 
dokumenata. 

Kao dokumente koji su utjecali na razvoj društvenog 
poduzetništva važno je istaknuti Nacionalnu strategiju stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2006.-2011., 
Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj 
civilnog društva 2012.-2016., Nacionalnu strategiju stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017.-2021. te 
Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 

Upravo Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine 
predstavlja konkretan iskorak u procesu unapređenja društvenog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj. 

Nacionalna strategija za razvoj društvenog poduzetništva 
definira osnovne ciljeve i aktivnosti za razdoblje 2015.-2020. kako 
bi se stvorio pravni, financijski i institucionalni okvir za razvoj 
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društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, kao i sustave 
mjera i aktivnosti za razvoj društvenih poduzetnika.60 

Postojeći zakonski okvir Republike Hrvatske daje određenu 
osnovu za djelovanje društvenog poduzeća, a ona je definirana 
sljedećim zakonima: 

 Zakon o zadrugama (NN34/11, 125/13, 76/14),  
 Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17),  
 Zakon o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01),  
 Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),  
 Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 

52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 
111/12, 68/13, 110/15), 

 Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s 
invaliditetom (NN 157/13, 152/14),  

 Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),  
 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 

63/07, 53/12, 56/13,121/16), 
 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 
65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 
92/14). 

U okviru izrade Strategije za razvoj socijalnog poduzetništva u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine 
predložena je sljedeća definicija socijalnog poduzetništva: 
„Socijalno poduzetništvo je poslovanje utemeljeno na načelima 
društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se 
ostvarena dobit u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit 
zajednice.“61 

Iako se u hrvatskom jeziku u jednakoj mjeri koriste termini 
socijalno poduzetništvo i društveno poduzetništvo za 
označavanje poslovanja s društvenim ciljem, za potrebe Strategije 
                                                                                 
60 http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-
razvoja-dru%C5%A1tvenog-poduzetni%C5%A1tva-u-RH-za-razdoblje-2015-
2020.pdf (27.1.2018.) 
61 Ibid. 
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razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine usvojen je pojam društveno 
poduzetništvo kojim se obuhvaćaju sve poduzetničke prakse s 
društvenim ciljem u odnosu na pojam socijalno poduzetništvo 
koje može imati konotaciju isključive angažiranosti u socijalnoj 
sferi.62 

Strategija definira i skup kriterija kojima organizacije moraju 
udovoljiti kako bi bile registrirane, a ujedno i priznate, kao 
društvena poduzeća. Ti su kriteriji u velikoj mjeri u skladu s 
definicijom društvenog poduzetništva navedenoj u Priopćenju 
Europske komisije o socijalnoj inicijativi za 2011. godinu. 

Opći ciljevi strategije za razvoj društvenog poduzetništva su:63 

 uspostaviti i unaprijediti zakonodavni i institucionalni okvir 
za razvoj socijalnog poduzetništva;  

 uspostaviti financijsku i tehničku potporu za socijalno 
poduzetništvo;  

 definirati kriterije i instrumente za prepoznavanje, praćenje 
i razvoj socijalnog poduzetništva 

 promicati važnost i ulogu socijalnog poduzetništva kroz 
formalne i neformalne oblike obrazovanja;  

 upoznati javnost s mogućnostima socijalnog poduzetništva 
u Hrvatskoj kao bitnom komponentom koja pospješuje 
gospodarski razvitak. 

Socijalne zadruge regulirane Zakonom o zadrugama (NN 
34/11, 125/13, 76/14) smatraju se institucionalnim oblikom 
socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj. Osim njih postoje i drugi 
subjekti koji u velikoj mjeri ispunjavaju operativne kriterije 
Europske Unije. To su najčešće udruge i zaklade s trgovačkim 
aktivnostima i neke privatne institucije. 

                                                                                 
62 Ibid, str.6. 
63 Ibid. 
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Kao što je već i naglašeno, Strategijom za razvoj društvenog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 
2020. godine definirani su kriteriji prepoznavanja društvenih 
poduzetnika koji slijede u nastavku:64 

1. Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, 
okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja.  

2. Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i 
prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku 
djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu te koja ima 
povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja 
lokalne zajednice i društva u cjelini.  

3. Društveni poduzetnik stvara novu vrijednost i osigurava 
financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju 
poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira 
ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke 
djelatnosti.  

4. Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, 
odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje 
djelatnosti, ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, 
odnosno djelovanja.  

5. Društvenog poduzetnika odlikuje dobrovoljno i otvoreno 
članstvo te autonomija poslovanja, odnosno djelovanja.  

6. Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili tijelo javne vlasti ne može biti 
isključivi osnivač društvenog poduzetnika.  

7. Društvenog poduzetnika odlikuju demokratski način 
odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i 
odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije isključivo 
vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća 
ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te 
suradničke organizacije.  

8. Društveni poduzetnik prati i vrednuje svoje društvene, 
ekonomske i okolišne učinke i utjecaj te rezultate 
vrednovanja koristi u planiranju svog daljnjeg poslovanja i 
vodi računa o njihovu poboljšanju.  

                                                                                 
64 Ibid, str.8. 
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9. U slučaju kada prestaje obavljati djelatnost, društveni 
poduzetnik svojim općim aktima ima definiranu obvezu 
svoju preostalu imovinu, nakon pokrića obveza prema 
vjerovnicima i pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja, 
prenijeti u vlasništvo drugog društvenog poduzetnika s 
istim ili sličnim ciljevima poslovanja, ili u vlasništvo jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će je 
upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva. 

Društveni poduzetnik može biti svaka pravna ili fizička osoba 
koja kontinuirano obavlja registriranu djelatnost i koja može 
svojim trogodišnjim poslovnim planovima i programom rada, kao 
i prethodno ostvarenim rezultatima, dokazati da njeno poslovanje 
ispunjava kriterije koji su Strategijom definirani kao temeljna 
obilježja društvenog poduzetnika. Provjera ispunjava li 
poduzetnik navedene kriterije provodi se nakon podnošenja 
zahtjeva za upis u Evidenciju društvenih poduzetnika kroz 
dokumente osnivanja i poslovanja. Ukoliko poduzetnik ispuni 
tražene zahtjeve, odobrava mu se upis na razdoblje od tri godine, 
a nakon tri godine može obnoviti upis u Evidenciju društvenih 
poduzetnika ili slijedi brisanje subjekta iz Evidencije. 

Uloga Evidencije društvenih poduzetnika trebala bi tek dobiti 
na važnosti jer će se u budućnosti samo upisani moći prijaviti na 
posebne natječaje i ostvariti poticaje koji su namijenjeni 
društvenim poduzetnicima.  

Kratki pregled strateških dokumenata relevantnih za 
društveno poduzetništvo jasno pokazuje kako ne postoji dovoljno 
znanja ni razumijevanja za društveno poduzetništvo unutar 
ključnih institucija. Kao rezultat toga društveno poduzetništvo 
nije uključeno u većinu postojećih razvojnih strategija. 
Uključenost u strategiju razvoja civilnog društva ukazuje kako se 
društveno poduzetništvo unutar institucionalnog okvira 
primarno razumije kao aktivnost organizacija civilnog društva 
kojom bi one trebale osigurati svoju samoodrživost. U zakonima 
kojima se reguliraju različita područja socijalne politike Hrvatske 
spominju se organizacije civilnog društva ili neprofitne 
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organizacije kao jedan od dionika u pružanju socijalnih usluga, ali 
se socijalno poduzetništvo ne navodi kao oblik djelovanja.  

U Hrvatskoj ne postoji jedna institucija nadležna za socijalno 
poduzetništvo u smislu formiranja okvira njegova razvoja i 
implementacije mjera poticanja te sustava potpora ili nadzora. 
Ipak, mogu se identificirati institucije koje se kroz pojedine 
programe dijelom dotiču i socijalno-poduzetničkih djelatnosti te 
su prepoznate kao relevantne za formiranje institucionalnog 
okvira. U tablici su navedene institucije kao i strateški dokumenti 
koji propisuju njihovu nadležnost u specifičnim područjima 
povezanih sa socijalnim poduzetništvom. 

 

Tablica 1: Institucionalni okvir 

Institucija Strategija/politika Područja u kojima se dotiče 
socijalnog poduzetništva 

Ministarstvo 
gospodarstva, 
rada i 
poduzetništva  

  
 

Zajednički 
memorandum o 
socijalnom 
uključivanju 
Republike 
Hrvatske (Joint 
Inclusion 
Memorandum - 
JIM) 

 
Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 programi poticanja 
poduzetništva i 
zapošljavanja za osobe s 
poteškoćama u razvoju i 
teže zapošljivosti  

 poticanje socijalnog 
zadružnog poduzetništva  

 programi poticanja 
poduzetništva žena, ratnih 
veterana, mladih i osoba u 
područjima posebne 
državne skrbi 

 sudjelovanje u izradi 
pravnog i poreznog okvira 
za socijalno poduzetništvo 

 sudjelovanje u razvijanju 
mjera sustavnog praćenja 
učinaka i procjene 
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socijalnih učinaka 
neprofitnog poduzetništva  

 sudjelovanje u izradi i 
provedbi programa 
izobrazbe o neprofitnom 
poduzetništvu 

 sudjelovanje u poticanju 
osnivanja foruma za 
socijalno poduzetništvo na 
nacionalnoj i regionalnoj 
razini  

 sudjelovanje u stvaranju 
infrastrukturne podrške 
kroz specijalizirane centre 
podrške za socijalno 
poduzetništvo  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
fonda za poticanje 
socijalnog zapošljavanja  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
nadležnog tijela za razvoj 
socijalnog poduzetništva 

Ministarstvo 
zdravstva i 
socijalne 
skrbi 

Zajednički 
memorandum o 
socijalnom 
uključivanju 
Republike 
Hrvatske (Joint 
Inclusion 
Memorandum - 
JIM). 

 poticanje 
deinstitucionalizacije 
socijalnih usluga 

 poticanje razvoja suradnje 
i ugovaranja s 
organizacijama civilnog 
društva 

Nacionalna 
zaklada za 

Strategije 
djelovanja 

 poticanje razvoja 
društvenog poduzetništva 
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razvoj 
civilnog 
društva 

Nacionalne 
zaklade za razvoj 
civilnog društva 
(2004.-2007.; 
2008. - 2011.) 

  
Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 poticanje zapošljavanja u 
neprofitnom sektoru 

 sudjelovanje u izradi i 
provedbi programa 
izobrazbe o neprofitnom 
poduzetništvu 

 sudjelovanje u poticanju 
osnivanja foruma za 
socijalno poduzetništvo na 
nacionalnoj i regionalnoj 
razini  

 sudjelovanje u stvaranju 
infrastrukturne podrške 
kroz specijalizirane centre 
podrške za socijalno 
poduzetništvo  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
fonda za poticanje 
socijalnog zapošljavanja 

HAMAG JIM, Program 
poticanja malog 
gospodarstva 
MINGORP 

 izvedba i ugovaranje 
projekata poticanja 
poduzetništva mladih, 
žena, osoba s 
poteškoćama u razvoju 

Hrvatski 
zavod za 
zapošljavanje 

Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 sudjelovanje u razvijanju 
mjera sustavnog praćenja 
učinaka socijalnih učinaka 
neprofitnog poduzetništva  

 sudjelovanje u izradi i 
provedbi programa 
izobrazbe o neprofitnom 
poduzetništvu 

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
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nadležnog tijela za razvoj 
socijalnog poduzetništva 

Ministarstvo 
financija 

Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 sudjelovanje u stvaranju 
poreznog okvira i sustava 
financijskih povlastica za 
socijalno poduzetništvo  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
fonda za poticanje 
socijalnog zapošljavanja 

Ured za 
socijalno 
partnerstvo 

Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 sudjelovanje u izradi 
pravnog i poreznog okvira 
za socijalno poduzetništvo 

 sudjelovanje u razvijanju 
mjera sustavnog praćenja 
učinaka i procjene 
uspješnosti ulaganja u 
neprofitno poduzetništvo 
u odnosu na ekonomske i 
socijalne učinke  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
nadležnog tijela za razvoj 
socijalnog poduzetništva 

Ured za 
udruge 

Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 sudjelovanje u izradi 
pravnog i poreznog okvira 
za socijalno poduzetništvo 

 sudjelovanje u razvijanju 
mjera sustavnog praćenja 
učinaka i procjene 
uspješnosti ulaganja u 
neprofitno poduzetništvo 
u odnosu na ekonomske i 
socijalne učinke  



104 

 sudjelovanje u izradi i 
provedbi programa 
izobrazbe o neprofitnom 
poduzetništvu 

 sudjelovanje u poticanju 
osnivanja foruma za 
socijalno poduzetništvo na 
nacionalnoj i regionalnoj 
razini 

 sudjelovanje u stvaranju 
infrastrukturne podrške 
kroz specijalizirane centre 
podrške za socijalno 
poduzetništvo  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
fonda za poticanje 
socijalnog zapošljavanja  

  sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
nadležnog tijela za razvoj 
socijalnog poduzetništva 

Savjet za 
razvoj 
civilnog 
društva 

Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 sudjelovanje u izradi 
pravnog i poreznog okvira 
za socijalno poduzetništvo 

 sudjelovanje u razvijanju 
mjera sustavnog praćenja 
učinaka i procjene 
uspješnosti ulaganja u 
neprofitno poduzetništvo 
u odnosu na ekonomske i 
socijalne učinke  

 sudjelovanje u poticanju 
osnivanja foruma za 
socijalno poduzetništvo na 
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nacionalnoj i regionalnoj 
razini  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
fonda za poticanje 
socijalnog zapošljavanja  

 sudjelovanje u 
predlaganju osnivanja 
nadležnog tijela za razvoj 
socijalnog poduzetništva 

Državni 
zavod za 
statistiku 

Nacionalna 
strategija 
stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnog 
društva 

 sudjelovanje u razvijanju 
mjera sustavnog praćenja 
učinaka i procjene 
uspješnosti ulaganja u 
neprofitno poduzetništvo 
u odnosu na ekonomske i 
socijalne učinke 

Izvor: Vlada Republike Hrvatske (2006a); Nacionalna zaklada za razvoj civilnog 
društva (2004;2008), Vlada Republike Hrvatske (2011), Vlada Republike 

Hrvatske (2008b) 

 

U Hrvatskoj je u ožujku 2011. godine donesen novi, dopunjeni 
Zakon o zadrugama65 koji u članku 66. definira razloge osnivanja 
socijalne zadruge: „Socijalna zadruga je zadruga osnovana radi:  

 obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u 
zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno 
ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one 
same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog 
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih 
okolnosti, 

 uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s 
umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba 
koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih 

                                                                                 
65 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_34_764.html  
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životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim 
radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora. 

Zakon o zadrugama prepoznaje osnovne i općeprihvaćene 
vrijednosti i načela zadrugarstva. Tako se u članku 2. Zakona 
navodi da se zadruga temelji na zadružnim vrednotama: 
samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, 
pravičnosti i solidarnosti te moralnim vrednotama poštenja, 
otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za druge. Članak 3. 
Zakona popisuje i pojašnjava osnovna zadružna načela: 
dragovoljno i otvoreno članstvo, nadzor poslovanja od strane 
članova (jedan član – jedan glas), gospodarsko sudjelovanje 
članova zadruge i raspodjela, samostalnost i neovisnost, 
obrazovanje, stručno usavršavanje i informiranje članova 
zadruge, suradnja među zadrugama, briga za zajednicu (zadruga 
posluje na način koji pridonosi održivom razvoju okruženja i 
lokalne zajednice). Članovi socijalne zadruge mogu biti korisnici i 
davatelji usluga te radnici zadruge. 

Već više od 50 godina EU podupire radnje koje imaju za cilj 
integrirati ugrožene osobe u rad i u društvo. To je oduvijek 
predstavljalo područje neprekidnih inovacija, a tijekom zadnjih 
godina pojavile su se inovativne strategije za promicanje i 
podupiranje socijalnog poduzeća i socijalnog poduzetništva, čiji je 
broj zabilježio znatan rast, kao i novog zakonodavstva koje 
priznaje socijalno poduzeće. Jasno priznanje navedenih tema 
vidljivo je u Inicijativi za socijalno poduzetništvo (2011.) čiji je 
naglasak na poboljšanju pristupa financiranju, povećanju 
vidljivosti socijalnog poduzetništva i poboljšanju njegovog 
zakonskog i institucionalnog okruženja - na taj, kao i na druge 
načine, moguće je uspostaviti podupirući ekosustav koji će u 
potpunosti iskoristiti potencijal za socijalno poduzeće i socijalno 
poduzetništvo. Istovremeno, razvijeni su razni programi 
namijenjeni modernizaciji tržišta rada s ciljem povećanja 
zaposlenosti te integracije najpotrebitijih.   
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5. Pregled stanja socijalnog poduzetništva u RH  
 

Prema istraživanju Europske komisije socijalno gospodarstvo 
u EU stvara 10 posto BDP-a i zapošljava više od 11 milijuna 
radnika ili 4,5 aktivnog stanovništva, a čak četvrtina 
novoosnovanih tvrtki u sektoru je društvenog poduzetništva. U 
Hrvatskoj nema podataka niti se vodi evidencija o tome koliko 
društveno poduzetništvo sudjeluje u ukupnim ekonomskim 
aktivnostima i pridonosi BDP-u. Jedini je dostupan podatak onaj 
međunarodnog projekta GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 
koji prati poduzetničke aktivnosti u zemljama članicama, a koji je 
objavio da društveno poduzetništvo zauzima samo 0,2% 
hrvatskoga gospodarstva.66 

Premda su vladini organi poput Ministarstva rada i 
mirovinskog sustava, Ministarstva za poduzetništvo i obrt, 
Ministarstva socijalne politike i mladih, Vladinog ureda za 
suradnju s nevladinim organizacijama i Nacionalne zaklade za 
razvoj civilnog društva uključeni u razvoj brojnih politika koje 
uključuju mjere za poticanje društvenog poduzetništva, trenutno 
postoji vrlo malo potpora namijenjenih za osnivanje društvenih 
poduzeća. 

Postoji nedostatak sredstava i resursa za socijalna poduzeća, 
posebno za osnivanje i investicijske projekte. Financijske 
institucije ne razlikuju socijalna poduzeća od tradicionalnih 
poduzeća i stoga nemaju u svojoj ponudi posebno dizajnirane 
financijske proizvode i usluge za socijalna poduzeća. Kao takva, 
socijalna poduzeća često ovise o potporama iz vladinih izvora ili 
programa EU. Većina socijalnih poduzeća dolazi iz tradicionalnog 
neprofitnog sektora (uglavnom udruga) koji nije privlačan 
investitorima za ulaganja. 

Vrlo niska stopa odobravanja zajmova socijalnim poduzećima 
je upravo rezultat što bankarski sektor ne zna kako tretirati 
socijalna poduzeća. Dionici su izvijestili da mnoge banke čak ne 

                                                                                 
66 http://www.cepor.hr/GEM-brosura-2002-2011.pdf (14.1.2018.) 
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priznaju organizacije civilnog društva kao potencijalne 
zajmoprimce. Poseban je problem uzrokovan visokim zahtjevima 
garancija i kolaterala banaka. Kako bi se uklonila ova prepreka, 
nacrt Strategije predviđa uspostavu jamstvenog fonda za 
smanjenje rizika za investitore i omogućavanje socijalnim 
poduzećima lakši pristup financijskim tržištima. 

Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj se još uvijek razvija, a 
Hrvatska trenutno čeka i pokretanje svoje prve Etičke banke. 
Strategija razvoja socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 
za razdoblje od 2015. do 2020. godine predviđa uspostavu 
jamstvenog fonda za socijalne poduzetnike. Etička banka je 
projekt Zadruge za etično financiranje koja je u vrijeme pisanja 
ove studije još uvijek u osnivanju, a kojoj primarni cilj nije profit, 
već razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i 
okolišno održivi. Etična banka u osnivanju razvojna je banka koja 
zajedno sa svojim članovima želi stvarati dodanu vrijednost 
potičući ih na racionalno korištenje resursa, a ne na zaduživanje.67 

Nema službenih procjena broja društvenih poduzeća. Prema 
bazi podataka SLAP (Association for Creative Development) 2013. 
godine u Hrvatskoj je bilo 40 registriranih društvenih poduzeća 
prema samostalnom opredjeljenju. Intervjui s hrvatskim 
dionicima provedeni u to vrijeme upućuju na očekivanja da će taj 
broj vjerojatno i budućnosti biti između 40 i 150 dok autori 
izvješća predviđaju raspon između 100 i 200. 

Forum socijalnog poduzetništva (SEFOR) i Klaster za eko-
socijalnu inovaciju i razvoj (CEDRA) imaju ključnu ulogu za razvoj 
društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. 

Kako bi se olakšalo i potaknulo društveno poduzetništvo, 
organizacije civilnog društva povezane od strane Udruge Slap, 
pokrenule su inicijativu stvaranja Foruma društvenog 
poduzetništva kao mreže koja promiče stvaranje poticajnijeg 
okvira za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Za 
provedbu ciljeva Foruma društvenog poduzetništva novčana 
                                                                                 
67 Više o tome na https://www.ebanka.eu/ 
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sredstva su bila osigurana iz predpristupnog EU fonda kroz IPA IV 
komponentu Lokalna partnerstva. 

Forum socijalnih poduzetnika (SEFOR) odigrao je važnu ulogu 
u pokretanju i podupiranju Strategije za razvoj socijalnog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 
2020. godine te u stvaranju okruženja poticajnog za razvoj 
društvenog poduzetništva. Svrha ovog projekta je bila stvaranje 
poticajnog okruženja za socijalno zapošljavanje u Hrvatskoj kao 
model postizanja višeg stupnja održivosti za neprofitne 
organizacije i istodobno povećanje zapošljavanja 
marginaliziranog stanovništva isključenog iz tržišta rada. 
Istovremeno projekt nastoji stvoriti nekoliko održivih modela 
socijalnog poduzetništva.68 

SEFOR je uspostavio Klaster za eko-društvene inovacije i 
razvoj nazvan CEDRA HR. CEDRA HR je mreža centara podrške za 
postojeće i potencijalne društvene poduzetnike osnovana 20. 
prosinca 2012. godine (iako je neformalno počela djelovati još 
krajem 2011. godine) kojoj je sjedište u Zagrebu, a podršku pruža 
i u regionalnim centrima smještenim u Čakovcu, Dubrovniku, 
Osijeku, Rijeci i Splitu, a uskoro i u Zagrebu. U centrima djeluje 40-
ak stručnjaka konzultanata/trenera iz područja prava, 
marketinga, financija i sl. koji kroz različite treninge i radionice 
promiču razvoj društvenog poduzetništva.69 

Međunarodna neprofitna organizacija NESsT70 djeluje u 
Hrvatskoj od 2005. godine, a njeno djelovanje je usmjereno na 
razvoj održivih društvenih poduzeća koja rješavaju kritične 
društvene probleme u društvu. NESsT je bila prva međunarodna 
organizacija koja je pokrenula sveobuhvatni program podrške 
socijalnom poduzetništvu u Hrvatskoj. Za razvoj pet projekata bilo 
je namijenjeno oko 750.000 eura. NESsT podržava poslovanje 
društvenog poduzeća Roda-roditelji u akciji od 2007. godine.71 

                                                                                 
68 https://slap.hr/sefor/ (14.1.2018.) 
69 http://www.cedra.hr/hr/o-nama/cluster (14.1.2018.) 
70 https://www.nesst.org/ (14.1.2018.) 
71 Više o tome na http://www.roda.hr/udruga/o-rodi/rodin-let/ (14.1.2018.) 
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Od 2007. godine Hrvatska je koristila program IPA (Instrument 
za pretpristupnu pomoć) za financiranje projekata vezanih za 
zapošljavanje i socijalnu uključenost, implementiranog u sklopu 
IV komponente programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala 34. 
Tijekom tog razdoblja, velik broj korisnika bespovratnih 
sredstava koristio je sredstva IPA-e za promicanje ili pokretanje 
društvenog poduzeća. Jedan od najvažnijih projekata financiranih 
kroz IPA bio je SEFOR.  

Prema Nacionalnoj strategiji za razvoj organizacija civilnog 
društva (2012-2016), Vladin ured za udruge, Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zdravstva i 
socijalne skrbi te nekoliko poslovnih banaka, kao i Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnog društva, pokrenuli su 2009. godine 
inicijativu za osnivanje Fonda za razvoj socijalnog poduzetništva 
koja, nažalost, nije zaživjela zbog nedovoljnih sredstava. 

U nastavku slijede svijetli primjeri društvenog poduzetništva. 

 

ACT GRUPA 
www.act-grupa.hr 

 
ACT Grupa predstavlja vodeći primjer društvenog 

poduzetništva u Hrvatskoj i regiji. Temeljna joj je misija 
promicanje i razvijanje eko-društvene ekonomije u Hrvatskoj i 
regiji, a djeluje na način da provodi razne edukacije, seminare, 
savjetovanja i informiranja čime nastoji potaknuti društvene 
promjene u područjima tehnologije, socijalnog poduzetništva, 
medija i filantropije. Svojim iskustvima i inovativnim rješenjima 
nastoji održati razvoj lokalnih zajednica i dobrobit društva.  

Vizija 2020: ACT Grupa je razvojna, potporna i suradnička 
organizacija koju čine motivirani, predani i kvalificirani ljudi, 
regionalno prepoznata po kvaliteti proizvoda i usluga. Ključni je 
resursni centar za razvoj društvenog kapitala u središnjoj i 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj, vodeći je primjer eko-društvenog 
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poduzetništva u Republici Hrvatskoj i europski primjer dobre 
prakse društvenog uključivanja i radne integracije.72 

Društveno poduzetništvo razvija u područjima zelene 
ekonomije i socijalnih usluga u zajednici. ACT grupa je konzorcij 
društvenih poduzeća čije su članice: 

 Autonomni centar - ACT  
 ACT Printlab d.o.o.  
 ACT Konto d.o.o.  
 Socijalna zadruga Humana Nova  
 Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec  
 ACT Press d.o.o.  
 Centar za pomoć u kući Međimurske županije  
 Socijalna poljoprivredna zadruga  
 Domači vrt  
 Domače jelo 

 

SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA 
www.humananova.org 

 
Socijalna zadruga Humana Nova je društveno poduzeće koje 

potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno 
isključenih osoba kroz proizvodnju i prodaju kvalitetnih i 
inovativnih tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih 
materijala za domaće i inozemo tržište. Svojim djelovanjem 
aktivno i izravno doprinosi izgradnji društva tolerancije i 
suradnje te pomaže socijalno isključenim osobama i njihovim 
obiteljima povećati samopouzdanje i kvalitetu života. Također 
aktivno doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju 
siromaštva i očuvanju prirode. 

Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec sakuplja, sortira i 
prodaje rabljeni tekstil, odjeću i obuću, redizajnira odjeću, šiva 

                                                                                 
72 http://act-grupa.hr/wp-content/uploads/2016/01/act_grupa_brosura_HR_ 
final.pdf (28.1.2018.) 
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reciklirane tekstilne i druge uporabne proizvode te organizira i 
provodi radionice recikliranja tekstila, krojenja i šivanja. Djeluje 
na području sjeverozapadne Hrvatske. U vrijeme pisanja ove 
studije zapošljava 16 osoba u nepovoljnom položaju - 7 osoba s 
invaliditetom, 4 dugotrajno nezaposlene starije žene, 1 visoko 
obrazovanu mladu dizajnericu tekstila kojoj je to prvo zaposlenje, 
2 dugotrajno nezaposlene mlade majke, visoko obrazovanu 
muška osobu/stručnjaka u segmentu gospodarenja otpadom, te 
upravitelja ekonomistu.  

 
Slika 1.: Socijalna zadruga Humana Nova 

 

Izvor:https://www.google.hr/search?q=humana+nova&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwiQxLnaxfvYAhUJmrQKHaWKCAgQ_AUICigB&biw=1366

&bih=651#imgrc=3eGR3jZfuV_CPM (28.1.2018.) 

 

 

https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrme32xfvYAhUDKlAKHfT1DZYQjRwIBw&url=https://marker.hr/blog/humana-nova-posao-za-osobe-s-invaliditetom-188/&psig=AOvVaw0bpfq8v7LP_ReNcgCMH80o&ust=1517259410472382
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Socijalna zadruga Humana Nova kao neprofitno društveno 
poduzeće otvara vrata za brojne rehabilitacijske i radno-
terapijske procese članica zadruge – lokalnih udruga osoba s 
invaliditetom. Posljednjih godina u suradnji s međunarodnim, 
nacionalnim i lokalnim organizacijama intenzivno radi na razvoju 
partnerske mreže za uspostavu regionalnih i lokalnih centara za 
ponovnu upotrebu u Hrvatskoj. 

 

SOCIJALNA ZADRUGA PRUŽIMO RUKE 
www.pruzimoruke.hr 

 
Socijalna zadruga Pružimo ruke podržava razvoj društvenog 

poduzetništva od samog osnutka 2012. godine, ponajprije kroz 
žensko poduzetništvo, zapošljavanje i samozapošljavanje te druge 
oblike osiguranja materijalne egzistencije žrtava obiteljskog 
nasilja, nezaposlenih i žena s teškoćama u stjecanju financijske 
neovisnosti.  

U središtu je uspostavljanje stabilnog poslovanja i održivog 
razvoja kroz pružanje socijalno uslužnih djelatnosti (edukacije, 
stručno osposobljavanje za različite socijalno isključene skupine) 
te djelatnosti proizvodnje, plasmana i razvoja proizvoda od 
ekoloških materijala – proizvodnju pletenih torbi od komušine, 
šivanje, pletenje i izradu ručnih radova, suvenira i slično (kulturna 
baština).  

Koristeći stare uzore, motive, prirodne materijale i ručni način 
izrade na inovativni način povezuje tradiciju i moderno, a 
proizvodima daju obilježja izvornosti, prepoznatljivosti i 
pripadnosti određenom ruralnom prostoru i kulturi. Takav 
proizvod nosi i priču jednog kraja naše domovine, priču o 
vrijednim rukama i pokoljenjima koja su ga stvarala i prenosila do 
današnjih dana. Do sada su osposobili i educirali brojne grupe 
žena za izradu cekera za prijenosno računalo koji je ujedno i 
osnovni proizvod zadruge. 
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Slika 2.: Proizvod socijalne zadruge Pružimo ruke 

 

Izvor: https://www.pruzimoruke.hr/wp-
content/uploads/2014/08/CEKERI_WEB_OCISCENO-49-of-52.jpg 

 

HEDONA d.o.o. 
www.hedona.hr 

 
Društveno poduzeće Hedona d.o.o. osnovala je Udruga osoba s 

invaliditetom Križevci u proljeće 2013. godine u okviru projekta 
„Chocolateria Cris” – križevačka čokolaterija. Osnovna djelatnost 
je proizvodnja čokolade i čokoladnih pralina. Križevačka 
čokolaterija Hedona d.o.o. proizvodi čokolade i čokoladne praline 
po najvišim standardima i pod nadzorom s uspostavljenim 
sustavom sigurnosti hrane temeljenog na HACCP načelima.  

Misija organizacije je proizvoditi kvalitetne proizvode te do 
2025. godine zaposliti sve nezaposlene osobe s invaliditetom u 
Križevcima. Hedona d.o.o. reinvestira dobit u stvaranje novih 
radnih mjesta i stvaranje trajnih vrijednosti, a to su zadovoljni i 
motivirani zaposlenici koji rade u ugodnom okruženju te 
proizvode najfiniju čokoladu i praline. 
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Slika 3.: Proces proizvodnje pralina 

 

Izvor: https://epodravina.hr/wp-content/uploads/2015/12/cokolaterija-
hedona-07.jpg 

 

UZOR HRVATSKE 
www.uzorhrvatske.hr 

 
Udruga za održivi razvoj Hrvatske (UZOR HRVATSKE) razvija 

mrežu odgovornih članova u društvu koji svojim djelovanjem 
doprinose održivom ekonomskom, okolišnom i društvenom 
razvoju zajednice. Mreža broji 20 odgovornih članova iz različitih 
dijelova Hrvatske. 

Ključni ciljevi UZOR-a HRVATSKE jesu promicanje, poticanje i 
unapređenje održivog razvoja u Hrvatskoj. Glavna područja 
djelovanja Udruge obuhvaćaju ekonomiju, okoliš i društvo. 

Udruga je fokusirana na prepoznavanje ključnih društvenih 
problema i njihovo rješavanje (npr. deponiranje otpada, klimatske 
promjene, ekonomska kriza) te prepoznavanje poželjnih 
društvenih ciljeva, njihovo promicanje i ostvarenje (npr. 



116 

energetska neovisnost utemeljena na obnovljivim izvorima 
energije, racionalno postupanje sa svim prirodnim resursima). 

Svoje ciljeve Udruga ostvaruje pokretanjem građanskih 
inicijativa, projekata, programa i suradnji s partnerima iz javnog, 
poslovnog i civilnog sektora. 

 
Slika 4.: Eko bicikl 

 

Izvor: http://zelena-akcija.hr/hr/programi/ 
info_centar_zelene_akcije/dogadanja 
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6. Rezultati našeg istraživanja – analiza upitnika te SWOT 
analiza intervjua 

 

Društveno poduzetništvo koncept je ekonomije koji počiva na 
tri osnovna stupa: ravnoteži ekonomskih, okolišnih i društvenih 
ciljeva djelovanja organizacije. Prema istaknutim ciljevima kao 
važna načela djelovanja ističu se kontinuitet poslovanja i 
odgovornost prema zajednici, autonomija djelovanja, demokracija 
u organizacijama, osnaživanje zajednice u kontekstu 
samoodrživosti i poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti.  

Informacije dobivene na temelju provedene ankete ukazuju da 
je društveno poduzetništvo prepoznato u ekonomskoj 
revitalizaciji zajednice te se koristi kao važan alat u promicanju 
socijalne kohezije i uključivanja ranjivih skupina u gospodarski i 
društveni život zajednice. Posebno se ističe važnost za 
zapošljavanje ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, pripadnici 
nacionalnih manjina, itd.) i osiguranje socijalnih usluga u 
zajednici.  

Kao jedan od izazova društvenog poduzeća ispitanici su naveli 
zapošljavanje marginaliziranih skupina. To su skupine radno 
sposobnih ljudi koje su iz određenih razloga isključene iz društva 
i onemogućen i/ili otežan im je pristup tržištu rada. Osobe iz 
takvih skupina mogu imati dodatne potrebe (npr. potrebu za 
radnim asistentom, češće stanke, posebno uređena radna mjesta i 
sl.) ili se može dobiti financijska podrška za njihovo zapošljavanje. 
Potrebno im je pristupiti individualno i uložiti napore da iskoriste 
svoj vlastiti radni potencijal. Osobe iz marginaliziranih skupina 
radnim obvezama pristupaju vrlo predano i odgovorno unatoč 
nedostatku specifičnih znanja i sposobnosti koji se nisu razvijali 
zbog dugoročne odsutnosti s tržišta rada.  

Izravan utjecaj rada društvenih poduzeća prepoznat je u 
ekonomskom razvoju neke lokalne zajednice ili regije. Društvena 
poduzeća svojim djelovanjem nadopunjuju usluge od javnog 
interesa (npr. socijalne usluge) koje javne institucije ili privatna 
profitna poduzeća nisu u mogućnosti dovoljno kvalitetno 
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obavljati, doprinose uravnoteženom korištenju i raspodjeli 
raspoloživih resursa u korist lokalne zajednice te generiraju nova 
radna mjesta u svojim područjima djelovanja.  

Neka društvena poduzeća posebno su usmjerena integraciji 
dugotrajno nezaposlenih na tržište rada. Svaka lokalna zajednica 
raspolaže ograničenim resursima, a društveno poduzetnički 
pristup rješavanju problema ili potreba lokalne zajednice temelji 
se na maksimalno učinkovitom, uravnoteženom i maksimalno 
održivom korištenju tih resursa. Kroz razvoj modela rješenja 
problema izrazito je važno odgovoriti i na sve tri dimenzije 
zadovoljenja problema ili potreba. 

Društvena poduzeća su društva osoba, a ne kapitala, pa ih 
možemo nazivati društveno-gospodarskim subjektima koji 
izravno pridonose održivom razvoju okruženja i lokalne 
zajednice. Odgovornost društvenih poduzeća usko je povezana s 
principima održivog razvoja u tome što se obvezuje da svoje 
odluke ne donosi samo na temelju financijskih/ekonomskih 
čimbenika, već i na temelju društvenih i okolišnih posljedica i 
utjecaja svojih aktivnosti.  

Održivi razvoj kao model gospodarstva označava 
zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, ali da se pritom ne 
ugrožava mogućnost budućih generacija u dostizanju istog cilja. 
Koncept održivog razvoja u praksi se sporo implementira. 
Anketirani društveni poduzetnici istaknuli su važnost poticanja 
implementacije održivog razvoja u svim segmentima društva. 

Održivi razvoj predstavlja novu ekonomsku paradigmu koja 
mora biti zasnovana na novim vrijednostima društva te je stoga 
temeljni preduvjet za provedbu modela održivog razvoja (ne 
samo u njegovoj okolišnoj, već i u ekonomskoj i društvenoj 
komponenti) postojanje odgovarajućeg sustava vrijednosti u 
društvu.  

Okolišna dimenzija podrazumijeva aspekte iskorištenosti 
materijala, vode i energije u proizvodnim procesima, kao i ostale 
odnose prema okolišu, poput stope ponovne uporabe i 
recikliranja. Ovaj je aspekt iznimno važan jer s rastućom stopom 
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potrošnje proizvoda i sirovina te gospodarskim rastom utječemo 
na stalni porast otpada i suočavamo se s novim problemom 
njegova zbrinjavanja. U Republici Hrvatskoj tako godišnje 
proizvedemo više od 1,3 milijuna tona komunalnog otpada od 
kojeg recikliramo samo tek 20% (europski prosjek je iznad 50%). 

Istraživanje je pokazalo da se društveno poduzetništvo temelji 
na razvoju kreativnih i inovativnih ideja usmjerenih na dugoročni 
održivi razvoj i dobrobit lokalne zajednice. Dakle, izostaje cilj 
tradicionalnog poduzetništva kod kojeg je u prvom planu 
ostvarivanje dobiti za pojedinca, vlasnike, dioničare ili investitore. 
Svaki društveno poduzetnički pothvat započeo je idejom koja je 
prolazila zahtjevan put da bi zaživjela u društveno odgovoran 
pothvat.  

Društveni poduzetnici pomoću poduzetničkih osobina djeluju 
proaktivno jer prepoznaju društvene probleme prije ostalih te 
preuzimaju odgovornost za te društvene probleme i pretvaraju ih 
u poslovne prilike. Većina ih je uspješna u definiranju poslovnih 
modela koji donose dodane vrijednosti kojima se rješavaju 
određeni problemi za koje društvo nije ponudilo rješenje. 

Socijalni poduzetnici su istaknuli važnost implementacije ideje 
kroz adekvatno odabran poslovni model i razrađeni poslovni plan. 
Poslovna strategija bazira se na poslovnom planu te je izuzetno 
važno da svi koji su uključeni u realizaciju poslovnog plana 
razumiju njegov sadržaj. Poslovni plan putokaz je prema 
ostvarenju postavljenih ciljeva i projekcija je budućih događaja. 
Poslovni plan je neophodan kako bi se osiguralo financiranje 
društveno poduzetničkog pothvata kroz bespovratna sredstva, 
kreditna sredstva ili investicije privatnih investitora. 

Društvena poduzeća trebaju udovoljiti zahtjevima svojih 
vlasnika/ članova/radnika koji njima i upravljaju. Ustroj 
društvenog poduzeća treba odgovoriti na pitanja članstva, 
rukovođenja, strukture, timskog rada i upravljanja.  

Upravo je demokratsko upravljanje poduzećem potaknulo 
neke ispitanike na djelovanje kroz društveno poduzeće. To u 
konačnici znači da radnici u društvenim poduzećima imaju 
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neposredan nadzor i utjecaj nad raspodjelom dobiti ostvarenom 
njihovim radom.  

Istraživanjem se došlo do zaključka da su društvena poduzeća 
vrlo atraktivna i volonterima koji svojim zalaganjem i radom žele 
doprinijeti ostvarenju promjene za koje se društveno poduzeće 
zalaže, ali i kupcima jer ona daju kupcu više no što on u osnovi 
plaća. Dodana vrijednost leži u činjenici da kada kupi neki 
proizvod ili uslugu društvenog poduzeća kupac zna da će dio 
ostvarene dobiti biti utrošen za postizanje neke društvene svrhe. 

Pokazalo se da su društvena poduzeća često ovisna o 
donacijama i potporama jer zbog svojih posebnosti uglavnom nisu 
jednako produktivna i djelotvorna poput klasičnih poduzeća. Bez 
obzira na financijsku stranu, krajnji cilj svakog društvenog 
poduzeća treba biti samoodrživost. Ključno je prepoznati 
financijske izvore koji se nude kao podrška te potpore koje se 
mogu očekivati te vrijeme u kojem će biti na raspolaganju. 

Društveni poduzetnici uglavnom imaju spoznaje da je svrha 
društvenog poduzeća ostvariti trostruku bilancu (ekonomskih, 
društvenih i okolišnih ciljeva) te je potrebno ustrojiti nekakav 
oblik mjerenja postizanja tih ciljeva. Društvena su poduzeća često 
ograničena u načinu opisivanja svoje svrhe, ali i u planiranju 
svojeg djelovanja ukoliko koriste samo financijsko računovodstvo 
i financijsku reviziju. Tako je razvijen koncept društveno 
odgovornog računovodstva i društvene revizije za društvena 
poduzeća koje se koristi u planiranju i mjerenju utjecaja svog 
cjelokupnog djelovanja. Društvena revizija omogućuje 
organizacijama da istraže i generiraju svoje vlastite vrijednosti 
koje čine temelje za donošenje kriterija mjerenja utjecaja 
djelovanja.  

Ispitanici ističu uglavnom iste čimbenike koji ograničavaju 
razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, a to su:  

 nedostatak političkog i zakonodavnog okvira; 
 nedostatak razumijevanja koncepta društvenog 

poduzeća osim izravno uključenih dionika 
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 male mogućnosti financiranja društvenog poduzeća.  

Glavne unutarnje prepreke rasta društvenih poduzeća su 
prvenstveno niske razine menadžerskih i poslovnih vještina 
uključujući i nedostatak znanja za razvoj održivih poslovnih 
modela.  

SWOT analiza ključni je alat analitičkog procesa svakog 
projekta jer pruža informacije o organizaciji i projektnom timu. 
Ova analitička metoda omogućuje kvalitetno strateško planiranje 
razvoja projekata i samih organizacija jer se SWOT analizom 
dolazi do podataka koji usmjeravaju daljnji tijek nekog procesa. 

U SWOT analizi koja je provedena za potrebe ovog rada 
predstavljene su snage i slabosti sektora društvenog 
poduzetništva te mogućnosti i prijetnje iz okruženja. Podaci 
prikupljeni u provedenim intervjuima i anketama s 
predstavnicima socijalnih poduzeća koristili su se za potvrđivanje 
i nadopunu podataka navedenih u SWOT analizi u Strategiji 
razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine. 

SWOT analiza prikazana je u tablici br.2. u nastavku. 

 
Tablica 2: SWOT analiza 

SNAGE SLABOSTI 

 postojanje podrške razvoju 
unutar samog sektora 
društvenog poduzetništva 
(mreže CEDRA HR, SEFOR, 
ZEF), temeljene na inicijativi iz 
civilnog društva  

 postojanje različitih inicijativa 
društvenog poduzetništva u 
lokalnoj zajednici  

 duga tradicija zadrugarstva u 
Republici Hrvatskoj 

 nejasno i neusuglašeno 
razumijevanje društvenog 
poduzetništva među dionicima  

 negativne konotacije 
komunalnih i neprofitnih 
oblika gospodarskog 
djelovanja koje se proglašava 
neproduktivnim i 
neopravdanim i veže ih se s 
razdobljem državne, planirane 
ekonomije  
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 poticanje društveno-
poduzetničkih inicijativa 
organizacija civilnog društva od 
strane državne vlasti kroz 
postojeću Nacionalnu strategiju 
stvaranja poticajnog okruženja 
za razvoj civilnoga društva od 
2012. do 2016. godine te 
Nacionalnu strategiju stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj 
civilnoga društva od 2017. do 
2021. 

 postojanje organizacija koje su 
u mogućnosti poticati i 
promicati društveno 
poduzetništvo (regionalne 
razvojne agencije, društveno 
poduzetničke mreže, zaklade, 
Regionalni centri podrške i 
županijske potporne 
organizacije)  

 postojanje investicijskih 
potpora za razvoj 
poduzetništva od strane 
državnih institucija 
(Poduzetnički impuls)  

 razvoj poticajnog okruženja za 
razvoj malog i srednjeg 
poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj (Strategija razvoja 
poduzetništva 2013.-2020.)  

 razvijenost sektora civilnog 
društva u području pružanja 
socijalnih usluga u zajednici 

 postojanje interesa za razvoj 
društveno odgovornog 
poslovanja i investiranja u 
zajednicu i društveno 
poduzetništvo u dijelu 
poslovnog sektora, s 

 nepostojanje analiza; slabo, 
premda rastuće, 
prepoznavanje potencijalnih 
koristi društvenog 
poduzetništva za socio-
ekonomski razvoj  

 postojeći sustavi podrške 
društvenog poduzetništva 
nemaju javnu institucionalnu 
podršku na nacionalnim, 
županijskim i lokalnim 
razinama pa se značajna 
količina resursa troši na 
pribavljanje sredstava za 
održivost sustava  

 manjak kvalitetnog i jasnog 
zakonodavnog okvira vezanog 
uz društveno poduzetništvo  

 manjak financijskih 
instrumenata dostupnih 
potencijalnim društvenim 
poduzetnicima (krediti, 
jamstveni fondovi, društveno 
odgovorno investiranje, 
zakladništvo)  

 niska poželjnost društvenih 
poduzetnika kao klijenata 
financijskih institucija zbog 
manjka poslovnog iskustva i 
vještina te nedostatka 
kolaterala/zaloga za 
financiranje 

 manjak vidljivosti društveno i 
okolišno odgovornih 
proizvoda i usluga na tržištu  

  nedostatno osjetljiv sustav 
javne nabave na kvalitetu i 
odgovornost (pozitivne 
društvene, ekološke i 
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uspostavljenim suradničkim 
mehanizmima i programima 
(Mreža za DOP, Zajednica za 
DOP HGK, HRPSOR, sektorska 
udruženja - HUB) 

ekonomske učinke) proizvoda 
i usluga  

 nerazvijeni mehanizmi 
dokumentiranja i statističkog 
praćenja društvenog 
poduzetništva  

 manjak jasnih i pouzdanih 
podataka o veličini i utjecaju 
sektora društvenog 
poduzetništva  

 slaba razvijenost i umreženost 
regionalnih i lokalnih centara 
potpore društvenim 
poduzetnicima  

 nedovoljno stručna 
upravljačka struktura unutar 
sektora (društvenog) 
poduzetništva  

 manjak poslovnih vještina kod 
postojećih i potencijalnih 
društvenih poduzetnika  

  slaba uključenost u 
međunarodne poslovne i 
suradničke mreže društvenih 
poduzetnika (klasteri, 
razmjena znanja)  

 malen i nepovezan korpus 
znanja i programa izobrazbe 
za društveno poduzetništvo u 
formalnom obrazovnom 
sustavu  

 kašnjenja i nekoherentnost 
reforme sustava socijalne 
skrbi, uključujući i razvoj 
socijalnih usluga u zajednici  

 slabo razvijen koncept 
društvenog poduzetništva u 
kontekstu zapošljavanja 
socijalno ugroženih i 
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marginaliziranih skupina 
(socijalnog zapošljavanja)  

 neusklađenost sustava 
obrazovanja s potrebama 
tržišta rada  

 nepostojanje nacionalnog 
sustava i metodologije za 
mjerenje utjecaja društvenih 
poduzetnika  

 slabi kapaciteti dionika za 
ugradnju društvenih/okolišnih 
kriterija u svoje procese 
upravljanja 

MOGUĆNOSTI PRIJETNJE 

 visoka razina prepoznatljivosti 
društvenog poduzetništva na 
europskoj razini  

  pojačana svijest dionika o 
potrebi promišljanja 
alternativnih ekonomskih 
modela zbog krize liberalnog 
kapitalizma  

 veliki raspon inovacija u 
području društvenog 
poduzetništva širom svijeta i 
kod nas s ubrzanom 
razmjenom informacija  

 dostupna i brza međunarodna 
suradnja i razmjena informacija 
i znanja  

 nove suradnje, međusektorska 
umrežavanja i partnerstva na 
lokalnoj, regionalnoj, 
nacionalnoj i međunarodnoj 
razini  

 sve veći raspon institucionalnih 
rješenja za poticaj društvenog 
poduzetništva širom Europske 
unije i svijeta  

 zlouporaba koncepta 
društvenog poduzetništva za 
aktivnosti koje nisu u skladu s 
njegovim načelima i 
vrijednostima 

 izjednačavanje društvenog 
poduzetništva s neprofitnim 
sektorom  

 moguće administrativne 
prepreke zbog 
neprepoznavanja punog 
potencijala društvenog 
poduzetništva od strane 
državnih/javnih institucija i 
regionalnih/lokalnih zajednica  

 nefleksibilnost zakonodavnog 
okvira za stvaranje poticajnog 
okruženja za razvoj 
društvenog poduzetništva  

 izostanak suradnje institucija: 
nacionalnih regionalnih-
lokalnih  

 nevidljivost ostvarenih 
pozitivnih efekata poslovanja 
društvenih poduzetnika 
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 sustavna financijska potpora 
razvoju društvenog 
poduzetništva kroz europske 
fondove i programe (Europski 
socijalni fond, Europski 
program za socijalne promjene 
i inovacije)  

 potrebe za proizvodima i 
uslugama zbog nedovoljnog 
angažmana tržišnih i javnih 
subjekata u slabije razvijenim 
regijama Republike Hrvatske  

 razvijen sustav obrazovnih 
ustanova i programa kao 
potencijalna mreža za širenje 
društveno-poduzetničkih 
kompetencija  

 perspektive reforme sustava 
socijalne skrbi, u smjeru 
decentralizacije i lokalizacije 
pružanja socijalnih usluga  

 rastuća svjesnost o važnosti 
sektora društvenog 
poduzetništva kod državnih, 
regionalnih i lokalnih institucija 

 

Izvor: http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/ 
2015/02/Strategija-razvoja-dru%C5%A1tvenog-poduzetni 

%C5%A1tva-u-RH-za-razdoblje-2015-2020.pdf  
(27.1.2018.) te podaci prikupljeni kroz provedene ankete i intervjue 

 
Iz provedenih intervjua s dionicima socijalnog poduzetništva 

proizašli su zanimljivi podaci. Kada je riječ o socijalnim 
vrijednostima koje su im važne u njihovu okruženju, posebno su 
istaknuli važnost obrazovanja kao temelja svakog društva bez 
kojeg nema daljnjeg napretka, te zdravstvenu skrb. Naglašava se i 
ekonomska vrijednost koju se ne smije zanemariti jer ona je 
pokretač svih aktivnosti čijim se provođenjem ostvaruju ciljevi 
socijalnog poduzetništva. 
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 Interesantna je činjenica da su neki socijalni poduzetnici 
zapravo krenuli putovima tradicionalnog poduzetništva te su se, 
kako sami kažu, slučajno pronašli u socijalnom poduzetništvu jer 
je način na koji su pristupili rješavanju problema završio 
stvaranjem koristi za cijelu zajednicu. 

 Izbor tipa poduzetništva ovisi o problemima odnosno 
ciljevima koji se žele ostvariti. Socijalno poduzetništvo omogućuje 
primjenu poduzetničkih načela u svrhu unapređenja kvalitete 
života u zajednici i razvijanja odgovornosti pojedinaca, grupa i 
organizacija. Zbog ovih obilježja u kojima se vidi dugoročnija 
korist za društvo, a ne samo za pojedince, socijalnom 
poduzetništvu pojedinci daju prednost pred ostalim tipovima 
poduzetništva. 

 Svi intervjuirani socijalni poduzetnici prepoznaju načela 
na kojima se temelji socijalno poduzetništvo i jasno ističu načela 
društveno, ekološki i ekonomski održivog poslovanja, usmjerenog 
stvaranju dobiti koja se u cijelosti ili dijelom reinvestira za 
dobrobit zajednice. 

Prevladavaju mišljenja da razvoju socijalnog poduzetništva 
sinergijski može pridonijeti javni, privatni i civilni sektor zajedno 
s korisnicima. Dakle, treba poticati sinergiju i zajamčeno je da će 
to dovesti do zavidnih rezultata. Socijalni poduzetnici često rade 
u organizacijama civilnog društva, no isto tako mogu raditi u 
privatnom i javnom sektoru, čineći važnim svoj utjecaj na društvo. 

Iz provedenih intervjua se saznalo da socijalno poduzetništvo 
još uvijek nije prepoznato u pravom smislu sa svim svojim 
vrijednostima i da se to tek može očekivati u narednom razdoblju. 
Otvaraju se mnoge mogućnosti jer europski socijalni fond 
predviđa određena sredstva za razvoj društva i socijalnog 
poduzetništva. Na socijalnim poduzetnicima je da apliciraju na 
razne natječaje i osiguraju si novčana sredstva za svoje 
poslovanje. 

Glavnim preprekama za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj 
smatraju se neinformiranost o socijalnom poduzetništvu, opća 
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društvena nezainteresiranost, nedostatak regulative, nedostatak 
novčanih sredstava itd. 

Ljudski faktor je vrlo bitna komponenta socijalnog 
poduzetništva. Poželjan profil voditelja socijalnog poduzeća je 
osoba koja nije interesno orijentirana stvaranju osobnih 
materijalnih vrijednosti, ne traži moć ili slavu već promjene u 
društvima, a ima razvijene menadžerske, ali i ljudske osobine kao 
što je spremnost pomaganja drugima. 

Interes za socijalnim poduzetništvom postoji, ali previše je 
nepoznanica koje obeshrabruju pojedince u njihovim željama. 

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 12 ispitanika od kojih je 8 
popunilo upitnike za društvena poduzeća. Iz tih upitnika proizašli 
su rezultati istraživanja koji slijede u nastavku. Kod pitanja o vrsti 
društvenog poduzeća 3 ispitanika su se izjasnila da djeluju kao 
neprofitna tvrtka, 2 ispitanika kao socijalna zadruga, 1 ispitanik 
kao neprofitna tvrtka i socijalna zadruga, a 1 ispitanik se nije 
opredijelio za nijednu ponuđenu vrstu tj. pravni oblik društvenog 
poduzeća. 

 
Tablica 3. : Vrsta društvenog poduzeća 

Vrsta društvenog poduzeća 
broj 

ispitanika 
u postotku 

udruga koja se bavi i 
gospodarskim/poslovnim aktivnostima 

1 12% 

zaklada koja se bavi i 
gospodarskim/poslovnim aktivnostima 

0 0% 

neprofitna tvrtka 3 37% 

socijalna zadruga 2 25% 

neprofitna tvrtka i socijalna zadruga 1 13% 

ništa od navedenog 1 13% 

ukupno 8 100% 
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Slika 5: Vrsta društvenog poduzeća 

 

 

Društveni poduzetnici obuhvaćeni istraživanjem naveli su 
godine osnivanja od 2000.-2014., što je prikazano u tablici broj 4. 

 
Tablica 4. : Društveni poduzetnici prema godini osnivanja 

Godina osnivanja 
društvenog poduzeća 

broj ispitanika u postotku 

2000. godina 1 13% 

2007. godina 1 13% 

2009. godina 3 38% 

2011. godina 1 13% 

2013. godina 1 13% 

2014. godina 1 13% 

ukupno 8 100% 

 

Slika 6: Društveni poduzetnici prema godini osnivanja 
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Iz dobivenih podataka iščitava se da je u ovom uzorku 
ispitanika najviše društvenih poduzeća osnovano u 2009. godini. 

Upitnikom su bile obuhvaćene i aktivnosti organizacije od 
koristi za zajednicu te su ispitanici uglavnom istaknuli aktivnosti 
vezane uz očuvanje zdravlja, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju (4 
ispitanika), društvene aktivnosti, pomoć obiteljima, skrb o 
starijim osobama (4 ispitanika), edukaciju i instrukcije, razvijanje 
vještina, diseminaciju općeg znanja (4 ispitanika), očuvanje 
prirode i zaštitu životinja (1 ispitanik), zaštita okoliša (2 
ispitanika), promicanje jednakih mogućnosti za skupine u 
nepovoljnom društvenom položaju (3 ispitanika), rehabilitaciju 
zapošljavanja (1 ispitanik), promicanje osposobljavanja i 
zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju i slične usluge (3 
ispitanika) te usluge koje se pružaju za organizacije za javnu 
dobrobit (1 ispitanik). 

Gospodarske i poslovne aktivnosti organizacija koje su 
ispitanici naveli u provedenim upitnicima navedeni su u sljedećoj 
tablici. 

 

13%

13%

38%
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Tablica 5: Gospodarske i poslovne aktivnosti organizacija 

 
HUMANA NOVA 

 
RAD NA DAR 

UDRUGA ZA 
ODRŽIVI RAZVOJ 

KRVATSKE - UZOR 

SOCIJALNA 
POLJOPRIVREDNA 
ZADRUGA DOMAČI 

VRT 

 
ACT KONTO d.o.o 

- proizvodnja 
tekstila 
- proizvodnja 
obuće 
- skupljanje, 
uporaba i/ili 
zbrinjavanje 
(obrada, 
odlaganje, 
spaljivanje i 
drugi načini 
zbrinjavanja 
otpada), odnosno 
djelatnost 
gospodarenja 
posebnim 
kategorijama 
otpada 
- kupnja i 
prodaja robe 

- senzibilizirati 
javnost za 
volontiranje 
- okupljati 
članove 
- voditi registar 
članova 
- organizirati 
edukativne 
radionice za 
članove (kroz 
sekcije Udruge) 
- omogućiti 
uključivanje 
volontera u 
socijalne, 
zdravstvene i 
edukativne 
organizacije i 
institucije 
- tražiti 
priznavanje 
volontiranja pri 
zapošljavanju i u 
formalnom 
školovanju 
- osnovati 
podružnice 
Udruge (Križevci, 
Đurđevac) 
- razvijati 
programe 
međunarodne 
suradnje te 
uključivanje u 
rad 
- jačati suradnju 
sa srodnim 
organizacijama u 
Hrvatskoj i izvan 
nje 

- posredovanje i 
prijevoz 
neopasnog 
otpada 
- organiziranje 
predavanja, 
radionica i 
drugih 
događanja 
- izdavaštvo u 
skladu s 
posebnim 
propisima 
- konzultantske 
usluge 

- poljoprivredna 
djelatnost 
- poljoprivredno-
savjetodavna 
djelatnost 
-ekološka 
proizvodnja 
- kupnja i prodaja 
robe 
- prerada 
ekološke hrane 
 

- 
računovodstveno 
knjigovodstvene 
usluge 
- izrada 
proračuna i 
izvještavanje 
donatorima 
- edukacije iz 
područja 
financija 
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Društveni poduzetnici koji su bili obuhvaćeni istraživanjem 
istaknuli su da se najvećim dijelom 

financiraju prihodima od gospodarske/poslovne aktivnosti i 
potporama koje daje država ili EU. Zatim slijede donacije i 
članarine kao značajniji izvor financiranja te ostali prihodi. 
Zamijećeno je da izostaje ili je minimalno zastupljena podrška od 
državnih i lokalnih vlasti u financiranju. 

 Ispitana je i sklonost povećanju, odnosno smanjenju 
prihoda tijekom protekle 3 godine te su rezultati sljedeći: 

 
Tablica 6. : Kretanje prihoda tijekom protekle 3 godine 

Prihod tijekom protekle 3 godine broj ispitanika u postotku 

Ukupan prihod se smanjuje 3 38% 

Ukupan prihod stagnira 1 12% 

Ukupan prihod se povećava 4 50% 

Ukupno 8 100% 

 

Slika 7.: Kretanje prihoda tijekom protekle 3 godine 

 

38%
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Iz predočenih podataka vidljivo je da se ukupni prihod koji su 
društvena poduzeća ostvarila posljednje tri godine kod većeg 
broja društvenih poduzeća povećava (50%), a kod manjeg broja 
smanjuje (38%). 

 

Tablica 7. : Kretanje prihoda od gospodarskih /poslovnih 
aktivnosti tijekom protekle 3 godine 

Prihod tijekom protekle 3 godine broj ispitanika u postotku 

Ukupan prihod se smanjuje 1 12% 

Ukupan prihod stagnira 4 50% 

Ukupan prihod se povećava 3 38% 

ukupno 8 100% 

 

Slika 8.: Kretanje prihoda od gospodarskih /poslovnih aktivnosti 
tijekom protekle 3 godine 

 

Nešto je drugačija situacija što se tiče kretanja prihoda od 
gospodarskih /poslovnih aktivnosti tijekom protekle 3 godine 
gdje dobiveni podaci ukazuju na stagnaciju. 
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Tablica 8. : Broj zaposlenika u društvenom poduzeću 

Društveno poduzeće 
broj 

zaposlenika 

Humana Nova Čakovec 21 

Socijalna zadruga Miva Art 7 

ACT Konto d.o.o. 4 

Socijalna poljoprivredna zadruga Domaći vrt 0 

HEDONA d.o.o. 11 

Društvo multiple skleroze KC-KŽ županije 11 

Udruga RAD NA DAR 0 

Udruga za održivi razvoj Hrvatske 6 
 

Slika 9.: Broj zaposlenika u društvenom poduzeću 

 

Što se tiče same strukture zaposlenika potrebno je istaknuti da 
je jedan dio zaposlenika u društvenim poduzećima zaposlen bez 
subvencija, neki su zaposleni uz subvenciju za plaću, dok su neki 
zaposlenici zaposleni u okviru javnih radova. 
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Humana Nova Čakovec ističe se brojem zaposlenika te 
zapošljavanjem čak 20 radnika na puno radno vrijeme, a jednog 
radnika na dio radnog vremena. Čak 15 zaposlenika je sa 
smanjenom radnom sposobnošću te dugotrajno nezaposlenih. 

Analizirajući utjecaj različitih čimbenika na aktivnosti u 
društvenom poduzeću, dobiveni su sljedeći podaci: 

 
Tablica br.9: Čimbenici koji utječu na aktivnosti u društvenom 

poduzeću 

Čimbenici 
prosječna 
ocjena73 

Trenutne nacionalne vladine politike 3 

Lokalna vlada 4 

Uključenost društvenog okruženja, društvena 
ukorijenjenost 

3 

Trenutni vladini propisi 3 

Porezni sistem 3 

Projekti financirani od EU 4 

Mogućnosti državnog sufinanciranja 3 

Posredničke neprofitne organizacije i/ili krovne 
organizacije, mreže 

4 

Stalna potražnja tržišta za proizvodima ili uslugama 
organizacije 

4 

Dostupnost kompetentnih, dobro pripremljenih 
stručnjaka 

4 

Zadovoljavajuća postojeća infrastruktura 4 

 

Iz dobivenih podataka iz Tablice br. 9 zaključujemo da svi 
čimbenici ocijenjeni prosječnom ocjenom 4 uglavnom podržavaju 

                                                                                 
73 Ispitanici su čimbenicima dodijelili brojeve od 1 do 7 kod čega je 1=prilično 
ograničavaju, a 7= prilično podržavaju 
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aktivnosti unutar društvenog poduzeća, a svi čimbenici ocijenjeni 
prosječnom ocjenom 5 uglavnom ograničavaju te aktivnosti. 

Upitnik je pokazao da društveni poduzetnici ocjenjuju svoje 
kvalifikacije, vještine i kompetencije u odnosu na aktivnosti 
organizacije manje zadovoljavajućim te ističu potrebu za 
razvojem. 

Kada je riječ o ocjeni kvalifikacija, vještina i kompetencija 
svojih kolega u odnosu na aktivnosti organizacije, stanje je prema 
mišljenju većine ispitanika manje zadovoljavajuće i potreban je 
razvoj, ali pojedini društveni poduzetnici iskazuju svoje 
zadovoljstvo postojećim stanjem i ističu važnost aktualnih 
informacija.  

 

Tablica br.10: Tipovi znanja ili kompetencija potrebnih za 
učinkovitije i uspješnije poslovanje 

Tip znanja/kompetencija 
prosječna 
ocjena74 

Znanje o povijesnoj i društvenoj pozadini 
društvene i solidarne ekonomije 

2 

Znanje o korporativnoj ekonomiji 3 

Znanje o društvenoj ekonomiji 3 

Znanje o društvenim i ekonomskim zakonima 4 

Pravno znanje vezano uz društvena poduzeća 4 

Znanje o regionalnom i urbanističkom razvoju 4 

Razvoj poslovnih kompetencija 5 

Razvoj organizacije i razvoj zajednice 5 

Znanje o ljudskim potencijalima i zapošljavanju 5 

Znanje o istraživanju tržišta i marketingu 4 

Priprema poslovnog plana 4 

                                                                                 
74 Ispitanici su čimbenicima dodijelili brojeve od 1 do 7 kod čega je 1=nije važno, 
a 7= vrlo važno 
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Analiza rizika i metode upravljanja rizicima 4 

Društveni utjecaj organizacijskih aktivnosti i 
metode njihova mjerenja 

4 

Upravljanje društvenim poduzećima 4 

Inovacije i upravljanje inovacijama 4 

Razvoj osobnosti, razvoj rukovodstvenih 
kompetencija 

5 

Teorija i praksa korporativne društvene 
odgovornosti 

3 

Upoznatost s nacionalnim i inozemnim najboljim 
praksama 

4 

Ostalo znanje i kompetencije 1 

 

Istraživanje je pokazalo da nisu svi tipovi znanja ili 
kompetencija potrebnih za učinkovitije i uspješnije poslovanje 
jednako važni. Prema provedenim upitnicima društveni 
poduzetnici najviše ističu važnost razvoja osobnih kompetencija, 
razvoja organizacije i zajednice, znanja o ljudskim potencijalima i 
zapošljavanju te razvoj osobnosti, razvoj rukovodstvenih 
kompetencija. Kao manje važna znanja i kompetencije potrebne 
društvenim poduzetnicima ističu se znanje o povijesnoj i 
društvenoj pozadini društvene i solidarne ekonomije, znanje o 
korporativnoj ekonomiji, znanje o društvenoj ekonomiji te teorija 
i praksa korporativne društvene odgovornosti. 

 

Zaključak 

Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj nije razvijeno. Ne može se 
govoriti o nekom velikom sektoru, iako postoji znatan broj 
zadruga i udruga koje se pokušavaju baviti društvenim 
poduzetništvom. Društveni poduzetnici susreću se s mnogim 
preprekama u svom radu jer najčešće nisu prepoznati u lokalnoj 
sredini, nemaju dovoljno potpore i razumijevanja, ponajviše od 
banaka i državnih institucija. Može se reći da je to područje još 
nedovoljno istraženo i da će još neko vrijeme biti tako, sve dok 
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ovaj sektor ne bude konstituiran kao i svi ostali, počevši od 
zakonodavnog okvira pa do financijske potpore i podrške same 
države. 

Razvoj poduzetništva uvijek prati razvoj društva tako da se 
danas posebno suočava sa složenim ekonomskim i društvenim 
izazovima, gubitkom vrijednosti te borbom za opstanak i rastućim 
segmentom marginaliziranog društva uzrokovanog siromaštvom, 
nezaposlenošću i neadekvatnim socijalnim uvjetima. Vlada i javne 
institucije često gube bitku protiv različitih socijalnih problema 
zbog birokracije, sporosti i nemogućnosti kreiranja poduzetničke 
okoline koja bi poticala unapređenje kvalitete življenja širih 
skupina društva. U takvim se okolnostima javlja potreba za 
poduzetništvom i poduzetničkim ponašanjem, koje ne samo da je 
inovativno i kreativno, već skrbi o uklanjanju društvenih 
nejednakosti, dakle društvenim poduzetništvom.  

Socijalno poduzetništvo termin je koji se intenzivnije počeo 
spominjati posljednjih nekoliko godina, iako se već desetljećima 
pojavljuje u raznim oblicima i kontekstima koji su vezani uz 
primjenu tržišnih mehanizama u cilju postizanja socijalnih ciljeva. 
U Republici Hrvatskoj socijalno poduzetništvo nije povezano ni s 
jednim pravnim oblikom pa je tako zastupljeno i kod zadruga i 
udruga, ali i kod pojedinih trgovačkih društava, za razliku od 
nekih zemalja čije zakonodavstvo predviđa i određene pravne 
oblike za poduzeća koja imaju socijalnu orijentaciju. Socijalne 
zadruge daju odgovor na visoku nezaposlenost i nagomilane 
socijalne probleme te otvaraju vrata socijalno ugroženim 
skupinama u svijet rada. Svakako treba poticati razvoj socijalnih 
zadruga i isticati samozapošljivost kao jednu od prednosti 
osnivanja.  

Glavni razlozi poticanja socijalnog poduzetništva su, prije 
svega, usmjerenost na rješavanje problema zapošljavanja, 
socijalne skrbi i zadovoljenja potreba uže i šire zajednice. Upravo 
se u socijalnom poduzetništvu pronalazi izlaz za visoku 
nezaposlenost koja dovodi i do niskog životnog standarda velikog 
broja ljudi. 
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Društveno poduzetništvo je poduzetništvo u službi zajednice. 
Društveno poduzetnički pothvati inicirani su, upravljani i vođeni 
od strane zajednice i sa zajednicom, sve s ciljem zadovoljavanja 
potreba ili rješenja problema unutar iste. Društveni poduzetnici 
su građani privatnog sektora koji igraju ključnu ulogu u 
mijenjanju javnog sektora i percepcije određenih socijalnih 
pitanja. 

Primarni cilj socijalnog poduzetništva je i odgovornost prema 
zajednici. Današnja pojmovna određenja socijalnog poduzetnika 
upućuju na težnju za stvaranjem društvene vrijednosti 
korištenjem inovativnih poduzetničkih poslovnih modela. 
Potencijalno tržište za socijalne poduzetnike je ogromno jer 
postoji široki raspon društvenih potreba koje ostaju 
nezadovoljene na postojećim tržištima unatoč djelovanju javnih 
institucija.  

Socijalni poduzetnici često kreiraju značajne koristi i to osobito 
kada rješavaju osnovne humanitarne probleme, kao što su 
osiguranje lijekova ili hrane, budući da su od životne važnosti 
onima koji tu pomoć primaju. Ujedno se suočavaju s velikim 
problemom naplate svojih potraživanja, budući da su njihovi 
"potrošači" uglavnom nespremni na plaćanje čak i malog udjela u 
pokriću troškova za dobivenu uslugu ili proizvod. Termin 
"socijalni poduzetnik" ponekad se koristi i za opisivanje 
poduzetnika koji osnivaju "socijalna poduzeća", odnosno 
poduzeća sa socijalnom svrhom ili poduzeća koja generiraju profit 
koji zatim doniraju u socijalne pothvate ili svrhe. Socijalni 
poduzetnici osnivaju profitna ili neprofitna poduzeća, tj. pravni 
oblik gospodarskog entiteta ovisi o strateškoj odluci, odnosno 
najboljem načinu ostvarenja cilja. Pragmatični su u pitanju 
ograničenja tržišne ekonomije i ustrajni su u pronalaženju načina 
korištenja tržišta za pomoć ugroženim društvenim skupinama. 

Socijalni poduzetnik identificira praktična rješenja socijalnih 
problema kombiniranjem inovacije, raspoloživih resursa i prilika. 
Obvezni u stvaranju društvene vrijednosti, ti poduzetnici 
identificiraju nove procese, usluge i proizvode ili jedinstvene 
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načine kombiniranja provjerene prakse s inovacijama u cilju 
rješavanja kompleksnih društvenih problema. Bez obzira na to je 
li njihov rad usmjeren na razvoj poduzeća, zdravstvo, 
obrazovanje, okoliš, uvjete rada ili ljudska prava, socijalni 
poduzetnici su ljudi koji uočavaju navedene probleme i vide ih kao 
priliku da se i sami uključe u njihovo rješavanje. 
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8. Sažetak 
 

Socijalno poduzetništvo je model koji otvara niz mogućnosti za 
rješavanje brojnih društvenih problema s obzirom na to da je 
posebno naklonjeno ranjivim skupinama u društvu kao što su 
dugotrajno nezaposlene osobe, žene, ovisnici, nezbrinute osobe i 
invalidne osobe. 

Otkako su velika svjetska kriza i globalizacija tržišta obilježila 
društvo na svjetskoj razini tražilo se rješenje nagomilanih 
društvenih problema, a socijalno poduzetništvo sa svojim 
principima poslovanja i društvenom odgovornošću pojavilo se 
kao svijetla točka na putu prema „oporavku društva“.  

Prvo spominjanje društvenog poduzetništva pod terminom 
neprofitnog poduzetništva i prepoznavanje važnosti i potencijala 
neprofitnog sektora za osiguravanje socijalne skrbi i participaciju 
u socijalnom režimu države spominje u znanstvenom radu Gojko 
Bežovan (1996) u Reviji za socijalnu politiku. Bili su to usamljeni 
istupi ispred svog vremena.75 

U svijetu je prihvaćen koncept društvenog poduzetništva i 
društvenog zapošljavanja kao rješenje koje nudi inkluziju 
marginaliziranih skupina među radno aktivno stanovništvo. U 
Hrvatskoj postoje modeli uspješnog društvenog zapošljavanja koji 
se suočavaju s brojnim poteškoćama zbog nedovoljno razvijenog 
okvira djelovanja.  

Stoga je u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – 
Hrvatska Sveučilište u Pečuhu kao glavni korisnik s partnerima 
Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica i mađarskim partnerom 
Human Innovation Group iz Pečuha prijavilo projekt RE.M.I.S.E, 
koji je odobren i provodi se od 1. rujna 2017. do 31. prosinca 2018. 
godine. Opći cilj projekta je identificirati resurse i potencijale 
sektora socijalne ekonomije u pograničnom području, steći 

                                                                                 
75 https://www.kulturpunkt.hr/sites/default/files/izvjestaj-mapiranje-novih-
obzora.pdf  
(27.1.2018.) 
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općenitu sliku o potrebama poslovanja i razvoja društvenih 
poduzeća te, nakon analize situacije, zajednički razviti kurikulum 
za program osposobljavanja “Upravljanje društvenim 
poduzećem’’ u čijoj će provedbi sudjelovati 12+12 osoba s obje 
strane granice. 

Za socijalno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj može se reći 
da je prepoznato, ali je još uvijek nedovoljno razvijeno i prisutno. 
Unatoč tradiciji zadruga i ostalih oblika društveno orijentiranih 
poduzeća iz 19. stoljeća i početka 20. stoljeća, prva "društvena 
poduzeća" u Hrvatskoj pojavila su se 2008. godine kada je 
pokrenut program financiran sredstvima EU. Od tada su inicijative 
civilnog društva pokretačka snaga razvoja ovog sektora. 

Velik potencijal za socijalno poduzetništvo od 2013. godine 
otvorio je Europski socijalni fond kojim je predviđeno financiranje 
za socijalno zapošljavanje, socijalnu skrb, socijalnu koheziju i 
obrazovanje u tom sektoru s oko 150 milijuna eura na godinu za 
Republiku Hrvatsku. 

Socijalno poduzetništvo je novi poslovni model 21. stoljeća čija 
su obilježja pravičnost, demokratičnost te društvena i ekološka 
odgovornost. Dobre strane tržišne ekonomije uvažavaju se i kod 
socijalnog poduzetništva te svatko može slobodno trgovati na 
temelju zakona ponude i potražnje i otvorene konkurencije. 

Hrvatska nema jasno razrađen zakonski okvir koji bi bio 
poticajan za osnivanje i djelovanje društvenih poduzeća te su 
velika očekivanja upravo usmjerena prema definiranju jasnih 
zakonskih propisa kojima bi društveni poduzetnici bili stavljeni u 
ravnopravan položaj s ostalim poduzetnicima. Dakle, ne postoji 
zaseban zakon koji bi pokrivao predmetno područje već je 
društveno poduzetništvo integrirano u pozitivno zakonodavstvo. 

 
Upravo Strategija razvoja društvenog poduzetništva u 

Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine 
predstavlja konkretan iskorak u procesu unapređenja društvenog 
poduzetništva u Republici Hrvatskoj. 
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Nacionalna strategija za razvoj društvenog poduzetništva 
definira osnovne ciljeve i aktivnosti za razdoblje 2015.-2020. kako 
bi se stvorio pravni, financijski i institucionalni okvir za razvoj 
društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, kao i sustave 
mjera i aktivnosti za razvoj društvenih poduzetnika.76 

Prema istraživanju Europske komisije, socijalno gospodarstvo 
u EU stvara 10 posto BDP-a i zapošljava više od 11 milijuna 
radnika ili 4,5% aktivnog stanovništva, a čak četvrtina 
novoosnovanih tvrtki u sektoru je društvenog poduzetništva. U 
Hrvatskoj nema podataka niti se vodi evidencija o tome koliko 
društveno poduzetništvo sudjeluje u ukupnim ekonomskim 
aktivnostima i pridonosi BDP-u. Jedini je dostupan podatak onaj 
međunarodnog projekta GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 
koji prati poduzetničke aktivnosti u zemljama članicama, a koji je 
objavio da društveno poduzetništvo zauzima samo 0,2% 
hrvatskoga gospodarstva.77 

 
Postoji nedostatak sredstava i resursa za socijalna poduzeća, 

posebno za osnivanje i investicijske projekte. Financijske 
institucije ne razlikuju socijalna poduzeća od tradicionalnih 
poduzeća i stoga nemaju u svojoj ponudi posebno dizajnirane 
financijske proizvode i usluge za socijalna poduzeća. Kao takva, 
socijalna poduzeća često ovise o potporama iz vladinih izvora ili 
programa EU. Većina socijalnih poduzeća dolazi iz tradicionalnog 
neprofitnog sektora (uglavnom udruga) koji nije privlačan 
investitorima za ulaganja. 

Ove činjenice su potvrđene rezultatima istraživanja stanja 
društvenog poduzetništva koje je provedeno u okviru projekta 
RE.M.I.S.E putem anketnog upitnika i intervjua na programskom 
području Interreg V-A u Republici Hrvatskoj. 

                                                                                 
76 http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-
razvoja-dru%C5%A1t 
venog-poduzetni%C5%A1tva-u-RH-za-razdoblje-2015-2020.pdf (27.1.2018.) 
77 http://www.cepor.hr/GEM-brosura-2002-2011.pdf (14.1.2018.) 
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Informacije dobivene na temelju provedene ankete ukazuju da 
je društveno poduzetništvo prepoznato u ekonomskoj 
revitalizaciji zajednice te se koristi kao važan alat u promicanju 
socijalne kohezije i uključivanja ranjivih skupina u gospodarski i 
društveni život zajednice. Posebno se ističe važnost za 
zapošljavanje ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, pripadnici 
nacionalnih manjina, itd.) i osiguranje socijalnih usluga u 
zajednici.  

Istraživanje je pokazalo da se društveno poduzetništvo temelji 
na razvoju kreativnih i inovativnih ideja usmjerenih na dugoročni 
održivi razvoj i dobrobit lokalne zajednice. Dakle, izostaje cilj 
tradicionalnog poduzetništva kod kojeg je u prvom planu 
ostvarivanje dobiti za pojedinca, vlasnike, dioničare ili investitore. 
Svaki društveno poduzetnički pothvat započeo je idejom koja je 
prolazila zahtjevan put da bi zaživjela u društveno odgovoran 
pothvat.  

Socijalni poduzetnici su istaknuli važnost implementacije ideje 
kroz adekvatno odabran poslovni model i razrađeni poslovni plan. 
Poslovna strategija bazira se na poslovnom planu te je izuzetno 
važno da svi koji su uključeni u realizaciju poslovnog plana 
razumiju njegov sadržaj. Poslovni plan putokaz je prema 
ostvarenju postavljenih ciljeva i projekcija je budućih događaja. 
Poslovni plan je neophodan kako bi se osiguralo financiranje 
društveno poduzetničkog pothvata kroz bespovratna sredstva, 
kreditna sredstva ili investicije privatnih investitora. 

Pokazalo se da su društvena poduzeća često ovisna o 
donacijama i potporama jer zbog svojih posebnosti uglavnom nisu 
jednako produktivna i djelotvorna poput klasičnih poduzeća. Bez 
obzira na financijsku stranu, krajnji cilj svakog društvenog 
poduzeća treba biti samoodrživost. Ključno je prepoznati 
financijske izvore koji se nude kao podrška, te potpore koje se 
mogu očekivati te vrijeme u kojem će biti na raspolaganju. 

Ispitanici ističu uglavnom iste čimbenike koji ograničavaju 
razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, a to su:  
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 nedostatak političkog i zakonodavnog okvira;  
 nedostatak razumijevanja koncepta društvenog poduzeća 

osim izravno uključenih dionika 
 male mogućnosti financiranja društvenog poduzeća.  

Glavne unutarnje prepreke rasta društvenih poduzeća su 
prvenstveno niske razine menadžerskih i poslovnih vještina 
uključujući i nedostatak znanja za razvoj održivih poslovnih 
modela.  

Rezultati provedenog istraživanja među sudionicima 
društvenog poduzetništva te analiza postojećeg stanja korišteni 
su u razvoju kurikuluma za ''Upravljanje društvenim poduzećem'', 
čija će provedba doprinijeti razvijanju vještina upravljanja, a 
posredno i razvoju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.  
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9. Summary 
 

Social entrepreneurship is a model that opens an entire array 
of opportunities for solving numerous social problems taken it es-
pecially favours vulnerable social groups such as long-term unem-
ployed persons, women, addicts, dependent and disabled persons. 

The great economic crisis and market globalisation both left 
their mark on society, and since then solutions for the accumu-
lated social problems have been sought at a global scale. Social en-
trepreneurship with all its business principles and social respon-
sibility emerged as a silver lining on the road towards “social re-
covery”. 

Social entrepreneurship was first mentioned under the term 
non-profit entrepreneurship and recognising the significance and 
potential of the non-profit sector to ensure social care and partic-
ipation in the state's social regime was mentioned in the research 
work of Gojko Bežovan (1996) in the Journal of Social Policy. How-
ever, these were just solitary steps ahead of time.78 

The concept of social entrepreneurship and social employment 
as a solution that offers inclusion of marginalised groups among 
the working-age population have widely been accepted through-
out the world. In Croatia, models of successful social employment 
are evident, but they face numerous difficulties due to an inade-
quately developed framework of action.  

Therefore, the University of Pécs as main beneficiary with its 
partners, the Open University Koprivnica and the Hungarian part-
ner, Human Innovation Group from Pečuh, have applied for the 
Project RE.M.I.S.E. within the Interreg V-A Hungary - Croatia Co-
operation Programme that has been approved and will be imple-
mented during the period from 1 September 2017 till 31 Decem-
ber 2018. The Project’s overall objective is to identify resources 
and potentials from the social economy sector in the cross-border 
region, gain a general overview of the need for the operation and 
                                                                                 
78 https://www.kulturpunkt.hr/sites/default/files/izvjestaj-mapiranje-novih-
obzora.pdf (27.1.2018.) 
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development of social enterprises and after close analysis of the 
situation, jointly develop a curriculum for the training programme 
“Social Enterprise Management” whose implementation will en-
gage 12+12 people from both sides of the border. 

It can be said that social entrepreneurship in Croatia has been 
recognised although still inadequately developed and not enough 
present. Despite the tradition of cooperatives and other forms of 
socially oriented companies from the 19th and beginning of the 
20th century, the first “social enterprises” in Croatia appeared in 
2008 when the EU funded programme was initiated. Civil society 
initiatives have since become the driving force of development for 
this sector.  

The European Social Fund has opened great potential for social 
entrepreneurship since 2013 by planning to fund social employ-
ment, social care, social cohesion and education in the sector with 
about 150 million Euro per year for the Republic of Croatia. 

Social entrepreneurship is a new 21st century business model 
whose features are fairness, democratic conduct as well as social 
and environmental responsibility. Social entrepreneurship hon-
ours the benefits of market economy and all are free to trade ob-
serving the laws of supply and demand and open competition. 

Croatia has no clearly detailed legal framework that would en-
courage the establishment and operation of social enterprises so 
there are great expectations focused towards defining clear legal 
regulations to place social entrepreneurs in an equal position with 
other entrepreneurs. Therefore, there is no separate law govern-
ing this relevant area, yet social entrepreneurship has been inte-
grated in positive legislation. 

 
It is the Strategy for the Development of Social Entrepreneur-

ship in the Republic of Croatia for the period from 2015 till 2020 
that represents a concrete step forward in the process of promot-
ing social entrepreneurship in Croatia. 
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The National Strategy for the Development of Social Entrepre-
neurship defines the key objectives and activities for the period 
2015-2020 in order to establish a legal, financial and institutional 
framework for the development of social entrepreneurship in the 
Republic of Croatia, as well as measures and activities for the de-
velopment of social entrepreneurs.79 

Research conducted by the European Commission reveals that 
social economy in the EU generates 10 percent of the GDP and em-
ploys over 11 million workers, or 4.5% of the active population, 
and even a quarter of the newly established companies in the sec-
tor come from social entrepreneurship. There is no relevant data 
for Croatia nor is any record kept about the share of social entre-
preneurship in the total economy and contribution to the GDP, ei-
ther. The only available data is from the international GEM Project 
(Global Entrepreneurship Monitor) that monitors entrepreneur 
activities in member states and which published that social entre-
preneurship participates with a modest 0.2% in the Croatian 
economy.80 

 

There is a lack of funds and resources for social enterprises, 
especially for their establishment and for investment projects. Fi-
nancial institutions do not differ social enterprises from tradi-
tional companies and therefore do not offer individually tailored 
financial products and services for social enterprises. As such, so-
cial enterprises often depend on grants from government sources 
or EU programmes. The majority of social enterprises come from 
the traditional non-profit sector (mostly associations) that are un-
attractive to investors. 

These facts were confirmed by the results of a survey on the 
state of social entrepreneurship conducted within the RE.M.I.S.E 

                                                                                 
79 http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-
razvoja-dru%C5%A1tvenog-poduzetni%C5%A1tva-u-RH-za-razdoblje-2015-
2020.pdf (27.1.2018.) 
80 http://www.cepor.hr/GEM-brosura-2002-2011.pdf (14.1.2018.) 
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Project through a questionnaire and interview that covered the 
Interreg V-A programme region in the Republic of Croatia. 

Information obtained from the survey shows that social entre-
preneurship has been recognised in the economic revitalisation of 
the community and is used as an essential tool for promoting so-
cial cohesion and the inclusion of vulnerable groups in the social 
and economic life of a community. Its significant role for the em-
ployment of vulnerable groups (disabled persons, minority group 
members, etc.) and providing social services within the commu-
nity have specifically been highlighted.  

Research revealed that social entrepreneurship is based on the 
development of creative and innovative ideas focused on long-
term sustainable progress and welfare of the local community. 
Therefore, the objective of traditional entrepreneurship where 
the priority is gaining profit for an individual, owners, sharehold-
ers or investors is missing. Every social entrepreneur venture had 
started with the idea that underwent a challenging journey in or-
der to come to life as a socially responsible venture.  

Social entrepreneurs have pointed out the significance of im-
plementing ideas through a carefully selected business model and 
a detailed business plan. The business strategy is based on a busi-
ness plan and it is of utmost importance that all engaged in its re-
alisation understand its contents. The business plan is a guidepost 
leading towards the realisation of set goals and a projection of fu-
ture events. The business plan is essential in order to provide 
funding for the social entrepreneur venture through grants, loans 
or investments from private investors. 

It has been proved that social enterprises often depend on do-
nations and state aid as, due to their specific features, are mainly 
not equally productive and efficient as classic companies. Regard-
less of the financial part, the ultimate goal of any social enterprise 
should be self-sustainability. It is essential to recognise financial 
resources that as offered as support and grants that can be ex-
pected as well as the period for which they are available. 
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The respondents mostly highlight the same factors responsible 
for restraining the development of social entrepreneurship in Cro-
atia, which are as follows:  

 lack of political and legislative framework;  
 lack of understanding of the social enterprise concept ex-

cept those directly involved stakeholders; 
 little possibility of funding social enterprises.  

The main internal obstacles of social enterprise growth are pri-
marily low levels of managerial and business skills including also 
the lack of knowledge for developing sustainable business models.  

The results of the survey conducted among social entrepre-
neurship partakers and current situation analysis have been used 
to design the curriculum “Social Enterprise Management”, whose 
implementation will contribute to developing managerial skills as 
well as indirectly facilitating the development of social entrepre-
neurship in Croatia.
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1. Social economy in the European Union 
 

In a report prepared for the European Economic and Social 
Committee, the CIRIEC analysed in detail the common and diverse 
features of social economies in the EU member states, including 
the social and solidarity economies of Hungary and Croatia as 
well.1 In addition to the diversity and differences in interpretation 
and operation resulting from the historical background and the 
varied economic, legal and social circumstances, it also pointed 
out the common characteristics typical for the sector.2 On the one 
hand, they include structural and operational features, while on 
the other hand the so called sui generis features as well, related to 
the identity, the values, the economic and social role and the vi-
sion of social and solidarity economy. 

Based on the EU Charter of Principles of the Social Economy and 
the System of National Accounts (SNA), the common structural fea-
tures of the organisations of social and solidarity economy include 
the following: 

1. they belong to the private sector 
2. formal entities (legal persons: cooperatives, mutual or-

ganisations, social enterprises, non-profit entities, etc.) 
3. autonomous decision making 
4. voluntary membership 
5. profit distribution is operation based, not investment 

based 
6. activity focused on people, rather than the organisation 

(individual, household, family)  
7. democratic feature (‘the principle of one member, one vote’) 

                                                                                 
1 Monzón-Chaves 2014 http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_ 
phocadownload&view=category&download=179:a-szocialis-gazdasag-az-euro-
pai-unioban&id=32:egyeb 
2 SUSY.2017.43-45. http://hu.solidarityeconomy.eu/fileadmin/Media/hu.solida 
rityeconomy.eu/A_TRANSZFORMATIV_GAZDASAG__A_TARSADALMI_ES_SZOCI
ALIS_GAZDASAG__SSE___KIHIVASAI_ES_KORLATAI_55_EUROPAI_ES__EUROPA
N_KIVUELI_TERUELETEN.pdf 
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It is just as important to outline the so called sui generis com-
mon features related to the identity, the values, the economic and 
social role and the vision of social and solidarity economy. The so-
cial economic identity is represented by its social mission: people-
centred response to the needs of multiple groups of the plural so-
ciety as part of the third sector, in the era of a ‘third modernisation’ 
(social usefulness). It constitutes the basis of social economic iden-
tity which, however, changes continuously in form and dynamics 
due to the variety of sources, economic and social relations and 
players.3 Social cohesion and added value are inseparable from the 
foundations of social and solidarity economy. Many have pointed 
out the social and economic balancing role of the social and solidar-
ity economy, facilitating some kind of stability. Beyond the devel-
opment and maintenance of a basic economic structure, it also in-
cludes the promotion of fairer distribution and income in local de-
velopments and the possibility of labour market equilibrium. The 
dominant social impacts include sustainability, innovation, in-
volvement of community members, matching needs and services, 
more efficient organisation of health and social security services, 
and the enhancement of social cohesion and social inclusion.4 

  

                                                                                 
3 Nagy 2013.  
4 CIRIEC, 2012. 
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2. Differences: historical, economic, social  
and legal background 

 
Presumably the varying historical, economic and social experi-

ences also explain the striking differences of social and solidarity 
economy in the member states of the European Union. In view of 
the fact that the concept and content of social economy in the spe-
cific member states varies widely in space and time subject to po-
litical, social and legal conditions, the Community documents pri-
marily undertook the declaration of the values, the necessity and 
the operating principles of social economy, such as the recommen-
dation of the European Commission issued in 2011 in order to 
support social enterprises as key players of social economy and 
innovation among its member states.5 At the same time, the Euro-
pean Union recognises variety in terms of organisational and legal 
models (cooperative, mutual investment fund, society, founda-
tion, social enterprise), form of appearance, activity, objectives 
and approach to formal policy (e.g. different historical back-
ground, unique national connotations, economic, technological 
and infrastructural development, social characteristics, centre-
periphery issue, development of human resources, adaptability, 
institutional structure, traditions, values, mentality, lifestyle).6 

In Europe the first cooperatives were created in the middle of 
the 19th century. The unity of members made it possible to 
achieve stronger advocacy and better living conditions for them-
selves and other disadvantaged groups. Until the Second World 
War the cooperative movement in Hungary had been character-
ised by the necessity and alternativity of the cooperative notion.7 
The variety and diversity of the cooperative movement led to the 
development of the following main types of cooperatives: con-
sumer cooperative, sales cooperative, credit union, agricultural 
cooperative, machinery cooperative, worker cooperative, housing 
cooperative, land cooperative, telephone cooperative, cooperative 

                                                                                 
5 EGSZB 23.05.2012. 
6 EGSZB 23.05.2012. 
7 Nagy et al. 2012; Fekete 2011. 
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pharmacy, cooperative cafe, shipping cooperative, artist coopera-
tive, cooperative school. The common principles had been firmly 
established: voluntary and open membership, democracy, non-
profit character, limited interest on capital, democratic education 
and training, local and national partnerships, cooperation.  

In the post-World War II period (1945-1961) the cooperative 
movement was characterised by Soviet-type agricultural transfor-
mation (collectivisation). The hopes of the 1945 land distribution 
were crushed by the government’s 1948 collectivisation pro-
gramme: joining the Soviet-type production cooperatives (kol-
khozes) meant the total loss of private property. After failed at-
tempts in the 1950s, the organisation of cooperatives and the 
overall collectivisation of Hungarian agriculture had been com-
pleted by 1961. 

The decades of socialism (1961-1989) could be referred to as 
the ‘heydays’ of the production cooperative era. A uniform cooper-
ative structure was developed, the economic situation stabilised 
and some kind of internal diversity evolved as well. A new social 
role was increasingly adopted by the cooperatives (e.g. employ-
ment - including disadvantaged groups as well, elderly care, inter-
generational dialogue, urban and regional development, cultural 
and social engagements). Naturally it was not enough to obscure 
former problems and differences, bringing along additional con-
troversies and difficulties as well (e.g. young people finding em-
ployment in cities and never returning, the ageing of settlements, 
the income situation and investments in the villages, i.e. the typi-
cal cooperative settings fell significantly behind the cities). 

Against this backdrop, the ‘regime change’ took place (1989-
2003), leading to the disintegration and quick privatisation of co-
operatives. With the economic foundations ceasing to exist, the 
cooperative notion was pushed into the background, turning into 
a loser of the regime change. Although Act II of 1992 and Act CXLI 
of 2000 laid new foundations for the functioning of cooperatives, 
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the majority of the agricultural cooperatives became dissolved in 
the early 90s.8  

In Hungary the reorganisation of cooperatives took place in 
2004 on the basis of the European cooperative movement. The ob-
jectives of the EU documents (e.g. Cooperative Principles 1995, 
UN Resolution 2001, ILO 2002, UN Guidelines for candidate 
states) resulted in enhanced public and civil participation in Hun-
gary as well. In 2007, based on an agreement with the Ministry of 
Labour and Social Affairs, the National Employment Public Foun-
dation (Hungarian abbreviation: OFA) developed a 5-year support 
scheme for establishing and operating social cooperatives.9  

The evolving social cooperatives in Hungary included both 
types of cooperatives known from international practice (i.e. co-
operatives providing social services, as well as employment), and 
networking began to take place as well.10 They operate based on 
the following cooperative principles: voluntary and open mem-
bership, democratic membership control, economic participation 
of members, autonomy and independence, education and training, 
information, partnerships among cooperatives, community com-
mitment (ICA 1995).  

Searching for the historical background of social enterprises 
and organisations, we need to go back to the beginning of the co-
operative movement between the two World Wars in Croatia as 
well. Similarly to Hungary, the economic and social transfor-
mations taking place after the Second World War redefined the 
concept of cooperatives as well. The planned economy of the So-
cialist Federal Republic of Yugoslavia, including Croatia until 
1991, did not allow for the existence of enterprises. The Enterprise 
Act which was adopted only in 1989 introduced corporate prop-
erty and the opportunity to establish joint ventures, private com-
panies and foreign-owned enterprises as well. 

                                                                                 
8 Petheő et al. 2010. 
9 www.szocialisgazdasag.hu/kooperacioprojekt 
10 http://www.szocialisgazdasag.hu/kooperacioprojekt, 
http://www.szoszov.hu/ 

http://www.szocialisgazdasag.hu/
http://www.szocialisgazdasag.hu/kooperacioprojekt
http://www.szoszov.hu/
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The Constitution of Croatia declared a multi-party system and 
market economy in 1990. However, the war crushed the best 
hopes of Croatia’s economy and society. The government of Croa-
tia regained the opportunity to consider support for social enter-
prises helped by civilians and humanitarian organisations (Cari-
tas, Red Cross, UNPROFOR) only after the war - meaning primarily 
the activities of non-profit entities.  

Essential change in the Republic of Croatia took place only after 
the accession negotiations to join the EU had started, through the 
documents of the European Union and the establishment of the 
national regulatory and support systems. In Croatia the first ‘so-
cial enterprise’ was set up with EU support in 2008, and within 
the sector the dominance of association and social initiatives is 
still typical. During the development process the European Social 
Fund provided a solid background from 2013, with regular fund-
ing supplied for the purposes of social employment, social and so-
cietal cohesion and education in Croatia. 
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3. Similarities: situation analysis and conclusions 
 

The European social and solidarity economy became a signifi-
cant factor in macroeconomic terms as well. According to a CIRIEC 
report published in 2012 it provides employment for over 11 mil-
lion people, i.e. 6.7% of the working age population of the EU. 

In Hungary that joined the EU in 2004 the social economic sec-
tor employed 178,210 individuals in 2009/2010, while in Croatia, 
whose accession took place in 2013, this figure was 9,084.11  

 

The regulatory practices of the EU member states defined so-
cial and solidarity economic entities as privileged private players, 
acknowledged their ability and freedom to operate in the eco-
nomic or social sector, or involved them in the process of law-
making and application in the capacity of decision making and ex-
ecutive partners.12  

The Hungarian regulatory practice, in accordance with Article 
3 of the European Constitution, declared ‘social market economy’ 
in its Constitution (Act XX of 1949 revised by Act XXXI of 1989), 
whose declaration is not included in the current Fundamental Law 
(the Fundamental Law of Hungary, 25 April 2011). In terms of so-
cial economy, the legal regulation of organisational forms in Hun-
gary - based on the first opportunity - evolved rather uniquely. Af-
ter the regime change (1989) the cooperatives well-functioning in 
the socialist era were dissolved, and their reorganisation (on a 
fractional scale) began to take place only in 2004, after joining the 
EU, on the basis of the international cooperative movement and 
Community recommendations. It was primarily based on public 
and non-profit involvement (Act II of 1992, Act CXLI of 2000), sim-
ilarly to the implementation of projects aimed at supporting and 
assisting individuals in returning to work after a sudden rise in 

                                                                                 
11 HU 4,71%, HR 0,59% (EUROSTAT, 2010)  
12 CIRIEC, 2012. 
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unemployment (Act IV of 1991). It appeared that both the cooper-
ative and the employment support activities could provide poten-
tial sources and maneuverability for the non-profit organisations 
(associations, foundations) dissolved in 1949 and re-established 
since 1982 (Act II of 1989). The mutual insurance funds, while 
playing a significant role in the social economy of certain EU coun-
tries, gained no specific importance in the unique economic envi-
ronment of Hungary (Act XCVI of 1993). At the same time the reg-
ulation of the entrepreneurial sphere was markedly separated 
from other areas (Act IV of 2006, Act CXV of 2009, Act C of 2000, 
Act XLIX of 1991). 

In Hungary the regulatory practice recently focused on social 
cooperatives in the field of law-making, in accordance with the in-
ternational trends. As a specific cooperative form (Act X of 2006), 
it gave special priority to those involved in public employment ac-
tivities (employment/worker cooperatives). (In this respect Act 
XXXVII of 2012 revised Act X of 2006 on cooperatives and Act CVI 
of 2011 on public employment). Based on the EC recommendation 
and the opinion of the EESC, social enterprises are now increas-
ingly acknowledged by Hungary’s legislation as well. Positive dis-
crimination and special regulation in this field, however, have not 
been identified yet. These organisations with extremely varied ac-
tivities and structures are covered by competitive sector rules, 
and being the beneficiaries of specific support schemes may re-
ceive additional sources - and thus the opportunity to realise their 
social mission in a sustainable manner. 

In Croatia there is no specific legislation as regards social and 
solidarity economy, but the National Strategy for Civil Society De-
velopment (2006-2011) and the National Strategy for the Develop-
ment of Social Entrepreneurship (2015-2020) have a dominant 
role, in addition to other related areas of legislation.13 

                                                                                 
13 http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-
razvoja-dru%C5%A1tvenog-poduzetni%C5%A1tva-u-RH-za-razdoblje-2015-
2020 .pdf  
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In terms of legal status, social cooperatives, social enterprises 
and foundations are most important in both Hungary and Croatia. 
Voluntary entities (mutual insurance funds) are not recognised by 
the laws of either country. The non-profit sector is strong in both 
countries, although in Hungary the ratio of cooperatives and social 
enterprises is higher than in Croatia, where the majority of social 
enterprises were initiated by non-profit entities. 

The number of entities operating in Hungary’s social economy 
is several times higher than those in Croatia. In both countries so-
cial enterprises are most common in the field of agriculture, envi-
ronmental protection and waste management; the major differ-
ence is the higher ratio of social enterprises operating in the field 
of tourism in Croatia. In Hungary the number of registered social 
cooperatives in 2015 was 2,681 including 162 organisations in 
Baranya county, engaged mostly in the manufacturing (17.4%), 
agriculture-forestry-fishery (15.2%) and commerce-automotive 
repair (13.2%) sectors.14 

Surprisingly, the benefits, disadvantages, potentials and risks 
of social and solidarity economy are estimated equally and realis-
tically in both countries by SWOT analysis.15 As for strengths, it 
pointed out the power of the non-profit sector in Croatia. The 
weaknesses were outlined as opportunities and areas to be devel-
oped, such as the need to develop the business skills of existing 
and potential social entrepreneurs, the lack of cooperation net-
works (knowledge sharing), and the need to obtain integrated 
practical knowledge. In terms of risks and threats, however, the 
identity of the social and solidarity economy was raised as a rele-
vant issue. 

  

                                                                                 

Companies Act (OG 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 
137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13), Constitution of the Republic of Croatia 
(OG 85/2010) Cooperatives Act (OG 34/11, 125/13); Constitution of the Repub-
lic of Croatia (OG 85/2010) Associations Act (OG 88/01, 11/02) - 
SE_Mapping_Country Report Croatia.pdf 27. 
14 KSH  
15 Detailed in Hungarian and Croatian language studies. 
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4. Cooperation framework:  
RE.M.I.S.E (Regional Managers of Social Economy)  

Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 2014–2020, 
R.E.M.I.S.E. – HUHR/1601/4.1.2/0008  
1 September 2017–31 December 2018 

In Hungary the Faculty of Cultural Sciences, Education and Re-
gional Development of the University of Pécs has given special at-
tention to national and international developments related to lo-
cal society and local economy processes for several years with a 
view to modern international trends of social education and social 
work.16 The purpose of the project ‘RE.M.I.S.E (Regional Managers 
of Social Economy) Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 
2014 – 2020, R.E.M.I.S.E. – HUHR/1601/4.1.2/0008 1 September 
2017-31 December 2018’ is to enhance social and solidarity econ-
omy in Baranya county and the neighbouring Croatian region as 
an important new potential for economic and social innovation in 
both countries. 

However, while for example in Italy and France the most recent 
problem is presented by generation change in the management of 
social economic organisations, in Hungary, and similarly in Croa-
tia, even the availability of quality human resources constitutes a 
serious challenge. The Hungarian and international educational 
experiences of the Faculty of Cultural Sciences, Education and Re-
gional Development, the professional knowledge base of the Uni-
versity of Pécs in relation to social economy, and the practice-ori-
ented training methodology of the Open University Koprivnica 
adapted to real life situations provide an excellent basis for imple-
menting adult training on Managing Social Enterprises. The pro-
ject’s research and educational partner is Human Innovation 
Group Nonprofit Ltd. with local knowledge and practical experi-
ence in Baranya county, whose involvement fully contributes to 

                                                                                 
16 2016-2018 EMISE+ - ERASMUS+: European Manager in Social Economy+; 
2011-2013 Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation: ‘European Manager of 
the social economy’  
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the mirror project, i.e. the scope of participants implementing re-
search and education activities on both sides of the border. As 
confirmed by the experience of the Gruppo Cooperativo CGM Mi-
lan (Lombardy), the project’s professional partner and contribu-
tor through professional guidance provided for a field trip, the 
competence and responsibility of the players and executives of the 
social and solidarity economy are of dominant importance. 

The common goal of all project participants is knowledge 
transfer, i.e. contributing to the development of human resources 
of social and solidarity economy by successfully implemented 
training. The first step of implementation involved the develop-
ment of a current status report: the presentation of Hungarian so-
cial and solidarity economy in international context under the 
present study, highlighting the most characteristic features with 
an overview of the strengths, weaknesses, risks and potentials in-
herent in domestic social economy. It is all the more important be-
cause, as reflected by the CIRIEC report, securing acceptance for 
the social and solidarity economy including the development of 
human resources is still an essential task in both countries. 

In the course of situation analysis and training needs assess-
ment the consulted specialists experienced in the field of social 
and solidarity economy in both Hungary and the Republic of Cro-
atia found it important to develop knowledge, skills and compe-
tencies and to learn best practices in order to ensure effectiveness 
in their work.  

The joint training programme developed in the project wishes 
to contribute to this goal, similarly to the complementary prac-
tice-oriented specialist programmes focusing on mutual coopera-
tion and the benefits of international networking. It is all the more 
important because the SUSY 2017 research also pointed out that 
in both the Baranya region and Croatia the most urgent task for 
the organisations of social and solidarity economy is to join activ-
ities and thereby improve their resilience in order to achieve the 
most commonly expressed goal of sustainability.   
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