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non I profit  szervezet 

A szervezet célja a magyarországi vállalko-
zói kultúra és környezet fejlesztése. A kis-
vállalkozások versenyképességének növe-
lése mellett kiemelt fontosságú a nonprofit 
szektor erősítése, a hátrányos helyzetű, il-
letve a kisebbségi csoportok gazdasági és 
közéleti szerepvállalásának segítése.

Díjak és tanúsítványok
A 2003. év kiemelkedő jelentőségű volt 
az alapítvány életében. Az akkori Foglal-
koztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz-
térium oklevéllel ismerte el a szervezet 
„esélyegyenlőség területén kifejtett ki-
emelkedő tevékenységét”. Szintén abban 
az évben váltak akkreditált felnőttképzé-
si intézménnyé, és szerezték meg az ISO 
9001:2001 szabvány szerinti tanúsítványt 
felnőttoktatás, tanácsadás, kutatás és ren-
dezvényszervezés tevékenységekre.

Az intézményi akkreditáció garantál-
ja a képzések megvalósításának egyen-
letesen magas színvonalát, a folyamatos 
kontrollt, továbbá a résztvevőktől ka-
pott visszajelzések hasznosítását. Kép-
zési anyagaik folyamatosan bővülnek, 
minőségirányítási rendszerüket évente 
megújítják. Tevékenységeik pontos el-
végzésén túl nagy hangsúlyt fektetnek a 
rendszeres önképzésre.

Internetes tanácsadás
Az alapítvány eseti vagy projekt jellegű 
tanácsadással és konzultációval folya-
matosan ügyfelei rendelkezésére áll. Az 
internetalapú tanácsadást 2006 szeptem-
berében indították el. Számos partnerük 
a vállalkozás beindítása előtt fordul hozzá-
juk segítségért. A már működő cégek vál-
lalkozásmenedzselési, marketing-, pénz-
ügyi és finanszírozási kérdésekben keresik 
fel a SEED-et.

Interaktív tréningjeiken különböző 
helyzetgyakorlatokkal segítik az ismeretek 

elsajátítását, megértését. Rendszeresen 
végeznek kutatásokat, amelyek a vállalko-
zásfejlesztés tartalmát, szervezeti kérdése-
it, a vállalkozók helyzetét, a felnőttképzést, 
a szociális gondoskodást és az esélyegyen-
lőség garantálását érintik. Emellett speciá-
lis munkaerő-piaci és foglalkoztatáspoliti-
kai témákat is feldolgoznak. Rendszeresen 
tartanak konferenciákat, hogy az egyes 
projektek során szerzett tapasztalatoknak 
fórumot teremtsenek. Ezzel kommuniká-
ciós csatornát nyújtanak a foglalkoztatás, 
a munkaerőpiac és a vállalkozásfejlesztés 
résztvevői számára.

Munkatársaik többször részt vettek 
már monitoringmunkában, amelynek ke-
retében PHARE-, illetve foglalkoztatási és 
vállalkozásfejlesztési támogatások ellen-
őrzését végezték. A Research voor Beleid 
(Hollandia) Kutatóintézet konzorciális 
partnereként a SEED Alapítvány felkérést 
kapott a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program ex-ante értékelésére és más EU-
csatlakozással kapcsolatos projektek vé-
leményezésére. Szakértői tevékenységük 
kiterjed az innovatív vállalkozások segíté-
sére, a tananyagfejlesztésre, a terület- és 
vállalkozásfejlesztés részleteire. Foglal-
koznak még az üzleti és nonprofit inkubá-

torházak, illetve a különféle klaszterek lé-
tesítésével. Tevékenységük közé tartozik 
még a pályázatírás és a projektgenerálás.

A SEED Alapítvány 2006 augusztusá-
ban kötött szerződést a Szociális Innováció 
Alapítvánnyal (SZIA). A szerződés tárgya 
a SZIA Minőség Modell oktatása, valamint 
a szervezeteknek a modell alkalmazására 
való felkészítése volt. A civilszervezetek e 
modell segítségével képesek javítani pályá-
zókészségükön, miáltal még intenzíveb-
ben tudnak részt venni a közbeszerzési pá-
lyázatokon. Alkalmazása költséghatékony 
módszer a minőségirányítás bevezetésé-
hez, és jó alapot jelent egy későbbi ISO-
tanúsítványhoz.

Távmunka és teleház
Szeretnének tanácsokkal szolgálni az olyan 
vállalkozásoknak és civilszervezeteknek, 
amelyek a helyi társadalom szükségletei-
nek kielégítését, valamint foglalkoztatási 
gondjainak megoldását fontos célnak tart-
ják, tehát a szociális gazdaság területén te-
vékenykednek.

Dr. Soltész Anikó, az intézmény jo-
gász-közgazdász végzettségű igazgatója 
azt is elmondta, hogy a munkaerőpiacra 
való visszatérés fontos módjának tartja a 
részmunkaidő és a távmunka alkalmazá-
sát az IT-előnyök kihasználásával. Ezért 
a távmunkával és a teleházakkal kapcsola-
tos problémák feltárására szakértői tevé-
kenységük keretében is hangsúlyt fektet-
nek. Külön kiemelte a vállalkozó nőknek, 
a családi vállalkozásoknak és a távmun-
ka iránt érdeklődőknek tartott akkreditált 
képzéseiket. EU-s pályázatíró képzésüket 
nemrégiben akkreditálták, ügyfélszolgála-
ti menedzseri és tanácsadóképzésük most 
van folyamatban.

Gera Patrícia

Bemutatjuk: SEED Alapítvány
A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványt közösen hozták létre vállal-
kozói érdekképviseletek, felsőoktatási intézmények, pénzintézetek és mi-
nisztériumok. A vállalkozások és a civilszervezetek fenntartható fejlődé-
sének, továbbá az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítését célul 
kitűző szervezetet 1990 elején alapították. Az 1998 óta közhasznú ala-
pítványként működő SEED tevékenységéről, tréningjeiről, képzéseiről és 
terveiről dr. Soltész Anikó, az alapítvány igazgatója beszélt lapunknak.


