
Társadalmi innováció és 
vállalkozás





Társadalmi + digitális 
bingó

Blockchain Fenntartható-
ság Big Data Empátia

Gamification Transzparencia Nyílt forráskód Blockchain

IoT Hiperlokális VR Környezet-
védelem

Körforgásos 
gazdaság

Mező-
gazdaság

Okos 
szenzorok Folklór divat

Oktatás Fintech Hátrányos 
helyzetűek Fairness

Civic tech Egykártyás 
számítógépek

Alulról jövő 
kezdeményezés



MDG -> SDG



SDG

•Earth Overshoot Day 2017-ben: augusztus 2  
• Impact Economy roadmapje: enntartható 
fejlödési célok 

• Elörejelzés: SDG-k 
• 380 millió új munkahely 
• 12 trillió dolláros üzleti lehetöség



Jótékonyság-profit 
spektrum



Jótékonyság

•Végszükséglet esetén, pl. természeti 
katasztrófa után - életben maradás 

• Stabilabb helyzetekben nem segít 

• Cél: fenntartható helyzeteket teremteni



Társadalmi innováció

•Nem új termékek vagy szolgáltatások, hanem 
a világ struktúráját meghatározó hiedelmek 
és kapcsolatok megváltoztatása 

• Még egy mobil elöállítása helyett 
társadalmi transzformáció 

• Systems change: a rendszer megváltoztatása



Társadalmi vállalkozás

•Nem függ alapítványoktól, mások pénzétöl 

• Akár befektetöket is bevonzhat 

• Önfenntartó 

• A felhasználókat is `képessé  teszi`, 
áldozatszerep helyett



Nehéz…

•Felszín helyett mélyen: probléma valós okai, 
gyökerei 

• Sok pivotálás 

• Start-up metódusok, kis változtatásokkal: SROI, 
SBMC, emberközpontú design 

• Nehéz kombináció: célközönséggel együtt 
alkotni, start-upként müködni, milliomos aligha 
leszel



…de megéri

•Nem vagy egyedül: pro bono segítség 

• Munkahelyteremtés, életminőség javítása, 
nyereség vissza fordítása szociális 
programokba 

• Cél: magunkat elavulttá tenni



Zebra és a csótány 
•Csótányok: ellenállóak, bármit túlélnek 

• Zebra:  

• igaziak 

• feketék és fehérek (profit és társadalmi 
hasznosság) 

• közösségben élnek, segítik egymást, így 
erösebb a kollektív hatás 

• páratlan állóképesség és tőkehatékonyság



Hogyan?
•Human-centered design: emberközpontú dizájn 

• Design thinking 

• Social-lean startup 

• Sociocracy és holacracy 

• Agile projektmenedzsment  

• Theory of Change  

• Nyitottság: CC, nyílt forráskód, ún. smart networks 

• Társadalmi hatás mérése



Társadalmi  
hatás mérése 



Társadalmi üzleti 
modellek I

•Hitel, vissza nem fizetendő támogatás, 
részesedés alapú 

• Külsö finanszírozás: állami, EU, 
alapítványok 

• FFF 

• Crowdfunding/crowddonation: sok munka, de 
reality check 

• Befektetők: impact, angel



Társadalmi üzleti 
modellek II

•Sikeres termék - nyereség 

• Freemium: tudásalapú projektek  

• Software as a Service 

• Tanácsadói munka: legyél vezető szakértő



Még mielőtt 
belekezdesz

•Miért csinálom ezt? 

• Meddig tudok meglenni fizetés nélkül? 

• Kitartás, alázatosság, vállalkozó szellem?



Barcamp



Social-Digital 
Innovation Initiative

•Német non-profit Kft 

• Független 

• Nem kérünk részesedést 

• Rugalmas 10 hetes inkubációs program



Social-Digital 
Innovation Initiative

•Társadalmi+digitális innováció 

• Impact (hatás) a technológiai megoldások 
segítségével 

• Lentről szervzedődő (grassroots) megoldások





További infó



További infók
Ashoka https://www.ashoka.org/ & http://ashoka-cee.org/hungary/en/  

Toniic - impact befektetök http://www.toniic.com  

NESsT - Magyarország http://www.nesst.org/hungary/  

Socialfokus - https://socialfokus.org  

Impact Hub - https://budapest.impacthub.net  

Badur Foundation: http://www.badurfoundation.org/projects/hungary  

Civil Support nonprofit (Impact Accelerator)  

http://civilsupport.hu  

Ananda ventures (Social Venture Fund) - ed tech, sustainable 
consumption, health, employment http://www.socialventurefund.com  

Stanford social Innovation Review - https://ssir.org  

Social-Digital Innovation Initiative https://sdinnovation.org 
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