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A „Segíts másokon és magadon is!” pályázat nyertesei 

 

 

 
1. helyezett: Gellén Nóra, Norka-Net Bt. 
 

 

Gellén Nóra kismamaként kezdett gondolkodni egy olyan 

társadalmi vállalkozás létrehozásán, mely megoldást kínálhat a 

pécsi kisgyermekes szülők nehézségeire. Két fia mellett a 
munka világába való visszatérést úgy szerette volna 

megoldani, hogy otthonról, számítógép mellől dolgozhasson. 
Így arra az elhatározásra jutott, hogy édesanyjával közösen 

internetes vállalkozásba kezd.   

A Norka-Net Bt. 2010 februárjában alakult azzal a céllal, hogy 

egy információs oldal (www.pecsimami.hu) segítségével 

könnyítse meg a pécsi és Baranya megyei családok 
mindennapjait. Az oldal egy helyen gyűjtött össze minden 

fontos helyi információt iskolákkal, óvodákkal, bölcsődékkel, 
védőnőkkel, szakrendelésekkel, családi programokkal és más 

gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatban. Az oldalon helyi 

online börze is működik, társadalombiztosítási tanácsadó és 
jogász válaszol az olvasók kérdéseire, valamint egybegyűjti a 

legfrissebb, a családokat érintő jogszabályi változásokat. 
Emellett az „Anya pénzt keres” című rovatban 

jövedelemszerzési tanácsokkal is szolgál.  

A Pécsimami két év alatt franchise hálózattá nőtte ki magát. 

Ma már az ország tizenöt megyéjében és a fővárosban is 

működik Imami-oldal, melyeket a www.imami.hu portálon 
lehet elérni. Az egyes weboldalakat kisgyermekes anyukák 

üzemeltetik: számukra a hálózat stabil munkát és pénzkereseti 
lehetőséget jelent. Az országos sikernek köszönhetően a 

hálózat folyamatosan bővül, így Nóra vállalkozása a jelenlegi 

26 mellett még több kisgyermekes anyukának segíthet majd a 
munka világába való visszatérésben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pecsimami.hu/
http://www.imami.hu/
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2. helyezett: Gruiz Katalin, Down-up Kft. 
 

 

Gruiz Katalin a Down Alapítvány elnökeként húsz éve 
foglalkozik értelmi fogyatékossággal élő gyerekek és felnőttek 

támogatásával. A szervezet ötszáz embert támogat, egyénre 
szabott, komplex szolgáltatásokat nyújt a születéstől kezdve a 

felnőttkoron át az időskorig. Katalin az elmúlt két évtized 

során nagy tapasztalatot szerzett a nonprofit szervezetek 
működésével kapcsolatban. Hogy segítsen az alapítvány 

anyagi nehézségein, tapasztalatait egy piaci szemléletű 
társadalmi vállalkozásban kamatoztatja, amelyet idén 

augusztusban el is indított. 

A Down-up Kft. fő profilja kezdetben egy kifőzde működtetése 
lesz, mely értelmi fogyatékossággal élő embereket 

foglalkoztat, akiket az alapítvány előzőleg OKJ-s képzés 
keretében készített fel a feladatra. A vállalkozás küldetése, 

hogy elősegítse, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek és 
felnőttek másokhoz hasonlóan teljes életet élhessenek. Az 

alapítvány segít abban, hogy a sérült gyerekek saját 

családjukban nőjenek fel, de közben folyamatosan fejlődjenek, 
szakképzésben részesüljenek, és a megszerzett tudást a 

jövőben bővülő profilú társadalmi vállalkozásban végzett 
munka során is hasznosíthassák. 
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3. helyezett: Kassai Melinda, Pro Cserehát Egyesület 
 

 

Kassai Melinda 2006 és 2008 között vett részt  a Cserehát 
Program munkájában, melynek célja az ország 

leghátrányosabb térségének tekinthető Cserehát 
fejlesztésének beindítása volt. Hogy a program során 

megtapasztalt fejlesztési szükségletekre választ találjanak, és 

megvalósítható programokat dolgozzanak ki és vezessenek be, 
Melinda 2009-ben többekkel  létrehozta a Pillangó 

Fejlesztéseket (Pro Cserehát Egyesület).  

 A szervezet célja, hogy mind gazdasági, mind 

környezetvédelmi szempontból fenntartható megélhetési 

perspektívát kínáljon a hátrányos helyzetű térségben élők 
számára komplex térségfejlesztő programok kialakításával, 

beindításával és nyomon követésével.  

A Pillangó Fejlesztések a mélyszegénységben élők számára 

nyújt fenntartható megélhetési lehetőséget. A Pro Lecsó 
elnevezésű programjának keretében hátrányos helyzetű és 

munkahelyhiányos településeken indítanak be  

vegyszermentes zöldségtermelést. A program keretében a 
tapasztalati tanulás elvei alapján a résztvevők elsajátítják a 

bio-zöldségtermelés elméletét és gyakorlatát egyaránt. A Pro 
Lecsó programot a  közösségi gazdálkodás Social Business 

elvei alapján fejlesztették ki, melynek célja, hogy egy 

investment időszak után a ProLecsó program települési 
résztvevői önálló megélhetéshez jussanak. Ehhez járul majd 

hozzá a közösség által támogatott mezőgazdálkodás elvei 
alapján kifejlesztett közös értékesítés is.  

 

http://www.bffd.hu/rolunk.html

