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Üzleti, vállalkozási tevékenység  

• Európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment

• Kapcsolódó szolgáltatások

Társadalmi célok, társadalmi hatások

• Társadalmi problémák megoldása: a hátrányos helyzet
csökkentése

• Foglalkoztatás, életminőség javítás, a régió fejlődésének
előmozdítása

Az üzleti és a társadalmi célok egyensúlya

• A vállalkozási tevékenység hosszú távú, fenntartható
működést eredményez

• A bevételekből keletkező nyereséget társadalmi célokra
fordítjuk

 

 



BEMUTATKOZUNK:                                                           

A Fortis Alapítvány Nyíregyházi székhelyű, közhasznú jogállással rendelkező 

civil szervezet, 2009-ben kezdte meg működését.           

Alapítványunk azzal a céllal jött létre, hogy olyan                      

szolgáltatásokat és programokat nyújtson, amelyek  

segítségével eléri a társadalom hátrányos helyzetben lévő  

tagjai egyéni élethelyzetének javítását, az egyéni felelősségvállalás erősítését, 

illetve elősegítse a társadalmi integráció és re-integráció folyamatát. 

Tevékenységeink között szerepel: foglalkoztatási programok, munkaerő-

piaci szolgáltatások, képesség-és készségfejlesztés, felnőttképzési 

programok, közösségfejlesztés, család-és ifjúságügyi programok 

megvalósítása. Számos munkaerő-piaci, közösségi, ifjúságvédelmi, 

bűnmegelőzési projektet valósítottunk meg.  

Fő tevékenységünk a pályázatírás és projektmenedzsment, tevékenységeink 

döntő részét európai uniós és hazai pályázatok révén valósítjuk meg. 

 

Az elmúlt évek legfontosabb projektjei:  

- TÁMOP–2.6.2–12/1-2012-0038: „Standardizált munkaerő-piaci 

szolgáltatások rendszerének bevezetése a Fortis Alapítványnál”. 

Szervezetfejlesztésre, minőségirányítási rendszer bevezetésére (EFQM) 

került sor.  

- TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0216: „Színes Világ Család Centrum és 

Tanácsadó Központ működtetése Nyíregyházán”. A projekt a házasság, a 

család, a gyermekvállalás értékeinek erősítésére irányult. Tevékenységeink 

között családi klubok, gyermekfelügyelet biztosítása, középiskolai 

szemléletformáló foglalkozások, munkáltatói családbarát intézkedések 

szerepeltek.  

- TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0992: „Egészségfejlesztési életmód 

program a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben”.  Egészséges 

életmódot ösztönző programsorozat jött létre a büntetés-végrehajtási 

intézetben dolgozók számára: fizikai és mentális egészségfejlesztés az 

általános egészség elérése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése 

érdekében. 



- TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0399: „Standardizált munkaerő-piaci 

szolgáltatások bevezetése a Fortis Alapítványnál”. A projekt célja a fiatal 

álláskeresők foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének 

elősegítése volt, a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások 

megerősítése érdekében. 2 fő pályakezdő részére teremtettünk 

munkahelyet.  

- Civil Tanácsadó Iroda működtetése Nyíregyházán: Alapítványunk 

kiemelt célja a civil szféra szervezeteinek támogatása működésük, szervezeti 

felépítésük hatékonyabbá tételével. Tanácsadó Irodánkban civil szervezetek 

részére jogi, pénzügyi, működési, pályázati kérdésekben segítünk, különösen 

civil szervezet alapítása, változás-bejegyzési kérelem elkészítése, létesítő 

okirat módosítása kérdéseiben.  

 

Állandó szolgáltatásaink:  

 

Pályázatírás és projektmenedzsment 

                                                                  
Munkaerő-piaci tanácsadás  

       
Civil szervezetek részére tanácsadás  

         
 

 



Sikereink: 

 Működésünk 8 éve alatt 10 fő részére teremtettünk munkahelyet és 

minden esetben megőriztük munkatársaink munkahelyét, 

hozzájárulva ezzel a foglalkoztatottság növeléséhez.  

 Kis létszámú szervezetként is folyamatosan bővítettük 

szolgáltatásainkat, jelenleg társadalmi vállalkozásként új üzleti 

szolgáltatásokat kívánunk bevezetni.   

 Ügyfeleink létszáma több ezer fő, szolgáltatásainkkal arra 

törekszünk, hogy mindenki számára valós segítséget nyújtsunk 

egyéni céljaik megvalósításához.  

 Együttműködő partnereink száma és köre folyamatosan bővül, 

állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel, 

vállalkozásokkal állunk kapcsolatban.  

 Minden munkánkra büszkék lehetünk, ügyfeleink visszatérnek és új 

ügyfeleknek ajánlanak minket, minden esetben a legmagasabb 

minőségi szolgáltatásokra törekszünk.  

 Az alapítvány EFQM minőségirányítási rendszerrel rendelkezik, 

amely a munkatársak munkájára és a partnerkapcsolatokra építő 

kiváló eredményt célzó minőségirányítási rendszer.  

 

Stratégiai céljaink: 

A Fortis Alapítvány stratégiai célja: folyamatos fejlődés biztosításával egy 

stabilan működő, társadalmilag aktív civil szervezet működtetése. Ennek 

érdekében kimagasló minőségű szolgáltatásokat kívánunk nyújtani, olyan 

értékek átadására törekszünk, amelyek jobbá teszik az emberek életét. 

Társadalmi vállalkozásunk elindítását követően üzleti szolgáltatásokat 

nyújtó, de közösségi érdekeket érvényesítő szervezetként kívánunk 

tevékenykedni. 

 

Munkatársaink:          

            

Bistyei Ibolya, szakmai vezető 

Juhász Bettina, pályázatíró 

Bálint Petra, pályázatíró 

Ráti Attila, projektmenedzser  



Alapítványunk Európai Uniós támogatással társadalmi célú vállalkozási 

tevékenységet indít. 

Mik azok a társadalmi vállalkozások?  

A társadalmi vállalkozások vállalkozói tevékenységet folytatnak, 

versenyképes üzleti szolgáltatásokat nyújtanak/vagy terméket 

értékesítenek, de egyben társadalmi, szociális, környezeti problémák 

megoldásán dolgoznak.  

A hazai jogszabályok alapján társadalmi vállalkozások lehetnek: 

- civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) 

- non-profit gazdasági társaság 

- szociális szövetkezet.  

 

A társadalmi vállalkozások tudatosan tervezett vállalkozói tevékenységet 

folytatnak. Habár kereskedelmi alapon működnek, az elsődleges céljuk, hogy 

valamilyen módon közösségeket szolgáljanak. A gazdasági és társadalmi 

célok összehangolását, egyensúlyban tartását célozzák meg. A társadalmi 

vállalkozások alapvető ismérve a valódi értékteremtés: a fenntarthatóság 

érdekében fontos, hogy a társadalmi cél (például álláskeresők 

foglalkoztatása, hátrányos helyzetűek segítése, gyermekek segítése) mellett 

valós piaci igények kiszolgálására jöjjenek létre és minőségi, versenyképes 

termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak. A társadalmi vállalkozások tehát 

működésük során a társadalmi és a pénzügyi cél együttes megvalósítására, 

és ezzel egyidejűleg azok egyensúlyban tartására törekednek.  

 

 

 

 

 
 



A Fortis Alapítvány társadalmi célú vállalkozási 

tevékenységének kialakítása 

 

A Széchenyi2020 keretében elnyert támogatással a Fortis Alapítvány 1 év 

alatt indítja be társadalmi vállalkozási tevékenységét, amelynek keretében új 

üzleti szolgáltatást alakítunk ki és 2 fő részére munkahelyet teremtünk.  

A projekt időtartama: 2017. április 1. – 2018. április 1.  

Az elnyert támogatás: 12.000.000 Ft, a projekt teljes költsége: 12.105.000 Ft. 

A projekt célja:  

- üzleti és társadalmi szempontok ötvözése.   

1. Piacképes szolgáltatásokkal fenntartható üzleti modell működtetése. 

Olyan üzleti tevékenységet szeretnénk beindítani, amely a meglévő szakmai 

tapasztalatok alapján működne – 12 éves pályázatírói tevékenységünk 

alapján - és piaci bevételeket, ezáltal stabil működést biztosítana.  

2. Társadalmi célok megvalósítása, életminőség javítás és társadalmi 

szemléletformálás. A bevételeket szociális és társadalmi célokra fordítjuk, 

tehát visszaforgatjuk az alapítvány fő tevékenységeinek megvalósítására, a 

hátrányos helyzetű személyeket célzó programokra.  

 

Az elmúlt években az alapítványunkhoz érkező pályázati igények alapján 

indítjuk el 2017-ben üzleti alapú, társadalmi célú vállalkozásunkat.  

 

Társadalmi vállalkozásunk szolgáltatása: pályázatírás és kapcsolódó 

szolgáltatások, így különösen projektmenedzsment, üzletviteli tanácsadás és 

munkaerő-piaci tanácsadás. 

 

Társadalmi vállalkozásunk 

 pályázatírást és kapcsolódó szolgáltatások nyújt 

 az ebből keletkező bevételek biztosítják a hosszú távú, stabil 

pénzügyi fenntarthatóságot, a munkatársak munkahelyének 

megőrzését 

 a fennmaradó bevételeket nem nyereségként kezeljük, hanem 

társadalmi célokra fordítjuk.  

 



TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSUNK SZOLGÁLTATÁSAI 

 

 Pályázatírás 

 Projektmenedzsment 

 Üzletviteli tanácsadás 

 Munkaerő-piaci tanácsadás 

 

 Pályázatírás/projektmenedzsment: a társadalmi 

vállalkozás keretében elsődlegesen európai uniós 

pályázatok elkészítését, pályázati szaktanácsadást, 

valamint a projektek teljes körű lebonyolításának 

irányítását végezzük (projektmenedzsment 

tevékenység).  

 Az ügyfelek részére kiegészítő szolgáltatásként 

üzletviteli vagy munkaerő-piaci tanácsadást 

nyújtunk. 

 

REFERENCIÁINK ÉS AMIBEN TEVÉKENYKEDÜNK  

 Vidékfejlesztési Program pályázatai 

 önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek 

részére infrastrukturális beruházások, pl: közösségi 

terek, egyházi épületek, egészségügyi és szociális 

intézmények felújítása, energetikai korszerűsítése  

 egyéni és társas vállalkozások fejlesztési célú 

pályázatai 

 természetes személyek, őstermelők, családi 

gazdálkodók részére pályázati források felkutatása 

 Humánpályázatok  

 önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek 

közösségi, társadalmi programjai 



ELÉRNI KÍVÁNT EREDMÉNYEK, TÁRSADALMI 

HATÁSOK 

 
A társadalmi vállalkozás keretében nyújtandó szolgáltatások elsődlegesen a 

régió fejlesztésére, a hátrányos helyzet csökkentésére, a gazdasági és 

társadalmi fejlődés előmozdítására irányulnak. 

 

Elérni kívánt üzleti eredmény:  

A projekt keretében 2 új munkahelyet létesítünk hátrányos helyzetű 

álláskeresők részére. 2017. májustól 2 fő 25 éven aluli pályakezdő 

foglalkoztatását vállaljuk. A pályázatírás, projektmenedzsment és egyéb 

tanácsadások kiegészítik egymást, komplex módon célozzuk az 

ügyféligények kielégítését. A szolgáltatások számát folyamatosan növelni 

szeretnénk, így fokozva a társadalmi hatásokat.  

 

Elérni kívánt társadalmi hatás:  

Az üzleti szolgáltatásainkból keletkező bevételeket alapítványi programokra 

fordítjuk, melyek társadalmi problémák megoldására irányulnak, 

elsődlegesen:  

- a foglalkoztatottság növelésére, 

- életminőség javítására,  

- hátrányos helyzet csökkentésére,  

- társadalmi szemléletformálásra.  

 

 
 

SZOLGÁLTATÁSAINK EREDMÉNYE → NYERTES PÁLYÁZATOK  

A sikeres pályázatok révén az ügyfelek jövedelemhez, munkahelyhez jutnak, 

a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási jogviszonyt létesítenek 

maguknak, illetve más személyek részére. A szervezetek által elnyert 



projektek révén hátrányos helyzetű személyek jutnak fenntartható 

jövedelemhez.  

Munkaerő-piaci és gazdasági fellendülés jön létre, új termékek, 

szolgáltatások jelennek meg, a térségben működő vállalkozások, szervezetek 

stabil működését, fejlesztését eredményezi.  

A vidéki térségek jövedelemszerző és népességmegtartó ereje fokozódik, a 

leghátrányosabb helyzetű térségek fejlődése valósul meg.  

A pályázatok révén az életminőségben pozitív változások következnek be:  

- jobb egészségügyi és szociális ellátáshoz jutnak a vidéki településeken élők  

- jobb lakhatási körülmények keletkeznek  

- jobb képzési, iskoláztatási feltételek 

- információhoz jutottak száma jelentősen nő 

- magasabb életszínvonal megteremtése valósul meg. 

 

 

 
 

 

A projekttel kapcsolatos aktuális információk: www.fortisalapitvany.hu 

 oldalon érhetők el. 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
Honlap: www.fortisalapitvany.hu 

Telefon, fax: 06/42-400-336, 06/30-270-0514 

E-mail: fortisalapitvany@gmail.com 

http://www.fortisalapitvany.hu/
http://www.fortisalapitvany.hu/



