KREATÍV ÜZLETI MODELLEK ALTERNATÍV FINANSZÍROZÁSI
LEHET Ő SÉGEK
Tapasztalatcsere a brit és magyar társadalmi vállalkozói
szektor között

NEM ADOM FEL KÁVÉZÓ
BUDAPEST, MAGDOLNA UTCA 1., 1086
2017. MÁRCIUS 20.

Szerettel meghívjuk soron következő eseményünkre, melynek fókuszában a brit és magyar
társadalmi vállalkozói szektor közötti tapasztalatcsere és azon belül a pénzügyi
fenntarthatóság áll.
Szervezők: Badur Alapítvány és a Katalizátor Hálózat

13.3016.45

DÉLUTÁNI SZEKCIÓ : INTERAKTÍV, GYAKORLATORIENTÁLT WORKSHOPOK

13.3014.45

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYES PIACI MEGJELENÉS CHARLIE WIGGLESWORTH, SOCIAL ENTERPRISE UK
Mi jellemzi a brit társadalmi vállalkozások sikeres piaci működését? Ezt az
átfogó kérdést a workshop az alábbi témák mentén vizsgálja meg:
a. A brit társadalmi vállalkozások működési területei és piacai
b. Tipikus példák – esettanulmányok
c. A vállalkozói kultúra megteremtése: átmenet a pályázati függőségből a piaci
kereskedésbe
Charlie Wigglesworth a Social Enterprise UK vállalati kapcsolataiért felel, és
mindemellett azon dolgozik, hogy a brit társadalmi vállalkozások és vállatok
közötti partneri kapcsolatok erősödjenek. Tapasztalatai sokrétűek, magába
foglalják az üzletfejlesztési, értékesítési területet, illetve a testre szabott
tanácsadói szolgáltatások kialakítását – akár kisebb civil szervezetek, akár
nagyobb multinacionális vállalatok számára.

14.4515.30

15.3016.45

KÁVÉSZÜNET & NETWORKING
FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK –
CHERIE WHITE, THINK FOR THE FUTURE
A workshop egy konkrét társadalmi vállalkozás, a Think for the Future
példáján keresztül világítja meg azokat a mindennapi kihívásokat, melyekkel
egy társadalmi vállalkozó nap mint nap szembesülhet - különös tekintettel a
társadalmi befektetések (visszatérítendő támogatások) használatára. Az
alternatív finanszírozási lehetőségek közül az eredményalapú finanszírozásra
és a 'Social Impact Bond’' (Társadalmi Hatás Alapú Kötvény) használatára is hoz
példát. A workshop ezen felül megvizsgálja, hogyan lehet a kívánt társadalmi
hatás elérését és a bevételi elvárásokat összhangba hozni.
Cherie White a Think for the Future alapítója. Az elmúlt 6 évben egy egyetemi
inkubációs programot vezetett, és 6 különböző társadalmi vállalkozás
felépítésében vett tevékenyen részt. Think for the Future elnevezésű oktatási
vállalkozásában tapasztalati szakértők (ex-bandatagok, ex-szerhasználók stb.)
tartanak változatos életvezetési témákban iskolai foglalkozásokat fiataloknak,
hogy megakadályozzák korai iskolaelhagyásukat.

A délutáni workshopok munkanyelve az angol. A részvétel ingyenes, de előzetes
jelentkezéshez kötött. A jelentkezéseket március 8-ig várjuk az alábbi jelentkezési lapon.
A kiválasztott résztvevőket március 10-ig értesítjük.

16.4520.00

ESTI SZEKCIÓ

16.4517.15

REGISZTRÁCIÓ

17.1518.00

18.0020.00

UGRÓDESZKA PROGRAM 2017 - PÁLYÁZATI ISMERTETŐ
A Badur Alapítvány és szakmai partnere, a NESsT bemutatja közös
Társadalmi vállalkozásfejlesztő programját, melynek célja, hogy hosszú távon
javítsa halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegény közösségek
életminőségét. Pályázati felhívás: ITT.
PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG: VAN ÚJ A NAP ALATT? –
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
Örökzöld téma, mely minden társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos
rendezvényen előkerül. Beszélgetésünk aktualitását számos konkrét esemény
adja. Az elmúlt években drasztikus állami forráskivonással szembesültek a brit
társadalmi vállalkozások. A mindennapok nehézsége mellett ugyanakkor ez egy
újfajta üzleti kreativitást is magával hozott, és új utakat nyitott meg a
forrásszerzés terén, a társadalmi tevékenységek piaci alapokra való
helyezésében. Magyarországon a jelenleg elérhető, vissza nem térítendő
támogatások mellett a közeljövőben várható, hogy egyre nagyobb szerepet
kapnak a visszatérítendő támogatások, amelyek szintén egy új típusú üzleti
modellt feltételeznek. Milyen új kihívásokra számíthatunk a pénzügyi
fenntarthatóság terén? Hogyan készülhetnek fel a társadalmi vállalkozások
ezekre? Mit tanulhatunk a brit példából? Beszélgetésünk többek között ezeket a
témákat járja körül.
Résztvevők:
- Cherie White, Think for the Future (Egyesült Királyság)
- Charlie Wigglesworth, Social Enterprise UK (Egyesült Királyság)
- Váczi Rozi, Matyodesign
- Eszter Elemér, PBG FMC
- Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője, felkérés alatt
Moderátor: Horváth Anna, NESsT

A kerekasztal beszélgetés során angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Az esemény ingyenes és sajtónyilvános.
Kapcsolat: Koppány Judit, judit.koppany@badurfoundation.org

