Dr. Sivák József
Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított
képzési program (ARIADNE, Managerial Guidance in Social Economy) magyarországi
próbaképzésének tapasztalatait értékeli. A program 2010-ben indult, amikor a francia ESCEM
(Ecole Superieure de Commerce et de Management) sikeresen pályázott az EU program
keretében kidolgozandó és a szociális gazdaságra alkalmazható képzési programra. A
kutatásban a francia fél vezetésével angol, olasz, belga, svájci egyetemi, illetve kutatóintézeti
partnerek vesznek részt, magyar részről a Budapesti Gazdasági Főiskola. A program
végrehajtása keretében 2012 márciusára kialakult az a képzési anyag, amely tartalmát tekintve
hasznosítja a legjobb európai tapasztalatokat, módszertanában épít a nemzetközi képzési
tapasztalatokra és figyelemmel van a hazai sajátosságokra. Az oktatási anyag „tesztelése” egy
2012 májusában tartott próbaképzésen történt. A cikk bemutatja a képzési anyag moduláris
szerkezetét, a szociális gazdaságban dolgozó menedzserek képzésében oktatni szükséges
kompetenciákat, a szociális gazdaság jövőbeni szerepét, az EU ezzel kapcsolatos politikájának
fő vonásait. A próbaképzés résztvevőinek kérdőíves kikérdezése hasznos információkat
szolgáltatott a képzési anyag tartalmi és módszertani minőségéről. A cikk végül azt tárgyalja,
hogy a programban részvevő országok hogyan hasznosítják a magyar tapasztalatokat, illetve
milyen lehetőségek vannak a konzorciumi munkában kialakított képzési anyag transzferálására
közép-kelet európai további országok számára, illetve a tapasztalatok beépítésére a hazai
felsőfokú szakképzésbe.
Kulcsszavak: szociális gazdaság, tudástranszfer, menedzserképzés, menedzseri kompetenciák,
moduláris képzési szerkezet

1. ARIADNE – oktatás a tudástranszfer érdekében1
Az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében a francia
ESCEM ((Ecole Superieure de Commerce et de Management) 2010-ben sikerrel
pályázott egy a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzserek számára
szolgáló képzési program kidolgozására. A képzési anyag kidolgozására egy
nemzetközi konzorcium jött létre, és a program maga az ARIADNE nevet
kapta.2 A program célja az volt, hogy a képzési program a lehető legnagyobb
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A projekt dokumentumai az 1. sz. linken érhetők el
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A cikk a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) „ARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő
menedzsereknek” című nemzetközi kutatási projekt keretében készült (Leonardo da Vinci Transfer of
Innovation- 2010-1-FR1-LEO05-14505). A Konzorcium tagjai voltak:
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mértékig építsen a résztvevő országok eddigi tapasztalataira, illetve az európai
jó gyakorlatokra.
A program szorosan kapcsolódik azokhoz az európai törekvésekhez, amelyek a
területi kohézió és a társadalmi problémák újszerű megoldása érdekében
középpontba állították a szociális gazdaság és a szociális innováció kérdéseit
(munkahelyteremtés, társadalmi befogadás, szociális ellátás, területi kohézió
stb.). Az Európai Bizottság 2011-ben elfogadott egységes piaci törvénye a
szociális gazdaságot és a szociális vállalkozásokat az új növekedési tényezők
között veszi számításba, mint a lehetséges tizenkét tényező egyikét. Ebből
következően is egyre fontosabbá válik, hogy a szociális gazdaság sokszínű,
országonként különböző megközelítéseit az eddiginél jobban megismerjük.
Ez nem jelenti a fogalom egységesítését, vagy közelítését, hanem sokkal inkább
a szociális gazdaság lényegének megértését. Ha ugyanis a szociális gazdaság
jövőbeni felértékelődő szerepéből indulunk ki, akkor érthetővé válik, hogy
mennyire fontos a döntéshozók jövő generációinak oktatása és képzése, a
különböző kutatási témák elindítása. Az elmúlt évek során Európában a szociális
gazdasággal összefüggésben nagy tapasztalati anyag halmozódott föl mind az
iskolai rendszerű képzésben, mind a célzott tréningek tekintetében. Érthető,
hogy ezek alapján felvetődik annak igénye, hogy ezt az európai know-how-t a
közös célok érdekében minél jobban hasznosítsuk. Az ARIADNE program ebbe
az európai trendbe illeszkedik.
2. A szociális gazdaság definíciójával kapcsolatos megfontolások a képzés
szempontjából
A projekt indulásakor a konzorciumban résztvevő szakértők is szembe találták
magukat a már ismert terminológiai problémával, hogyan is definiáljuk a
szociális gazdaság fogalmát. Ha csupán a konzorciumban résztvevő országok
eltérő tapasztalatait és hagyományait tekintjük, akkor máris érthető, hogy a
vélemények meglehetősen eltérőek voltak a fogalom lehatárolását illetően.
Nem feladata ennek a cikknek a terminológiai vita felelevenítése, csupán a
program kontextusában mutatjuk be a szociális gazdaságra kialakított
munkadefiníciót. A munkadefiníció a szociális gazdaság legszélesebb
értelmezését próbálta megadni azzal a céllal, hogy ezen belül az egyes országok
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érvényesíteni tudják az országokra jellemző specifikumokat. Ennek megfelelően
a szociális gazdaságon a „harmadik szektort” értettük, amely lényegében
megkülönböztethető a magánszektortól, illetve a hagyományos közszektortól.
A szociális gazdaság főképpen az egyesüléseket, szövetkezeteket,
alapítványokat, kölcsönös segélyezési társaságokat öleli át. A tevékenységi
megközelítésben a szociális gazdaságba sorolhatjuk a fenti szervezeti formák
által nyújtott gazdasági tevékenységeket. (termékek előállítását és
szolgáltatásokat).
Ez a megközelítés lényegében összhangban van az EU legújabb
dokumentumaiban használatos megközelítéssel.3 Ennek értelmében a szociális
vállalkozások a szociális gazdaság fontos szereplői. Bár az EU legújabb
dokumentuma szociális vállalkozásokról beszél, de tartalmi megközelítésben a
szociális gazdaság elemeire utal, amikor kimondja, hogy
• a vállalkozás célja közérdekű társadalmi, vagy szociális cél szolgálata
magas szintű szociális innovációban megnyilvánuló tevékenység alapján,
• nyereségét elsősorban a szociális cél érdekében forgatják vissza (explicit
cél a közösségi szolgáltatás, a cél állampolgári, vagy civil szerveződés
kezdeményezésével fogalmazódik meg)
• felépítésében érvényesül a demokratikus részvétel, döntéshozatal és
tulajdonlás (nagyfokú szervezeti autonómia, a döntéshozatal nem a
tulajdoni arányok szerint történik, a döntés résztvevői egyben a
tevékenységet végzők).
A terminológiai vita természetesen még most sem zárult le, mert a
legkülönbözőbb dokumentumokban ma is keveredik a „social business”, a social
enterprise” és a „social enterpreneurship” használata. A szociális vállalat (social
enterprise) megjelölés kb. 15 éve elfogadott volt Európában. A szociális
vállalkozás (social enterpreneurship) inkább az angolszász kontextusban
használatos, míg a „social business” pedig úgy tekinthető, mint egy olyan piaci
szereplő, amelynek célja alapvetően szociális jellegű szolgáltatás, és amely
többnyire részvénytársasági formában működik.4 Ebből a nem pontos
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Az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Tanácsnak és a Régiók Bizottságának: Kezdeményezés a szociális vállalkozásokért. COM82011)682 végleges.
Brüsszel, 2011. november 25.
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Például a NEsST hálózat használja leginkább a „social enterpreneurship” fogalmát
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fogalomhasználatból adódik az a probléma, hogy az EU hivatkozott
dokumentumának social business-re utaló címe leszűkítő lehet abban az
értelemben, hogy az európai gyakorlat a szociális gazdaságba beleérti a social
enterprise mellett a szövetkezeteket, az egyesületeket és egyéb szervezeti
formákat, amelyeknek alapvető céljai között szerepel a jóléti szolgáltatások
nyújtása például vállalkozási alapon.
Mindezeket a dilemmákat annak alátámasztására jegyezetem meg, hogy
érzékeltetni tudjam, hogy a képzési program szempontjából elegendő volt
egyetértésre jutni a szociális gazdaságnak egy viszonylag tág fogalmában, amely
a továbbiakban rugalmasan értelmezhető az egyes országok szempontjából.
3. A menedzserek képzését szolgáló pilot program tartalma és módszertana az
európai tapasztalatok adaptálásával
A programban kidolgozott képzési csomag lényegében egy olyan általános
képzési keret kialakítását célozta meg a szociális gazdaság bármely
szegmensében dolgozó menedzserek számára, amely sajátos felépítése alapján
tartalmaz minden országban alkalmazható elemeket és kellően rugalmas a helyi
sajátosságok beépítésére.
A továbbiakban röviden vázoljuk a végső képzési anyag kidolgozásához vezető
út legfontosabb fázisait. Ezek a fázisok a következők voltak:
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I. Fázis
A képzési anyag kialakításánál figyelembeveendő szempontok
kidolgozása és egy általános keretmodellnek a konzorcium
által történő elfogadása

II. Fázis
A magyar pilot modell elemeinek konkretizálása az általános
modellkeret alapján

III. Fázis
A magyar pilot modell egyeztetése mind a konzorciumi
tagokkal, mind a hazai szakértői csoportokkal, majd a konkrét
képzési anyag jóváhagyása a konzorcium által

IV. Fázis
A kidolgozott képzési anyag tesztelése próbaképzésen magyar
résztvevők közreműködésével

Természetesen a cikk terjedelmi korlátai miatt sem lehet az egyes fázisok
minden részletére kitérni, ezért a továbbiakban csak azokra a legfontosabb
módszertani és tartalmi kérdésekkel foglalkozom, amelyek ennek a projektnek
az újszerűségét adták és az európai ismeretek hazai adaptációját tették lehetővé a
tudástranszfer útján.
Az egész projekt szempontjából nagy jelentősége volt az I. Fázisban kidolgozott
általános modellkeretnek. Ebben a szakaszban az EURICSE munkatársai a saját
és az ismert európai tapasztalatok alapján összefoglalták, hogy melyek azok a
szempontok, amiket egy menedzserek képzését szolgáló képzési anyag
összeállításánál mérlegelni, elemezni, figyelembe venni szükséges. Összesen
nyolc ilyen szempontot azonosítottak. Ezek azért érdekesek a képzési anyagokat
kidolgozók számára, mert véleményem szerint egy általános metodikaként
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alkalmazhatók. A mérlegelésre javasolt szempontok - a konzorcium által is
megerősítve – a következők voltak:
1. Mi a képzési program „környezete”, azaz milyen hasonló képzésekhez
kapcsolódik, ehhez képest mik a sajátosságok?
2. Milyen oktatógárda áll rendelkezésre az iskolai képzésből, illetve a
gyakorlati szakemberek részéről?
3. A képzéssel megcélzott hallgatóság pontos azonosítása. Itt
menedzserekről van szó általában, de kérdés, hogy például milyen
szinten tevékenykedő menedzserek, milyen szervezeti formát képviselő
menedzserek stb.?
4. Hogyan lehet a nemzeti sajátosságokat figyelembe venni a képzési
szükséglet kialakításánál?
5. A képzésen a gyakorlatban lehetséges és szükséges menedzseri
kompetenciák közül melyek kiemelése és az oktatás fókuszába állítása
indokolt?
6. Melyek a képzés európai dimenziói, hogyan ágyazódik be egy európai
kontextusba?
7. Milyen legyen a képzés gyakorlati megvalósításának időbeli szervezése?
(Pl. hány napos legyen, egymás utáni napokon, vagy egy-egy nap időben
széthúzva stb.)
8. A képzés során alkalmazott oktatási módszerek. (előadás, interaktív
beszélgetés, csoportmunka stb.)
A felsorolt szempontok jól szemléltetik, hogy a képzési anyag kidolgozásánál
két kérdéskört kell alaposan meggondolni: mi legyen a képzés fókusz, illetve
hogyan, milyen módszerekkel oktassunk? Az alábbiakban a fenti szempontok
közül e két kérdéskört szem előtt tartva a 4, 5 és 6, illetve a 7. és 8. pontot
nézzük meg részletesen is.
3.1 Mit oktassunk? (4,5 és 6. szempont)
A menedzseri kompetenciák
általános modelljét a liege-i egyetem
szakértői dolgozták ki az európai
tapasztalatok alapján. Az un.

a szervezet
működési
területe

a jövőbeni
igények
megértése

következetesség

a célok
pontos

a piaci
lehetőségek

alkalmazkodóké
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innováció

kompetenciamodell strukturáltan
foglalta össze a kompetenciákat.
Összesen hat fő kompetenciát
azonosított és az egyes
kompetenciákhoz tartozóan
összefoglalta, milyen ismeretekre
van szükség a kompetenciának való
megfeleléshez, ehhez milyen
képességek szükségesek és milyen
viselkedési szabályok szerint kell
viselkedni. Az alábbiakban a
részletes kompetenciamodell
lényegének megértéséhez csupán
példaszerűen próbáljuk meg
szemléltetni a modell felépítését.

azonosítása

azonosítása

a célok
közötti
prioritások,
feszültsége
k

a küldetés
konkretizálása

döntéshozó
szervek
feladatai

a szervezetnek
megfelelő
irányítási
rendszer
megértése

pesség

Stratégiaalkotás

Kompete
ncia

Ismere
tek

Képessé
gek

Viselke
dési
szabály
ok

jogi formák
ismerete

őszinteség
diplomácia

a
döntéshozókk
al való
kapcsolattartás

A belső irányítási rendszer ismerete

teljesítménym
utatók
megfogalmazá
sa
Külső érdekeltek
bevonása

a külső
érdekeltek
sokszínűség
ének
ismerete
hálózatépíté
s
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az érdekeltek
azonosítása
együttműködé
sa
szervezetekkel
, hálózatokkal
a szervezet

rugalmasság
tudatosság
növelése

érdekeinek
képviselete
Humánfeltételek
megteremtése

személyi
állomány
kialakítása

önkéntesek
bevonása

megértés
vezetővé válás

motiváció
együttműködé
si készség
fejlesztése

Pénzügyi feltételek megteremtése

bevételi
források
(kormányza
t, adomány
stb.)
támogatási
csatornák

A szociális gazdaság lényegének
megértése

fogalmak,
történet
ismerete
jogszabályo
k,
szervezeti
formák
ismerete

üzleti terv

kreativitás

pénzügyi mix
összeállítása
kockázatkezel
és

versenytársak
felmérése

kritikus
gondolkodás

a vállalkozás
elhelyezése a
különböző
kontextusokba
n (állam, piac
stb.)

önérvényesítés
tudatosság
növelése

A magyar képzési igényeket, a leginkább oktatandó kompetenciákat egy
újszerű eljárás keretében alakítottuk ki. A felmérés metodikáját az EURICSE
munkatársai dolgozták ki. Az általuk összeállított „térkép” (Country
Specificities Chart) volt a vezérfonal ahhoz, hogy a figyelem középpontjába
kerüljenek a lényeges nemzeti sajátosságok. A sajátosságokat három
kérdéscsoport szerint lehetett áttekinthetővé tenni:
• az első kérdéskörbe tartozott annak felmérése, hogy mi a szociális
gazdaságra elfogadott „definíció”, melyek a legfontosabb jogi szabályok
és mit mutat a szociális gazdaság története,
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• a második kérdéskör a szociális gazdaság „beágyazottságát” mérte föl:
milyen kapcsolat van a közszektorral, léteznek-e hálózatok, milyenek a
piaci kapcsolódások (munkaerőpiac, pénzügyi piac)
• a harmadik kérdéskör a szociális gazdaság jövőjét próbálta megbecsülni:
melyek a kialakult szervezetek fenntarthatóságának feltételei, innovációs
képességei.
Ezt a gondolkodási keretet megtartva a speciális igények felmérésére három
módszert alkalmaztunk:
• fókuszcsoportos megbeszélések
• képzés előtti felmérés a leendő résztvevők körében
• kérdőíves felmérés a civil szervezetek körében
Az elvárásokat két körben igyekeztünk összegyűjteni a résztvevőktől. Egyrészt
már a jelentkezési lapon érdeklődtünk elvárásaikról, ill. konkrét kérdéseikről a
tréning kapcsán, másrészt a képzés kezdetén körkérdéses, illetve a tutor által
vezetett gyakorlat formájában.
A jelentkezők egyik része alapvetően a szociális gazdaság rendszerét,
lehetőségeit szerette volna megismerni. Többen azt fogalmazták meg, hogy az
eddigi tudásuk rendszerezése miatt jelentkeztek a képzésre, sokan közülük
olyanok is, akik már hosszú évek óta ezen a területen tevékenykednek.
A résztvevők elvárásai között a következő tételek szerepeltek: mind az elméleti,
mind a gyakorlati tudás, naprakész és a gyakorlatban is jól hasznosítható
ismeret, tapasztalat megszerzése, új készségek és kompetenciák elsajátítása, a
hazai és a külföldi jó gyakorlatok megismerése.
Az általunk a fókuszcsoportos kutatás alapján is kiemeltnek tartott üzleti
kompetenciák erőteljesen jelentek meg a várakozások között. Sokan jelezték,
hogy fontos számukra a forrásszerzési lehetőségek megismerése, a támogatási
rendszer, az újabb anyagi források bevonásáról gyakorlati ismeretek szerzése.
Az elvárások között szerepeltek az új szociális vállalkozás, szövetkezet
létrehozásának lehetőségei, a vállalkozás-alapítás veszélyeinek megismerése és
a fenntarthatóság biztosítása feltételeinek, a szociális gazdaság jogi, működési
mechanizmusának megismerése.
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A magyar képzési igények legfontosabb elemei az alábbiakban foglalhatók
össze:
• Naprakész, használható elméleti ismeretek megszerzése, rendszerezése,
elsősorban a gyakorlatias tudás és új szemléletmód, valamint a hazai és
külföldi jó gyakorlatok megismerése került előtérbe a felmérések során.
• A kompetenciákat illetően egyfelől a stratégaalkotási, menedzseri és az
üzleti (vállalkozói, gazdasági - pénzügyi elemző) készségek, másrészt a
közösségformálásra, az együttműködésre, a kommunikációra irányuló
kompetenciák fejlesztése kapott nagy figyelmet.
• A képzésen valórészvétel szempontjából motiváló tényezők voltak: új
típusú tudás megszerzése a szociális gazdasággal kapcsolatban, jó
gyakorlatok átvétele, adaptálása, átültetése a jelenlegi munkaterületre, a
már működő szervezet fenntarthatóságának biztosítása, új szociális
vállalkozás alapítása.
Az európai dimenzió érvényesítése nem jelentett különösebb nehézséget, mivel
az EU legutóbb elfogadott irányelvei jó alapot adtak annak alátámasztására,
hogy a közösen kialakított képzési modell hasznosítja legjobb európai
tapasztalatokat. A próbaképzés résztvevői részben a konzorciumot képviselő
országok képviselőinek előadásaiból, részben a legjobb gyakorlatok hazai
szakértők által történő bemutatása útján közvetlenül is érezhették a program
egyedülálló nemzetközi kontextusát. Az európai dimenzió másik megközelítése
lehet az, hogy a magyar pilot program alkalmas lehet a képzési anyag más
közép-kelet európai országokban való elterjesztésére az ott alkalmazandó
specifikus vonások beillesztése után.
3.2. Hogyan oktassunk? (7 és 8 szempont)
Manapság már a különböző képzési formáknál kialakult az oktatási módszerek
olyan széles tárháza, amelyekből meg lehet találni a konkrét célnak legjobban
megfelelő eszközöket. Ebben az esetben is áttekintettük a más országok hasonló
képzéseinél alkalmazott módszereket és azokat próbáltuk összehangolni a helyi
igényekkel.
Az első kérdés az volt, milyen időtartamú és időbeli tagolású legyen a képzés.
Viszonylag gyorsan egyezségre lehetett jutni abban, hogy egy rövid távú
koncentrált képzés felelne meg leginkább az igényeknek. Így alakult ki a
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háromnapos képzés gondolata. A képzés moduláris felépítése lehetőséget adott
arra, hogy délelőttönként általában az elméleti jellegű előadások és a hozzá
kapcsolódó interaktív foglalkozások legyenek, délután pedig inkább a csoportos
foglalkozások, esettanulmányok legyenek a fókuszban. Természetesen itt is meg
kellett küzdeni azzal a gyakran felmerülő dilemmával, hogy kellő idő álljon
rendelkezésre egy-egy feladat megvitatására és ugyanakkor lehetőleg minél több
érdemi kérdés kerüljön bele a tematikába.
Ebben a képzési csomagban az előadások mellett nagyon hangsúlyos szerep
jutott az interaktív megbeszéléseknek, a csoportmunkának. Az interaktivitás
mind az előadások, mind az esettanulmányok bemutatása során nagyon fontos
volt. Külön módszertani érdekességként említhető meg az, hogy a hallgatók
előzetesen
kidolgozandó
feladatot
kaptak,
amelyek
kiértékelése
csoportmunkában történt.
3.3. A próbaképzés5
A 3.1és 3.2 pontokban elvégzett munka során kialakult modulárisan felépített
képzési program összefoglalását az alábbi táblázat mutatja.

Délelőtt: általános kérdéseket

Délután: a résztvevők
speciális

tárgyaló modulok
igényeihez igazodó modulok
1. nap: a szociális gazdaság
definíciója, szerepe, jellemzői

1. MODUL

2. MODUL

A szociális gazdaság Európában. Steakholder
Jogi szabályozás Mo.-n
esettanulmányok
2. nap: a menedzserek
kompetenciái a szociális
gazdaságban
3. nap: a szociális gazdaság
várható fejlődési trendjei

5

3. MODUL
Üzleti
forrásteremtés

elemzés,

4. MODUL

kompetenciák, Üzleti
kompetenciák
esettanulmányok

5. MODUL

6. MODUL

Közösségfejlesztés, helyi
vállalkozások megtekintése

A szociális gazdaság jövője
az EU-ban és Mo.-n

A próbaképzés dokumentumai a 2. sz. linken érhetők el
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Természetesen az egyes modulokon belül az oktatási módszereknek megfelelően
jelen voltak az előadások, interaktív beszélgetések, csoportmunka.
A résztvevők demográfiai összetétele elég jól reprezentálta a hazai szociális
gazdaság szervezeteit. A nők és a férfiak aránya a résztvevők között körülbelül
60%-40% volt, kor szerint 23-tól 64 éves korig voltak hallgatók, de többségében
35 és 50 év közöttiek vettek részt a képzésen. Területileg Magyarország szinte
valamennyi régiója képviseltetve volt, az ország minden részéből voltak
jelentkezők. A résztvevők többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezett
(közgazdasági, jogi, szociológiai vagy bölcsész területen), jelenlegi
munkakörében a legtöbbjük főállásban vagy mellékállásban a szociális
gazdaságban tevékenykedő szervezetnél dolgozott, körülbelül fele-fele arányban
a menedzsment első vagy második számú vezetőjeként vagy a szakmai munka
irányítójaként.
A jelentkezők mintegy 1/3-a az interneten keresztül találkozott a tréningre szól
felhívással, közel fele kollégától vagy munkáltatótól szerzett tudomást a
tréningről, de többen voltak a korábbi kérdőíves, ill. fókuszcsoportos
megbeszélések résztvevői közül is. A jelentkezők közel fele vett részt korábban
hasonló, a szociális gazdasággal összefüggő képzési programon.
A képzés immanens részét képezte egy értékelési rendszer is, amelyet az angol
konzorciumi partner dolgozott ki ugyancsak a korábbi tréningek tapasztalatai
alapján. Ennek során fel lehetett mérni a résztvevők előzetes várakozásait,
értékelni lehetett menet közben a naponta megjelölt célok elérését és a képzés
végén képet lehetett kapni az egész képzési csomag hallgatói és oktatói
megítéléséről. A hallgatói és oktatói visszajelzések egyértelműen pozitívak
voltak.
A szociális gazdaságban szükséges képzési igények értékelése szempontjából a
próbaképzést szélesebb összefüggésben is indokolt megítélni. Nekem is az a
véleményem, hogy abból kellene kiindulni, hogy Magyarországon a szociális
gazdaságot az alapokról kell felépíteni. Jelenleg még hiányos a szakirodalma, a
képzési háttere, kezdetlegesek a vállalkozások. A most bemutatott képzés – a
szakmai vezető elfogultságát is leszámítva - egy nagyon átfogó és információgazdag oktatásként értékelhető, amelynek folytatása nagyban hozzájárulhat egy
fokozatos építkezéshez a szociális gazdaság területén. Alapvetően az európai
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tapasztalatok képzésbe való beépítése az a terület, amelyben érdemes lenne
tovább lépni, és az eddigieknél még hatékonyabb formákat megvalósítani.
Mivel a szociális gazdaság fogalma is csak az utóbbi néhány évben kezdett el
elterjedni Magyarországon, így az erre a szűkebb területre vonatkozó képzési
rendszer még inkább visszatükrözi a kialakulatlanság jeleit. Összességében
elmondható, hogy a jelenlegi képzési rendszer sem a nonprofit szektorban, sem
a szociális gazdaság egyes területein nem fedi le a tématerület fejlődésével egyre
inkább felvetődő igényeket és nincs összhangban az európai tendenciákkal.
Mindebből adódóan a Budapesti Gazdasági Főiskola által az ARIADNE
program keretében létrehozott képzésről elmondható, hogy egy teljesen új,
hiányzó elemmel egészíti ki az oktatás rendszerét. Az ARIADNE képzési
csomag helyét két viszonyítás alapján jelölhetjük ki: értékelhetjük egyfelől a
felsőfokú képzésben ismert formákhoz képest, illetve a nonprofit szervezetek
által nyújtott képzési formákkal való összevetésben. A felsőfokú képzésben
megjelenő oktatáshoz képest ez egy közgazdasági háttéren nyugvó (ugyanakkor
széles tématerületet felölelő) képzés. Sokkal rövidebb időtartam alatt zajlik,
tréning jellegű. Kifejezetten a szociális gazdaságban dolgozó menedzsereket
célozza meg, amiben teljesen egyedi.
A nonprofit szervezetek által nyújtott tréningekkel való összevetésben az
ARIADNE képzés egy, az érintettekkel messzemenőkig egyeztetett, egységes és
állandó tematikán nyugvó, valamint az európai képzési rendszerbe illeszkedő
oktatás. A tematika egységessége mellett ugyanakkor a moduláris felépítés
nagyfokú rugalmasság és változatosság lehetőségét is nyújtja. Ugyancsak e
képzéssel megjelenő új megközelítés, hogy nem csupán egy-egy aktuális
probléma körüljárására fókuszál, hanem igyekszik hozzájárulni azon
kompetenciák fejlesztéséhez, amelyek a szociális gazdaságban történő sikeres
tevékenykedéshez szükségesek. A képzés alapvetően arra irányul, hogy az azt
befejező hallgató képessé váljon megküzdeni az általa menedzselt szervezeten
belül naponta felmerülő gyakorlati problémákkal.

4. A képzési igények és a szociális gazdaság fejlődésének várható tendenciái
A próbaképzés sikere, illetve a szociális gazdasággal kapcsolatban látható
európai aktivitás alapján indokolt felvetni azt a kérdést, hogy vajon csupán egy
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divatos trendről van-e szó, vagy egy mélyen gyökerező folyamatnak vagyunk
tanúi. Határozott véleményem, hogy ez utóbbiról van szó. A cikk zárásaként az
alábbiakban ennek alátámasztására szeretnék néhány továbbgondolandó
szempontot a cikk zárásaként megosztani az olvasóval.
A jóléti állammal szemben megjelenő új kihívások és az 1970-es évektől
kezdődő működési zavarok során egyre jobban előtérbe került a harmadik
szektor növekvő szerepe a közszolgáltatások egyes területein. Nagyon
leegyszerűsített formában ekkor a klasszikus jóléti működés az állami szektor és
a piaci szektor közötti munkamegosztás kérdése körül forgott. Az állam mérete
körül kialakult viták voltak azok az első megnyilvánulások, amelyek ezt a
hagyományos paradigmát kérdőjelessé tették6. A költségvetési nyomás, illetve a
világgazdaságban megjelenő válságjelenségek azzal a következménnyel jártak,
hogy egyre több, korábban állami szektorban nyújtott közszolgáltatást a piaci
szektorba transzferáltak (privatizáció, kiszervezés stb.). Ekkor vált egyre
nyilvánvalóbbá, hogy a hagyományos paradigma nem tartható sokáig, ha
figyelembe vesszük azt is, hogy az egyre bővülő és diverzifikálódó szükségletek
kielégítése nem oldható meg a piacon akkor, ha ott csak és elsősorban
profitérdekelt szereplők vannak. Ennek a klasszikus szereposztásnak a
felbomlásához nagyban hozzájárultak a globalizáció ismert folyamatai
(liberalizáció, demográfiai trendek, új versenyformák stb.).

GLOBALIZÁCIÓ

?
ÁLLAMI SZEKTOR

PIACI SZEKTOR

- szűkülő közszektor
- új állami feladatok

6

- multinacionális
vállalatok

Lásd Sivák-Vigvári (2012)
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Az ábra azt kívánja szemléltetni, hogy a globalizáció hatására mind az állami
szektort, mind a piaci szektort új kihívások érik. Az állami szektorra nagy
nyomás nehezedik, hogyan lehet az állam méretét csökkenteni, de ezzel
egyidejűleg megjelenik a másik oldali nyomás, ami újonnan kialakuló
feladatokat takar (korosodó népesség, környezetvédelem, világjárványok ellleni
küzdelem, terrorizmus elleni küzdelem stb.). A piaci szektor működésében pedig
a markánsan profitorientált multinacionális vállalatok térnyerése és bővülő
szerepe jelent alapvető változást. Mindezek hatására kérdésessé válik a
hagyományos szereposztás folytathatósága, amire az ábrán látható kérdőjel utal.
Ennek alapján felvetődik a kérdés mi lehet a válasz a fentebb említett
kihívásokra? E kérdés megválaszolására próbál szemléltetést adni a következő
ábra.

?
ÁLLAMI SZEKTOR

PIACI SZEKTOR

TÁRSADALMI (SZOCIÁLIS)
GAZDASÁG
szükségletek

új érték, innováció

partnerség

Nagyon leegyszerűsített megközelítésben mondhatjuk, hogy a kérdőjel
feloldására a szociális gazdaság, a szociális innováció lehet majd a válasz. A
tapasztalatok alapján legalábbis nagy biztonsággal lehet ebben az irányban
gondolkodni. Ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék megemlíteni.
Az egyik tapasztalat, hogy a szociális gazdaság a szükségletek azon jelentős
részében lehet új megoldás, ahol sem az állam, sem a piac nem vállalkozik a
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feladatra, vagy nem hatékonyan képes megoldani a feladatot. Ezek a területek
általában a következőkből kerülnek ki:
•
•
•
•
•
•

egyes szociális, egészségügyi és jóléti szolgáltatások
idős és fogyatékos személyek gondozása, gyermekmegőrzés
hajléktalanok felkarolása, hátrányos helyzetűek szakmai integrációja7
digitális társadalomba való beilleszkedés elősegítése
helyi környezetvédelem
vidéki és városi térségek élővé tétele

Egy tanulmányban olvasható volt, hogy a kezdő szociális vállalkozások 57%-a
olyan tevékenységet kezdett el, ahol nem volt olyan más versenytárs, amely
hasonló szolgáltatást nyújtott volna.
A másik kérdés a szociális innovációkat illeti. Ugyancsak egy korábbi
tanulmányra hivatkozva8 említjük meg, hogy öt EU ország 500 szociális
vállalatának bevonásával készült felmérés egyik eredménye azt mutatta, hogy
egy éven belül a szociális vállalkozások sokkal több innovációt vezettek be a
termékek és szolgáltatások piacán, mint a hagyományos piaci vállalatok. A
versenyképességet azzal magyarázza a tanulmány, hogy ezekben a
vállalkozásokban erős a személyes kötődés, jobbak a munkakörülmények,
demokratikus a döntéshozatal.
A harmadik kérdéskör a partnerség érvényesülése a szociális vállalatok terén,
ahol a régi és új szervezeti formák sok eleme, illetve azok kombinációja
megjelenik.
Összegzés helyett
Bár a cikk szándéka a tudástranszfer bemutatása volt, itt mégsem a
tapasztalatokra szeretnék utalni, hanem a figyelmet a szociális gazdaság jövőjére
irányítani. Meggyőződésem, hogy olyan paradigmáról beszélünk, amelynek
7

Próbaképzésünk egyik esettanulmánya éppen a hátrányos helyzetűek munkába való bevonásáról szólt (lásd a
2. sz. linken)
8

www.selusi.eu
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nagy szerepe
kielégítésében.

lehet

új

erőforrások

bevonásában

a

közszükségletek

AZ Európai Bizottság korábban hivatkozott anyaga több helyen is utal az itt
rejlő előnyök kihasználatlanságára. Ebből a következőket emelném ki:
• a szociális vállalkozási9 forma csekély elismertsége
• a nemzeti szabályozási környezet még nem fordít kellő figyelmet a
szociális vállalkozások sajátosságaira
• az oktatási rendszerek szintén kevés figyelmet fordítanak erre a
területre, nem része például az alap- és felnőttképzésnek.
Az ARIDNE projekttel talán tettünk egy lépést ez utóbbi hiányosság
mérséklésében.

9

Többen a társadalmi vállalkozást használják. Szerintem az is teljesen megfelelő.
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