
Irány a sikeres zöld civil, társadalmi, közösségi vállalkozások felé 
képzés és műhelymunka

A világon egyre több olyan kezdeményezés van, ami gyökeresen új módon 
igyekszik megközelíteni a környezeti és társadalmi problémákat. Ahogy 
mondani szokás, ha citromot dob az élet, akkor legalább csináljunk belőle 
limonádét. De mit is jelent ez a gyakorlatban?

Bangladesben pl. szegények millióit láttak el mobiltelefonálási lehetőséggel, 
méghozzá üzletileg is sikeres módon. Vagy Indiában olyan mikrohitelezési 
program indult, amivel munkanélküliek kezdhettek saját kisvállalkozásba. Mi 
lehet a közös elem ezekben? És hogyan működhetnek?

Mindenhol ugyan az a mintázat: Megnézzük a társadalmi problémát, 
feladatot, és megkeressük rá azt a megoldást, ami gazdasági értelemben is 
megállja a helyét. Ha a világ szegényebbik felében működnek ezek a 
modellek, akkor lehetséges, hogy nálunk is életképesek?

A társadalmi vállalkozások, társadalmi kérdéseket oldanak meg. 
Magyarországon még gyerekcipőben jár ez a terület, de több sikeresen 
működő modell is van, amelyeknek a példáján keresztül megnézzük, hogy 
hogyan is kell nekiállni ennek a munkának, hogy a nehézségek lehetőséggé 
váljanak.

A képzésen résztvevők bepillantást nyerhetnek a hazai társadalmi 
vállalkozások működésébe. Megnézzük, hogy a klasszikus civil szervezeti 
működést hogyan lehet átalakítani társadalmi vállalkozássá. 
Megismerkedünk a Canvas üzleti modell készítéssel, ami lehetővé teszi 
számunkra azt, hogy úgy érjünk el a környezet és természetvédelem terén 
sikereket, hogy közben nem vagyunk kiszolgáltatva a pályázati rendszerek 
forrásainak, hanem saját lábra tudunk állni.

A képzést Vágvölgyi Gusztáv és Zalatnay László , az Inspi-ráció Egyesület  
trénerei tartják. Mindketten kutatják a hazai társadalmi vállalkozásokat, és 
maguk is aktív szereplői jó néhány ilyen kezdeményezésnek. Pl: Polyán 
Egyesület, Nyíregyházi Kosár bevásárló közösség, Energia és Környezet 
Alapítvány. 

Ha eleged van abból, hogy ismeretterjesztő kampányról-kampányra élj, és 
közben szembesülsz ennek a munkának a nehézségeivel,
He eleged van a pályázati finanszírozás kiszámíthatatlanságából, és egy 
stabilabb forrásra szeretnél alapozni, 
Ha a munkatársaiddal közösen szeretnél végre gondolkodni, és egy jó 
rendszert kialakítani, 
Akkor itt az idő, hogy elgyere a Képzésünkre. 



Egy kis előzetes a képzéshez: 

Mi a Canvas üzleti modell?

A Canvas vásznat jelent. Azért ezt a nevet adták ennek a gondolkodási 
rendszernek, mert minden vállalkozás, függetlenül attól, hogy non-profit, vagy
for-profit, áttekinthető egyetlen lapon (Vásznon).  
Esetünkben a vállalkozás csak azt jelenti, hogy egy ember, vagy emberek 
egy cél elérésére vállalkoznak. Egy civil szervezet is vállalkozik valamire. 

A modell szó azt jelenti, hogy a valóság lényegét igyekszik megragadni azzal,
hogy a lényeges összetevőket és összefüggéseket modellezi, és így képezi 
le a valóságot. Tehát a működés legfontosabb összefüggéseit tudjuk ezen 
keresztül áttekinteni. A Canvas modell alkalmas arra is, hogy a társadalmi 
beágyazottságunkat növelje, mert segítségével áttekinthetjük a munkánk 
lényegét, láthatjuk a célcsoportunk számára fontos dolgokat, és 
összeilleszthetjük ezeket a saját céljainkkal. Teljesen gyakorlatias módon.

Az üzleti modell egy gondolkodás mód. A gyorsan változó környezetben nem,
vagy nehezen alkalmazható a klasszikus üzleti tervezés. Hiszen a maga sok 
oldalas terjedelmével nem alkalmas arra, hogy egyetlen átfogó képpé 
tömörítse a vállalkozás működését.  A Canvas modell ezt valósítja meg 
rendkívül hatékonyan.

A Canvas modell 9 kérdés feltárásán keresztül ad a vállalkozásról egy jól 
használható képet. A 9 kérdésen keresztül látott kép nagyon alkalmas sok 
elemzés és változtatást igényló pont beazonosítására . Vagyis egy olyan 
gondolkodásmód, amivel egyaránt lehet a szervezet céljait, a célcsoportját, a 
tevékenységeit, a gazdasági feltételeket összefüggéseiben is látni. A Canvas 
elkészítése után láthatóvá válik, hogy mik a kritikus pontok a szervezetben, 
vagy a célok elérésében. A kritikus pontok felismerése mellett a megoldási 
lehetőségek széles tárháza is azonnal megjelenik.

A Canvas modell nagyszerűsége az egyszerűségében és az ebből eredő 
könnyű áttekinthetőségében rejlik. A modell megértése egy fél óra alatt 
elsajátítható. Néhány órás gyakorlás után egészen jól használható bárki által,
de a legnagyobb előnye az, hogy közösségi szinten lehet a segítségével a 
szervezet lehetőségeit feltárni. 
Egy alap Canvasz elkészítése nem igényel több időt 1 napnál, viszont  
hatalmas szellemi potenciált szabadít fel a közös gondolkodás 
megteremtésével. 

A képzés résztvevői mindent megkapnak ahhoz, hogy maguk is használni 
tudják ezt a módszert.


