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Távoktatással kombinált rövid kurzusok
Társadalmi vállalkozási készségek
Cél: A hátrányos helyzetből való kitörés elősegítése társadalmi vállalkozások
alapításához és működtetéséhez szükséges közgazdasági és jogi ismeretek átadása
révén.
Célcsoport: A helyi társadalmi vállalkozások indításához és működtetéséhez szükséges
személyi kompetenciák fejlesztésében érdekelt önkormányzatok, helyben működő
egyéni és társas vállalkozások ügyvezetői, társadalmi vállalkozásokat segítő non-profit
szervezetek munkatársai.
A képzések időtartama 30 óra. A képzés teljes anyagát (tananyag + olvasmányok +
feladatok) a résztvevők a projekt honlapjáról érik el.
A vállalkozó szerepe a társadalmi vállalkozás fejlesztésében (Encs)
Modul Témakör
Oktató
1. nap – helyszíni képzés
A társadalmi vállalkozás gazdasági, szociológiai és
pszichológiai elméletei, a társadalmi vállalkozó jellemzői.
1.
A társadalmi és az üzleti vállalkozások összehasonlítása
2.
3.

A társadalmi vállalkozói döntésre ható tényezők

Fülöp Gyula

Az üzleti lehetőség azonosítása, a motivációk és
képességek mérlegelése, valamint az erőforrásigények
meghatározása

A téma rövid leírása:
A blokk elsődleges célja a társadalmi vállalkozás gazdasági, szociológiai és pszichológiai
elméleteinek megismertetése, a sikeres vállalkozási tevékenységhez szükséges
személyiségjegyek, illetve a társadalmi vállalkozóvá válás, a társadalmi vállalkozás indítás
befolyásoló tényezőinek bemutatása. Ismertetésre kerül a jól működő társadalmi
vállalkozások jellemzőinek tipizálása, a kisvállalkozások környezeti változásokra adott
válaszainak áttekintése, valamint a kisvállalatok alapítására való felkészülés elősegítése
Elsajátítható kompetenciák: problémafelismerő és -megoldó képesség, helyzetfelismerési és
elemzési képesség, önismereti fejlesztés, a vállalkozásindításhoz szükséges képességek
erősítése.

2. nap – távoktatás
Az üzleti etika kialakulása, alapkérdései, fő irányzatai.
1.
Etikai alapfogalmak.
A gazdaság és az erkölcs kapcsolata. A vállalati
2.
társadalmi felelősség megjelenése a vállalati
gyakorlatban. A vállalati etika kialakulása és irányzatai. Szegedi Krisztina
A társadalmi vállalkozás fogalma, funkciói és céljai. A
társadalmi vállalkozás szereplői és érdekeltségi
3.
rendszerük kialakítása. A társadalmi és az üzleti cél
összehangolása
A téma rövid leírása:
A blokk elsődleges célja a társadalmi vállalkozás erkölcsi beágyazódásának
megalapozása, a vállalkozás társadalmi kapcsolatainak azonosítása és az etikus
viselkedési normák ismertetése. Ismertetésre kerülnek a társadalmi vállalkozás
megszületését előremozdító kihívások, valamint a társadalmi és az üzleti vállalkozások
közötti fontosabb különbségek és hasonlóságok.
Elsajátítható kompetenciák: etikus és nem etikus üzleti magatartás különválasztása,
társadalmi normák megjelenése az üzleti döntésekben, etikátlan üzleti magatartás
kezelése, társadalmi felelősség megjelenése a döntéshozatalban, ennek kommunikálása
a stake-holderek felé, társadalmi problémák és az őket orvosló társadalmi
vállalkozástípusok azonosítása, egyéni érdekeltségi rendszerek kialakítása a
vállalkozások jobb működése érdekében
3. nap – távoktatás
Egyéni vállalkozás, gazdasági társaságok, alapítványok,
szociális szövetkezetek jellemzői, főbb anyagi szabályai
1.
A társadalmi vállalkozások alapításának és
működtetésének fontosabb eljárásjogi szabályai.
Esetjáték - Fontosabb társadalmi vállalkozások fajtái és
a nekik legmegfelelőbb vállalkozási forma megtalálása.
2.
Szociális farm alapítása, kiadások csoportosítása,
Bozsik Sándor
egyszerűsített nyitómérleg elkészítése
Esetjáték - Szociális farm egyszerűsített
eredménykimutatásának elkészítése, fedezeti pont
3.
számítás likviditási terv és zárómérleg, pénzáram
kimutatás készítése. A gazdálkodás értékelése néhány
egyszerű mutató segítségével
A téma rövid leírása:
A blokk elsődleges célja a társadalmi vállalkozási formák bemutatása és az alapítás,
átalakulás fontosabb teendőinek ismertetése. A blokk bemutatja az egyes vállalkozási
formák előnyeit és hátrányait, a társasági formákhoz kapcsolódó adminisztrációs
feladatokat. Bemutatásra kerül az üzleti tervezés folyamata. A modul egyszerű példán
keresztül végigveszi a tervezés fontosabb lépéseit és az üzleti nyilvántartások fontosabb
fajtáit egy szociális farm példáján keresztül.
Elsajátítható kompetenciák: társasági jogi ismeretek, a pénzügyi beszámoló fontosabb részei
és elemzési eszközei, lényeglátási képesség fejlesztése, a pénzügyi összefüggések
tekintetében az összefüggések felismerése, költségek viselkedése, költségek és kiadások,
árbevétel és pénzbevétel különbségének felismerése, a vállalkozás vagyoni helyzetének,
jövedelmezőségének és fizetőképességének figyelembe vétele az üzleti tervezés
folyamatában, alapvető Excel táblázatkezelési ismeretek, egyszerű termékárazási
gyakorlatok, fedezeti pont számítás.

4. nap – távoktatás
Társadalmi vállalkozások marketingje. Az innováció
Schumpeter-féle alapesetei; az innováció fajtái az
1.
eredetiség szempontjából; Társadalmi innováció
fogalma, társadalmi vállalkozás emberi erőforrásgazdálkodása
Szűcsné Markovics
Klára
A készletgazdálkodás fogalma és kapcsolódása a
társadalmi vállalkozás logisztikai rendszerhez. A
2.
készletgazdálkodás költségei: utánpótlási költségek,
készlettartási költségek, hiány költségek. Az optimális
beszerzési tételnagyság klasszikus modellje
A téma rövid leírása:
A blokk elsődleges célja a társadalmi vállalkozás gazdálkodási tevékenységének
alapvető összefüggéseinek átlátásához, elemzéséhez, a lehetőségek kreatív
újragondolásához szükséges ismeretanyag elsajátíttatása. A gazdálkodás bonyolult
összefüggésrendszereiben való eligazodási- és probléma-felismerési képességek,
valamint a probléma-megoldási készségek meggyökereztetése. Bemutatásra kerülnek a
társadalmi vállalkozások készletgazdálkodási tevékenységeinek ellátásához szükséges
alapvető ismeretek.
Elsajátítható kompetenciák: a döntésképesség fejlesztése; a komplex összefüggések
rendszerében való gondolkodás elsajátíttatása. A tananyag feldolgozása révén fejlődnek
a készletgazdálkodási folyamatok összefüggéseinek átlátására vonatkozó képességek,
javul a készletgazdálkodás terén a lényeglátási képesség.
5. nap – helyszíni képzés
Működés finanszírozási igénye – vevők, szállítók,
készletek forgási sebessége, forgótőke nagyságának
1.
kiszámítása, finanszírozási igény a beruházási összeg és
beruházás megvalósulási idejének ismeretében
Finanszírozási térkép – finanszírozási hierarchia. Belső
és külső források. Ideiglenes és végleges források. Főbb
banki finanszírozási termékek. A bankok által kért
2.
Bozsik Sándor
fontosabb fedezetek.
Esetjáték – szociális farmok számára rendelkezésre álló
fontosabb állami és non-profit pályázati lehetőségek.
Bérszámfejtés. Munkáltató és munkavállaló által fizetett
3.
közterhek. Általános forgalmi adózás általános
szabályai.
4.
Értékelés, összefoglalás, tapasztalatcsere.
A téma rövid leírása:
A blokk elsődleges célja, hogy bemutassa a társadalmi vállalkozások finanszírozási igényeit,
valamint az azok kielégítésére rendelkezésre álló üzleti, non-profit és állami forrásokat.
Ismertetésre kerülnek a társadalmi vállalkozás által fizetendő fontosabb közterhek a
fontosabb adók befizetési és bevallási határidői. A fontosabb közterheket egyszerű példák
szemléltetik.
Elsajátítható kompetenciák: működtetési és beruházási célú finanszírozási igény
megbecslése; finanszírozási térképen eligazodás, alapvető pénzügyi-banki fogalmak
megismerése, képesség a pályázatok által kért pénzügyi adatok meghatározására az adózás
rendjével és a fontosabb adójogszabályok teljesítésével kapcsolatos eljárások megismerése,
néhány elektronikus adóbevallás kitöltése

