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Immár hét éve annak, hogy az Európa Kul-
turális Fővárosa cím elnyerésével, illetve a 
címhez kapcsolódó programok és beruházá-
sok segítségével Pécs megmutathatta, hogy 
ebben a térségben – szűkebb hazánkban – 
jelentős számú kreatív szakember él. Olyan 
szakemberek, akik munkájukkal gyarapíthat-
ják azoknak a baranyai értékeknek a számát, 
melyekre mindannyian büszkék vagyunk. 

A kreatív iparban rejlő lehetőségeket min-
denképpen érdemes kihasználnunk. E felis-
merésnek köszönhetően indult el 2013-ban 
az a munkaerőpiaci program, mely elsősor-
ban a kreatív szakemberek számára nyújtott 
támogatást, az ő vállalkozóvá válásukat se-
gítette. Azóta a program többször is megú-
jult, az évek során szerzett tapasztalatainkat 
felhasználva, a munkaerőpiac változásaihoz 
alkalmazkodva frissítettük az eredeti kon-
cepciót. Ma már nem csak a kreatív ipar, 
hanem a turizmus területén is segítjük 
mindazokat, akik alkotó tevékenységükkel 

színesítik a város, a megye életét, és ezáltal 
fontos hatást gyakorolnak a térség kulturá-
lis, gazdasági környezetére egyaránt.

Országosan is egyedülálló Önindító progra-
munknak köszönhetően az elmúlt eszten-
dőkben számos sikeres vállalkozás indult 
útjára. Bebizonyosodott, hogy a Baranya 
Megyei Kormányhivatal által ilyen módon 
felkarolt kreatív, turisztikai, kulturális vál-
lalkozások hosszú távon is életképesek, és 
a térség gazdasági fejlődését szolgálják. 
Minden esély megvan arra, hogy az e kö-
tetben bemutatott kreatív szakemberek is 
megtalálják számításaikat, sőt további új 
munkahelyeket teremtenek, így másoknak 
is lehetőséget adnak az elsődleges mun-
kaerőpiacra való visszatérésre. Sok sikert 
kívánok nekik ehhez.

dr. HorváTH ZolTáN
kormánymegbízott
Baranya Megyei Kormányhivatal 

Köszöntő
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja által először 2013-ban 
meghirdetett, a kreatív ipar fejlesztését cél-
zó program kifejezetten azokat a regisztrált 
álláskeresőket részesítette előnyben, akik 
Pécs kulturális miliőjét egyéni alkotói tevé-
kenységükkel színesíteni tudták. A kezde-
ményezés hátterét a kreatív ipar folyamatos 
jelenléte adta a város életében, főként a Pé-
csi Tudományegyetemnek, a fiatal értelmi-
ségiek magas arányának, illetve a meglévő 
kulturális környezetnek köszönhetően. 

A Munkaügyi Központ által 2013-ban el-
indított program egyrészt a kreatív és piaci 
szempontból életképes vállalkozói kezde-
ményezéseket kívánta támogatni, másrészt 
azokat a már meglévő vállalkozásokat, me-
lyek a kreatív ipar területén új munkaerő 
felvételével erősítik Pécs és Baranya megye 
egyedi kulturális szerepét, növelve a gaz-
dasági értékeit. Az új vállalkozást létrehoz-
ni kívánó pályázók számára meghirdetett 
program az „Önindító” elnevezést kapta, míg 
a már működő vállalkozásoknál alkalmazott 
regisztrált álláskereső alkotók a „Bekapcso-
ló” program résztvevőivé válhattak.

Az „Önindító” program keretében 40 jelent-
kező közül 20 főt választottak ki a szakem-
berek. A program első szakasza 2013. októ-
ber végén zárult, ekkor ért véget az 500 órás 
komplex vállalkozói képzés, mely 150 óra el-
méleti és 350 óra gyakorlati ismeretből tevő-
dött össze. Azok a résztvevők, akik a képzés 

sikeres elvégzését követően a vállalkozásuk 
elindítása mellett döntöttek, 2013 novem-
berében kezdhették meg tevékenységüket. A 
program második szakaszában a vállalkozás 
alapításához 2 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásra és további hat havi mini-
málbérnek megfelelő összegre pályázhattak. 
A 20 résztvevő közül végül tizenöten döntöt-
tek úgy, hogy megalapítják vállalkozásukat 
és igénybe veszik a hat havi bértámogatást. 
Közülük 8 fő pályázta meg a 2 millió forintos 
beruházási támogatást, melyet vállalkozásuk 
eszközbeszerzéseire fordítottak. 

Az első „Önindító” programban többek között 
ötvös, textilbábkészítő, illusztrátor, író, pop-
up könyv-tervező, biotermékkészítő, fényké-
pész, bőrműves, webfejlesztő és egyedi de-
korációstermék-gyártó, valamint enteriőr- és 
textildesigntermék-gyártó vett részt. 

A program hozzáadott értékét mutatja a 
résztvevők összefogása, együttműködési 
szándéka, mely az „önindítós” vállalko-
zások egymásra épülésében nyilvánult 
meg, és amelyen keresztül tevékenységeik 
együttes kínálata komplex kreatív ipari ter-
mékeket eredményezhetett. Az ebben rejlő 
lehetőséget felfedezve saját kezdeménye-
zésként egy kreatív nyitott műhely létreho-
zását is szorgalmazták.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja az „Önindító” program sike-
re után elindította az „Önindító 2014”, majd 
az „Önindító 2015” programokat. Utóbbi 
esetében a kreatív ipar mellett már a tu-
risztikai ágazat is kiemelt szerepet kapott. 
Az „Önindító 2015” programban résztvevők 
közül a 20 főből tizenkilencen lettek vállal-
kozók, közülük 18 fő pályázott sikeresen a 
2 millió forint támogatásra, további egy fő a 
6 havi támogatást kérelmezte. 

A program
előzménye

1
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Az „Önindító 2013”
program résztvevői:
BáNvÖlgyi BeATrix
egyedi dekorációs tárgyak készítése újra-
hasznosított papír és textil felhasználásával

BóBicS diáNA
művészeti mediátor

FABiNyi NórA
fényképész

gAjcSi BlANKA
ötvös, ékszerkészítő

HerBály-HoSSZú FrANciSKA
kávézó a helyi értékek szellemiségében

HoFFmANN-Né KomSA HAjNAl
textiljáték-készítő

KóSA FereNc
installációk, színház- és
filmdekoráció készítése

láSZló eSZTer
nyitott kreatív barkácsműhely,
formatervezés és bútorátalakítás

l. molNár ediT
mesekönyvíró

NemeSKéri SZilviA
helyi termelők összefogása
az egészséges életmód jegyében

mAyer ZSóFiA
saját tervezésű bőrdíszműves
és designtermékek

SáFráNyNé molNár mAriANN
webfejlesztés és mobil arculat

Somogyi évA
formatervező, pop-up könyvek
tervezése

STeiNer lídiA
akvarell illusztrációk
gyermekkiadványokhoz

SZéKely dávid
zenészotthon létrehozása,
analóg stúdió és próbaterem

SZolgA HAjNAl
ökodesign installációk,
reart ékszerek alkotása

TANó móNiKA
saját tervezésű enteriőr-
és textildesign termékek

vArgA veroNiKA
szíjgyártó, nyeregkészítő
és bőrdíszművész

dr. voleNTicS ANdráS
építész, belsőépítész

6
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Az „Önindító 2014”
program résztvevői:
BoSNyáK gABriellA
kézzel font és növényekkel
festett fonalak gyártása

drávAi diáNA
formatervező mérnök,
egyedi öltözékek,
kiegészítők

drávAiNé NémeTH eSZTer
gyermekruházat és kiegészítők
tervezése, kivitelezése

FuTó márToN
kerttervezés, kertépítészeti
installációk és mobilkertek

Hegyi jáNoS
háromdimenziós hatású
márvány glettelés

HudSoN SZANdrA
egyedi natúr szappankészítő

KArdoS ANdreA
animációs műhely 

KArlócZy ediNA
kulturális turisztikai gamification
management

Koller eSZTer
csomagolástervező-grafikus

KovácS ANeTT
női és gyermekszabóság
látványműhellyel

meSTer jáNoS
családfakutató

SZABó áKoS
ipari rusztikus ihletésű
lakberendezési tárgy és
bútor rekreáció

SZABó TímeA
ruhadesigner

SZANdTNer lídiA
egyedi női ruházat és kiegészítők
tervezése, készítése

SZipl mArA
textiltervező, klasszikus teddymackók
és biomedve készítése

Teimel ciNTiA
keramikus, interaktív bemutatók,
kézműves foglalkozások

TóTH márToN iSTváN
komplex közösségi, kulturális és
szociális tér üzemeltetése

viNcZe judiT
keramikus 

8
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Az „Önindító 2015”
program résztvevői:
ádám iveTT
építészet, virtuális modellezés, 
látványtervezés

dr. BorBáS ZolTáNNé
fotográfus, modell-, esküvői, reklámfotózás

cSorBA-SimoN dAlmA
fotográfus

gArAi ZSóFiA
„cooktoda” gasztrotér létrehozása (speciális 
vendéglátás, gyermektábor, felnőttoktatás)

HAjNAl ATTilA
férfiszabó: egyedi öltözékek készítése, ja-
vítása

HorváTH TüNde
gyógytornász: prevenció, mozgásszervi
rehabilitáció

illéS SZilviA
„Mirtuszkert és ötletkonyha“, kézműves 
lekvárok, szörpök, aszalványok készítése

KArlócZy NorBerT
„iKSz!” közösségi szórakoztatóhely létrehozása

KATó móNi
alkotó, tervező keramikus 

KÖBli SZilviA
író, tréner: kreatív technikák oktatása gyer-
mekek és felnőttek részére

KÖpÖSdiNé vArgA KiNgA
díszüvegkészítő, mozaik- és Tiffany-
technikával készített dísztárgyak, ékszerek

luliáK KriSZTiNA
textil- és filcfigurák készítése 

NAgy-gyÖrgy gáBor
egészséges, diétás sütemények készítése

oláH máTé
kályhák, kandallók készítése, tervezése

pAller géZA péTer
vonós és pengetős hangszerkészítő és -javító

pApp KlárA
„érzék” egyedi szappanok, natúr kozmeti-
kumok készítése

pASZToreK ZolTáN
asztalos: korszerű „okos bútorok”,
dobfelszerelések gyártása

SoóS márTA KATAliN
belsőépítész: lézervágó design műhely mű-
ködtetése, egyedi ékszerek, enteriőrtervezés

TóTH TeodórA
Tündérkamra textilműhely: kötött, horgolt 
kiegészítők, ruhák készítése

TóTHNé gécZy doriNA
képzőművész, ékszertervező: kerámia ék-
szerek, designtárgyak tervezése, készítése 

10
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2.1 A program célja

A program elsődleges célja a Pécs városában 
és Baranya megyében meglévő kihasználat-
lan kreatív munkaerő elsődleges munkaerő-
piacra segítése az újonnan alakuló kreatív 
és turisztikai vállalkozások támogatásán 
keresztül. A Pécsett meglévő komparatív 
előnyök kihasználása, azok felerősítése, a 
munkaerő és a vállalkozások versenyképes-
ségének fejlesztése része az „Önindító” kon-
cepciójának. A hosszú távú cél pedig Pécs és 
Baranya megye kulturális-gazdasági életé-
nek fellendítése, az „élhető város” létreho-
zásához való hozzájárulás, mely munkaerőt, 
befektetőket és turistákat vonz a régióba.

 2.2 A program célcsoportja

20 fő regisztrált álláskereső, akik innovatív, 
kreatív ötletekkel rendelkeznek, és ehhez 
kapcsolódó vállalkozást indítanának, de 
ehhez anyagi és szakmai támogatásra van 
szükségük.

2.3 A megvalósítás
térségének meghatározása

A tervezett vállalkozások helyszíne első-
sorban Pécs, azonban a program hatás-
sal van Baranya megye egész területére, 
hiszen a kreatív iparra és a turizmusra is 
jellemző egyszemélyes, illetve kisvállalko-
zások más településeken, akár falvakban is 
működhetnek (pl. kézművesek).

A program megvalósításának kiemelt célja 
a Pécs és Baranya megye turisztikai desz-
tinációira együttesen építő szolgáltatások, 
vállalkozások támogatása, elősegítve ez-
zel a kreatív ipar és a turizmus egymást 
támogató vállalkozói hálózatának kialaku-
lását.

Az “Önindító 2016”
munkaerőpiaci program 
koncepciója

2.

LABOrci GáBOr,  3d vizUALizációS STúdió
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2.4 A program támogatási 
és szolgáltatási elemei

Támogatási programelemek
• Munkaerőpiaci képzés (Flt. 14. § (1) 

bekezdés a) pont), (6/1996. (vii.16.) 
MüM rendelet 6. § 1), 2), 4) pontok és 
7. § 1) pont

• vállalkozóvá válás támogatása (Flt. 17. §) 
6/1996. (vii. 16.) MüM rendelet 10. §)

• vállalkozóvá váláshoz tőkejuttatás (Flt. 17. §) 
6/1996. (vii. 16.) MüM rendelet 10. §)

• Utazási költség 39/1998. (iii. 4.) Korm. 
rendelet

• Programmegvalósítás költsége

Képzési támogatás:
Képző intézmény képzési költsége
Támogatottak keresetpótló juttatása, vállalko-
zóvá válás támogatása:
6 havi támogatás (20 fő)
Vállalkozóvá válás tőkejuttatása:
2 millió forintos tőkejuttatás (20 fő)
Utazási költség támogatása:
támogatottaknak, amennyiben szükséges
Programmegvalósítás költsége:
Pr-, kommunikációs és rendezvényszerve-
zési költség

Szolgáltatási programelemek

A Baranya Megyei Kormányhivatal járási 
hivatalainak foglalkoztatási osztályai által 
nyújtott szolgáltatási elemek: a vállalkozóvá 
válást elősegítő tanácsadás és pszichológiai 
tanácsadás (vállalkozásra való alkalmasság, 
motiváció szűrése).
 
A program ideje alatt folyamatos segítséget 
nyújtanak a célcsoport tagjainak a „kereszt-
szülők”. A keresztszülők a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és iparkamara koordinálásával 
kerülnek a programba, és mentori tevékeny-
séget végeznek, amelynek keretében saját 
tapasztalataikat adják át a kezdő vállalko-
zóknak, egyúttal szakmai segítséget nyújta-
nak az új vállalkozás elindításához.

Részvételi feltételek

A programba kerülés feltétele volt, hogy az 
adott személynek regisztrált álláskereső-
ként szerepelnie kell a Baranya Megyei Kor-
mányhivatal lakóhely szerint illetékes járási 
hivatala foglalkoztatási osztályának nyilván-
tartásában. A programba vonható létszám 
legfeljebb 20 fő lehetett.

LABOrci GáBOr,  3d vizUALizációS STúdió
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3.1. A program időtartama

2016. október 1. – 2017. szeptember 30.

3.2 A program tartalma

A program során olyan regisztrált álláske-
reső státuszú, a kreatív ipar vagy a turizmus 
területén vállalkozást tervező személyeket 
támogattunk, akik a programnak köszönhe-
tően biztonságos gazdasági közegben kezd-
hették el vállalkozói tevékenységüket. Olyan 
ismereteket sajátíthattak el a képzés során, 
melyek nélkülözhetetlenek a tevékenység 
eredményes elindításához, kipróbálásához, 
majd fenntartásához. A program résztvevői 
a komplex vállalkozói képzés időszaka alatt 
módosíthatták is elképzelésüket, illetve az 
üzleti terv elkészítésekor dönthettek úgy, 
hogy nem pályáznak további támogatásra, 
és egyáltalán nem, vagy más formában, át-
alakítva indítják el saját vállalkozásukat.

A 6 hónapos, komplex vállalkozói képzés el-
méleti és gyakorlati modulból tevődött össze. 
Az elméleti képzés időszaka alatt a résztve-
vőknek törekedniük kellett a vállalkozás indí-
tásához szükséges lényegi elemek elsajátítá-
sára, ennek időtartama 100 óra volt. 

A gyakorlati kurzust 400 órában szintén 
a Kormányhivatal képző partnere biztosí-
totta a leendő vállalkozóknak, mely során 
az induló vállalkozások „start-up” jellegű 
tudásanyagot szerezhettek meg.

A gyakorlat időszaka alatt folyamatos be-
mutatkozási lehetőséget biztosítottak a 
program együttműködő partnerei a részt-
vevőknek a kézműves vásárokon és más, a 
kreatív vállalkozás tevékenységéhez szabott 
fórumokon, illetve a program honlapján.

Pályázatok értékelése, döntés:

A Baranya Megyei Kormányhivatal Társada-
lombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya 
a pályázatok formai és tartalmi értékelését 
követően döntési javaslatot tesz, ezt köve-
tően a Kormányhivatalt képviselő kormány-
megbízott döntést hoz a pályázati felhívás-
nak megfelelően.

A nyertes pályázókkal a Baranya Megyei 
Kormányhivatal hatósági szerződést köt a 
vállalkozás fenntartásának időszakára (3 
év), a kizárólag 6 havi támogatást igénylő 
programrésztvevőkkel pedig a lakóhely sze-
rint illetékes járási hivatal köt hatósági szer-
ződést a támogatás időszakára.

A program megvaló- 
sítása, időtartama, 
várt eredmények

3.
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A program szakaszai:

1. képzés (vállalkozások kipróbálása):
2016. október 1. – 2017. március 31.: 
irányító Testület megalakulása, elméleti 
képzés, vizsgáztatás, üzleti terv elkészíté-
se, vállalkozóvá válás kipróbálása, gyakor-
lati oktatás

2. vállalkozóvá válás:
2017. április 1. – 2017. szeptember 30.

3. programzárás:
2017. szeptember 1. – 2017. szeptember 
30.: kiadványkészítés, Pr, záró monitor-
ing/utánkövetés

A program megvalósításában
közreműködők:

Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalom-
biztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munka-
erőpiaci és Alapkezelő Osztály

A szakmai koordinációért és az irányító 
Testület vezetéséért felel. Feladata, hogy 
kidolgozza a programtervet, a pályázati 
felhívást, valamint szakmai megbeszélé-
seket kezdeményezzen. Emellett ellátja a 
program monitorozását, valamint a prog-

ram megvalósulásáról szakmai beszámo-
lót készít, amelyet kiadványként is megje-
lentet.

Járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 
Ellátják a helyi koordinációs tevékenysé-
get, az információszolgáltatási feladato-
kat. Gondoskodnak a bérköltség-támoga-
tási és képzési támogatási szerződések 
megkötéséről, valamint az utazási költség 
és vállalkozóvá válás támogatásának fo-
lyósításáról.

KIKK Egyesület
részt vesz a kiválasztásban, kapcsolatot 
tart a támogatottakkal, koordinálja a kép-
zéseket, megjelenési lehetőséget biztosít 
a résztvevők számára a szakmai fórumo-
kon, workshopokon, támogatja a program 
kommunikációját, népszerűsítését.

 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
Ellátja a keresztszülők koordinációjával 
kapcsolatos feladatokat, részt vesz a pá-
lyázók kiválasztásában.

Baranya Megyei Vállalkozói Központ
részt vesz a pályázók kiválasztásában, 
támogatja a program kommunikációját, 
segítséget nyújt az elméleti és gyakorlati 
képzés koordinálásában.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Támogatja a program népszerűsítését, 
kommunikációját, segíti a programban tá-
mogatottak részvételét a város által szer-
vezett kiállításokon, vásárokon.

A képzést biztosító intézmény
Biztosítja az elméleti képzést, részt vesz a 
kiválasztásban, segíti a program népszerű-
sítését.

PécELi GyÖnGyvér, ASvini KézMűvES cSOKOLádé
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3.3 A program eredményei 
és monitoringja

A várt eredmények (indikátorok)
meghatározása:

Az elsődleges cél az, hogy a programban 
részt vevő valamennyi támogatott elhelyez-
kedjen az elsődleges munkaerőpiacon, illet-
ve piacképes vállalkozások induljanak.

Indikátorok:

A résztvevők 75 százaléka vállalkozóként 
tevékenykedjen a program zárását követő-
en. Eredménynek tekinthető továbbá, ha a 
részt vevő támogatottak olyan módon ke-
rülnek ki a programból, hogy az elsődleges 
munkaerőpiacon találnak állást.
 

Monitoring:

A BAMKH Társadalombiztosítási és Fog-
lalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és 
Alapkezelő Osztály feladata a program 
nyomon követése, beszámoló, jelentés 
készítése a program eredményeiről. 

3.4 A program költségvetése

A program megvalósítására fordítható for-
rások összessége
75 688 588 forint.

A program forrását a Baranya Megyei Kor-
mányhivatal a nemzeti Foglalkoztatási Alap 
decentralizált Foglalkoztatási Alaprészéből 
biztosítja.
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Az „Önindító 2016”
program résztvevői:
ácS doriNA dAlmA
fényképész

BeNcSiK FereNc
élelmiszerkereskedő

BeNde iSTváN
vendégház-üzemeltető

deáK gáBor
gyermekfoglalkoztató könyv kiadó

derváli dAlmA réKA
3d nyomtatott ékszertervező

HelSTáB mArTiN
animációsfilm-készítő

illéS ATTilA
mozgó büfé

KiS-BorBáS dÖNíZ TímeA
méhkaptárkiegészítő-gyártó

lABorci gáBor
3d tervező

luKácS lillA
barlangtúra szervező

pApp BlANKA
kreatív hobby bolt

péceli gyÖNgyvér
kézművescsokoládé-készítő

peTricH-de BlASio ANeTT KATA
babahordozás, tanácsadás

reiSZ dáNiel
fényképész, reklámfilmkészítő

SiBAK SZABolcS
geológiai túraszervező

SimoN SZilviA
foltvarró 

SimovicS FANNi
formatervező keramikus

SZArvAS gABriellA
merített papír ajándéktárgy-készítő 

SZepeSHelyi-Biró BiANKA lillA
gyermekruha-tervező

TéSeNyi ZiTA
kozmetikus

19
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Az „Önindító 2016”
program

4.

4.2. A program eredményei

2017. március 31-én zárult le a program 
első szakasza, a 20 fő programrésztvevő 
közül mindenki sikeresen teljesítette az 500 
órás vállalkozói képzést. 2017 áprilisában 
nyújthatták be a pályázatukat azok, akik 2 
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást kívántak igényelni beruházásukhoz. A 
20 fő közül 14 fő adott be pályázatot a Ba-
ranya Megyei Kormányhivatalhoz, közülük 
végül 11 fő nyerte el a támogatást. További 
6 fő kezdte meg vállalkozói tevékenységét a 
6 havi támogatás igénybevételével.

4.3. Elméleti képzés
és gyakorlati képzés

Az Önindító program képzését az rQc re-
gionális Minőségbiztosítási Központ bonyo-
lította le a KiKK Egyesület közreműködé-
sével. Az elméleti oktatás során a képzési 
tananyag részét jelentették többek között 
a gazdálkodási alapismeretek, időmenedzs-
ment, tárgyalástechnika, online marketing, 
kreatív ipari ismeretek, üzleti tervezés. A 
tananyag elsajátításában szakértő oktatók 
segítették a program résztvevőit. Az elmé-
leti képzést egy 400 órás gyakorlati blokk 
követte, mely időszakban az elméleti isme-
reteket gyakorlati példákon szemléltették. 
Ezt követte az üzleti terv elkészítése.

4.4. A „keresztszülők”

Az „Önindító 2016” program keresztszülői:

ódorNé KovácS ildiKó
Odoor consulting

leNgvárSZKy SZABolcS
rG networks Kft.

opAuSZKi láSZló
P-Kontó Kft.

perNyéZ ZSuZSA
Humán innovációs csoport nkft.

KállAi SáNdor
rokána Kft.

Hegyi ZSuZSA
Magyar Turizmus zrt.

4.5. KOHÓ: a képzés helye

Az „Önindító 2016” képzésének a KOHó 
coworking House Pécs közösségi iroda 
adott otthont. Amellett, hogy az elméleti 
és a gyakorlati képzés is ezen a helyszínen 
zajlott, közösségi térként is funkcionált a 
résztvevők számára, ahol megismerhették a 
kreatív ipari klaszter tagjait, melyből számos 
termékeny együttműködés születhetett.



2016
Bemutatjuk
a program résztvevőit
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Ács Dorina Dalma Gimnáziumi 
éveim alatt kezdtem el hobbi szinten foglal-
kozni a fényképezéssel. érettségi után fo-
tográfus tanulónak jelentkeztem, ahol neves 
mesterektől sajátíthattam el a fényképezés 
fortélyait. Azóta foglalkozom komolyabban 
fotográfiával, de fiatal pályakezdőként az 
„Önindító” program ösztönzésére sikerült 
egyéni vállalkozóvá válnom.
A gyermek-, család-, modell- és tablófotó-
zás mellett kedvenc témám az esküvő. Ez 
egy életérzés, hivatás. új embereket megis-
merni, ezáltal új kihívásokat keresni. Az em-
berek legbelsőségesebb, legfontosabb pilla-

nataiban megörökíteni, visszaadni a pillanat 
varázsát, hogy ezt az életérzést bármikor 
átélhessék az alkotásaim által. Küldetésem-
nek tekintem a pár számára újra átélhetővé 
tenni az esküvőjük pillanatait.
Az emberek számára megörökíteni és újra 
átélhetővé varázsolni életük legbensősége-
sebb, legfontosabb eseményeit, csodálatos 
dolog. Ezenkívül cégeknek vállalok termék-
fotózást, melynek legfőbb célja a termékis-
mertetés, de emellett elengedhetetlen, hogy 
olyan kreatív fotókkal színesítsük webolda-
laikat, melyek szépérzetet adnak az oldal 
látogatói számára.
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Bencsik Ferenc Már voltak vál-
lalkozásaim, mégis úgy éreztem, a tudást 
naprakésszé tenni, mások tapasztalatait 
megismerni hasznos és új lendületet adhat. 
Több ötletemből a túraszervezést, egészség-
megőrző programok megvalósítását választot-
tam. Üzletszerűen még nem csináltam, de ez a 
hobbim és sok nonprofit tapasztalatom volt. 
Sokan tartják, a legszerencsésebb vállalko-
zó az, aki azt csinálhatja, amit egyébként is 
szeret. Korábban azonban ezzel ellentétes 
benyomásokat is szereztem: a mindenna-
pos nyomás el is veheti az ember kedvét. 
Miután a program tapasztalt mentorai is 
megerősítették ezt, január elején úgy dön-

töttem, hogy az üzleti tervemet más pro-
jektre készítem el, a természetjárást meg-
hagyom magamnak.
Magyarországon sok kiváló minőségű élel-
miszert állítanak elő és az exportlehetősé-
gek messze nincsenek kihasználva. Ennek 
okán gőzerővel kezdtem el dolgozni egy 
ilyen projekten. Az üzleti terv kiváló lehe-
tőség az általam kevésbé ismert terület 
tanulmányozására.
A vállalkozásomat júliusban elindítottam. 
Bár a tervezettnél lassabban haladok, ám – 
a tanultaknak is köszönhetően – jóval na-
gyobb körültekintéssel, biztonságosabban 
építem az üzletet.
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Bende István Már régóta ter-
veztem, hogy kilépve az alkalmazotti létből 
megvalósítom a saját elképzeléseimet. Azért 
jelentkeztem 2016-ban az Önindító prog-
ramba, hogy kilépve az alkalmazotti státusz-
ból a magam útját járhassam, mint egyéni 
vállalkozó. Az eredeti ötletem egy gasztro-
nómiai fókuszú élményhelyszín létrehozása 
volt a népszerű mecseki kirándulóhelynél, a 
Mandulásnál. Ezt később az engem ért im-
pulzusok hatására, de továbbra is a turisztika 
berkein belül maradva, szálláskiadásra, ven-
dégház alapítására módosítottam. 
A célom nem csak a megélhetés, hanem ön-

magam megvalósítása is volt. A vállalkozói 
lét megköveteli a komplex gondolkodást, a 
stratégiai tervezést és a magas szintű szer-
vezési készségeket.
A tanfolyamon a KiKK és a KoHo részéről 
rendkívül jó és segítőkész gárdával, kiváló 
oktatókkal találkoztam. Ezúton is köszöne-
tet mondok nekik az átadott tudásért, a ki-
váló szervezésért és az élményekért, amiket 
tőlük kaptam. 
A programhoz kapcsolódó tőkejuttatási pályá-
zaton elérhetővé tett összeget nem nyertem 
el, így vállalkozásomat nem tudtam elindítani, 
ezért visszatértem az alkalmazotti világba.
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Deák Gábor Eredeti szakmám sze-
rint közgazdász vagyok. végzettségemhez 
kapcsolódóan eddig leginkább területfejlesz-
tési és marketing vonalon dolgoztam, kreatív 
ipari tapasztalatom korábban nem volt.
Már az egyetem alatt is mindig egy saját 
márka felépítését terveztem, de ehhez so-
káig hiányoztak a megfelelő lehetőségek. A 
szakmaváltáshoz és a saját vállalkozásom 
elindításához a 2016-os „Önindító” prog-
ram adta meg a végső lökést.
Az vállalkozás alapját adó ötlet pedig az 
akkor hároméves kisfiunktól származott, 
aki nagyon szereti a találós kérdéseket, 

feladványos füzeteket, ismeretterjesztő 
könyveket. ő inspirált arra, hogy belevág-
jak egy saját gyerekkönyv megírásába és 
kiadásába.
Az Urbiqo elnevezésű, 3-4 éveseknek 
szánt, új megközelítésű foglalkoztató, tu-
dásfejlesztő kiadványt a jövőben újabb és 
újabb korosztályok bevonásával, fokozato-
san tízrészes sorozatra bővítem.
nemcsak az indító lökésben, hanem sok 
másban is hasznos számomra az Önindító 
program. nagyon nagy értékének tartom 
azt is, hogy vállalkozó kedvű és kreatív öt-
letekkel teli csoportba csöppentem.
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Derváli Dalma Réka Köz-
gazdászként végeztem Pécsett, azonban 
pénzügyi területen nem találtam meg ön-
magam, így fordultam a kreatív ipar felé. 
Sminkesként is nap mint nap tapasztalom, 
hogy az embereknek egyre fontosabb a kü-
lönlegesség érzése, minél inkább az egye-
diségre törekszünk. célom, hogy teljesen 
személyre szabott elképzeléseket valósít-
sak meg, legyen szó ékszerről, kiegészítők-
ről vagy dekortermékekről. Mindezt akár 
az ügyféllel közösen megtervezve és 3d-s 
technológiával kivitelezve. Tudatosítani 
szeretném az emberekben, hogy ez egy 

anyagilag is elérhető szolgáltatás, mégis 
100 százalékosan azt kapják a végén, amit 
megálmodtak, így biztosított a különleges-
ség élménye is.
Az Önindító programmal egy ismerősömön 
keresztül ismerkedtem meg, és azért vág-
tam bele, mert szerettem volna olyasmivel 
foglalkozni, amiben kiteljesedhetek. Ezt pe-
dig alkalmazottként nagyon nehéz elérni.
vállalkozásom 2017 júniusában indult, fő 
profilom ékszerek készítése saját kezűleg, il-
letve 3d-s technológiával, 3d-nyomtatóval. 
Több lábon szeretek állni, így sminkesként is 
folytatom tevékenységemet.
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Helstáb Martin Animációs film-
készítő vagyok. 12 évig tanultam képzőmű-
vészetet, majd televíziós műsorkészítő 
szakon végeztem a Pécsi Tudományegye-
temen, így beható ismeretekkel rendelke-
zem alkotásaim grafikai és mozgóképes 
megvalósításához.
Gyorsan készítek bemutatót vállalkozások-
nak, hogy a vevőik megismerjék a termékü-
ket és pályázati anyaguk sikeres legyen. Az 
egyszerű infografikáktól az összetett, mű-
vészi színvonalú animációs filmekig bármi-
lyen személyre és projektre szabott moz-
góképet örömmel alkotok meg. Kisfilmjeim 

rendre szerepelnek itthoni és külföldi mozik 
vetítésein, ahonnan szinte mindig pozitív 
visszajelzéseket kapok.
Munkáim elismertségét számos hazai és 
nemzetközi szakmai díjam, valamint elége-
dett megrendelőkkel való sikeres együtt-
működésem bizonyítja.
Azért jelentkeztem az Önindító programba, 
hogy az alkotókészségemet az üzlet vilá-
gában is kamatoztatni tudjam. Most, hogy 
már hónapok óta vállalkozó vagyok, látom, 
hogy milyen hasznosak voltak a képzésen 
elsajátított ismeretek, mind az üzleti, mind 
az azon kívüli életben.
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Illés Attila Az Önindító 2016 prog-
ramról a helyi rádió adásában hallottam, 
majd a foglalkoztatási osztályon lettem fi-
gyelmes az írásbeli felhívásra. néhány nap 
volt a határidőig, így bementem érdeklődni 
a KO-HO irodájába. Ekkor indult el ez a „ka-
land”. 
Olyan támogató légkör fogadott, hogy azt 
hittem, már jártam itt és régi ismerősök va-
gyunk. Elkészítettem a pályázatomat, amit 
szóban is prezentálni kellett egy bizottság 
előtt. Bizalmat kapott az ötletem, ami egy 
Street Food büfékocsi üzleti terve volt. Kö-
vetkezett a tanulás, amitől kezdetben kicsit 

ódzkodtam, de mint kiderült, alaptalanul.  
A már megtapasztalt pozitív támogatói lég-
kör kiegészült egy nagyon intenzív tanfo-
lyammal. A „profizmus” erre a legjobb szó, 
ha egy szóval kellene kifejeznem. Mindenki-
nek, aki vállalkozásba kezd, sőt annak is, aki 
munkavállalóként dolgozik, igazán fontos 
egy ilyen tudásanyag megszerzése, még in-
kább a szemlélet elsajátítása. 
A saját vállalkozásomba egyelőre nem kezd-
tem bele, még formálom az ötletet, de az 
Önindító Programnak és munkatársainak 
hála egyre biztosabban tudom, milyen lesz.
Köszönöm Önindító!
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Kis-Borbás Döníz Tímea 
vállalkozásomat az „Önindító” programnak 
köszönhetően hoztam létre 2017 júniu-
sában. Fő célja, hogy Magyarország egyik 
legnehezebb mezőgazdasági ágazatát, a 
méhészetet segítsem.
Profilja a méhészethez elengedhetetlen 
kaptár két fontos kiegészítő terméke, az 
anyarács és a taposórács előállítása. Eze-
ket speciálisan kialakított gépekkel, minő-
ségi acél alapanyagból gyártom, garantálva 
a termékeim hosszú élettartamát.
Már régóta kerestem egy olyan lehetőséget, 
ami segít elindulni az önfoglalkoztatás útján, 

amikor egyik barátom javasolta a programot. 
Kezdetben csak pár mondatban tudtam meg-
fogalmazni, mit is szeretnék, de a program 
végére már biztosan éreztem, hogy az elképze-
léseimet mi módon fogom felépíteni és sikerre 
vinni. Mivel a program kiemelt hangsúlyt fekte-
tett a modern marketingeszközök megisme-
résére, így én is nagyon gyorsan megtaláltam 
a legjobb utat a célközönségemhez, mellyel a 
vállalkozásom dinamikusan tud majd fejlődni. 
Bár még hosszú munka vár rám, tudom, ha 
bármire szükségem lenne, akkor segíteni fog a 
program, hiszen az oktatóink készséggel állnak 
rendelkezésünkre.
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Laborci Gábor idén júniusban in-
dítottam egy 3d látványtervező stúdiót. Fő 
profilja fotórealisztikus építészeti külső és bel-
ső animációk, grafikák, modellek, termékvizu-
alizációk és 3d-s reklámfilmek készítése. 
Az első hónapokat nagyon pozitívnak érez-
tem, a munkák száma elérte a tervezettet. 
Ezek főként termékelőállítók megbízásá-
ból készültek, marketing célokra. Sikerként 
könyveltem el a megrendelők pozitív visz-
szacsatolását. 
Gyorsan digitalizálódó világunkban ez még 
kiaknázatlan terület, ami csak most kezdett 
robbanásszerűen fejlődni. A 3d-s grafikák, 

animációk felhasználása nagyon széles 
körű, a prezentációkhoz készített fotórea-
lisztikus látványtervektől a virtuális valósá-
got használó számítógépes játékokon át a 
filmek speciális effektusáig terjed.
A vállalkozás jövőjét a 3d-s világ soha véget 
nem érő fejlesztésében látom, hiszen ez éle-
tünk szerves részét képezi.
Azzal a céllal jelentkeztem az Önindító 2016 
programba, hogy megismerjem a vállalkozói 
élet működését. A tőkejuttatásból lehetősé-
gem nyílt saját géppark kiépítésére, amivel 
javíthatom a munkám minőségét és gyor-
sabban tudom teljesíteni a megrendeléseket.
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Lukáts Lilla Lukáts Lilla vagyok, 
extrém barlangtúrákat szerveztem és ví-
vóedző voltam. Majd 2016-ban jelent-
keztem az Önindító programba, hogy ott 
segítséget kapva egy másik helyen is kipró-
báljam magam. Egy ökotudatos kávézót, 
illetve virágboltot szerettem volna kialakí-
tani, ahol a helyi termékek dominálnak. 
Sajnos a pécsi helyiségek adottságai nem 
voltak megfelelőek az eredeti tervemhez, 
ezért váltottam, és túraszervezéssel kap-
csolatos vállalkozást hoztam létre. Turizmus 
szakon végeztem és korábban több évig egy 
egyesületnél dolgoztam, ahol a szabadidős 

programok szervezésében sokrétű tapasz-
talatot szereztem. Azóta vállalkozóként 
egyre több túrát szervezek. 
Fő profilomhoz tartozik felszíni túrák szer-
vezése a Mecsekben, országos extrém bar-
langtúrák, vagy az – akár termálfürdőzéssel 
egybekötött – természetközeli feltöltődések, 
kirándulások megvalósítása. Tervem még, 
hogy borvacsorák megszervezésével bőví-
tem a szolgáltatásaim körét, előnyben részt-
sítve a helyi termelők termékeit, a helyi alap-
anyagokat. Tervezem az üzleti és szabadidős 
turizmus vegyítését is, mely szintén egyedi 
programlehetőségeket kínál a környéken..
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Papp Blanka régi álmomat sze-
retném megvalósítani: olyan hobbiboltot 
szeretnék nyitni Mohácson, ahol otthonos 
és barátságos környezetben fogadnám a 
vevőimet. Saját készítésű és kész dekoráci-
ós termékeket szeretnék értékesíteni. Ezek 
mellett különböző dekorációs termékek el-
készítéséhez szükséges kellékeket is sze-
retnék forgalmazni. 
Fontosnak tartom a környezetvédelmet, 
ezért legtöbb termékemet újrahasznosított 
anyagokból állítom elő. Számomra lényeges 
szempont, hogy nem csak az új dolgok tehe-

tik szebbé a lakásunkat, ezért fontosnak tar-
tom a régi dolgok újjávarázsolását és a már 
kidobásra szánt tárgyak újrahasznosítását. 
Természetesen Mohács város nevezetes 
fesztiváljáról sem feledkeznék meg, ebben 
a témában is szeretnék díszeket készíteni, 
hogy a várost felkereső turisták számára is 
vonzó legyen az üzletem. Távolabbi célja-
im közt szerepel vállalkozásom profiljának 
kibővítése, amelynek során rendezvények 
szervezésével és díszítésével szeretnék fog-
lalkozni, a vevők és megrendelők igényeinek 
megfelelően.



33

Péceli Gyöngyvér Az ASvini 
kézműves csokoládé története kicsivel több, 
mint két évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a jövőben egyedi íz-
világú csokoládéimmal szeretném az embe-
reket megörvendeztetni. Első képzésemet a 
Szamos csokoládéiskolájában kezdtem, ez 
adta az alapot.
Az ASvini extra minőségű, tradicionális 
technikával készült, kézzel temperált csoko-
ládé, amelynek minden darabja egyenként 
ölt formát. A frissen főzött töltőkrémek fel-
használásával készült bonbonok a termé-
szet kincseit harmonikus ízekké varázsolják.

Szeretném megmutatni a kakaóbabban fellel-
hető elfeledett értékeket és a csokoládé mö-
gött rejlő titkokat. vállalok még családi, baráti 
és céges rendezvényeken való megjelenést is.
Szeptember elején egy nemzetközi gaszt-
rodiplomáciai programban lehetőségem 
nyílt elutazni Szlovákiába. csoportvezető-
ként sokat tanultam és új projektemet – 
„Tekintsünk a csokoládéra más szemmel” 
– is bemutattam tíz ország képviselői előtt.
Az Önindító program nagyszerű hátteret 
tudott adni ahhoz, hogy elkezdjem a vál-
lalkozásomat. Az álmomat egyedül sokkal 
nehezebb lett volna megvalósítani.
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Petrich-De Blasio Anett 
Kata Az Önindító program nélkül való-
színűleg soha nem lettem volna vállalkozó. 
A pályázat, az előadók, a csapat meggyő-
zött arról, hogy érdemes belevágni. nagyon 
hálás vagyok, mert megtaláltam azokat a 
szolgáltatásokat, amelyekben hiszek, és 
amelyeket magam is szívesen csinálok. 
Eredeti ötletem egy „Hordozóház” megala-
pítása volt, melynek célja a babahordozás 
oktatása a kismamák számára, valamint 
szülésfelkészítés, az anyatejes táplálás és 
a mosható pelenkázás támogatása. célom 
volt egy családbarát hely létrehozása, ahol 
a kismamák a tanácsadás mellett különöb-

ző, kifejezetten az ő igényeikhez igazított 
programokon – pl. tornán, jogán – vehet-
nek részt, találkozhatnak egymással. Ta-
pasztalatot egy egyesületnél szereztem 
mindehhez, az Önindító programon keresz-
tül pedig sikerült megalapítani a saját vál-
lalkozásomat.
Az eredeti ötletemhez képest vannak ugyan 
eltérések, de a célközönségem megmaradt. 
Kismamák, anyukák számára tartok külö-
nöbző témában (pl. babahordozás, egész-
séges életmód, pénzügy) tanácsadásokat, 
amelyeken gyermekükkel együtt tudnak 
részt venni, ezen kívül programszervező-
ként is tevékenykedem.
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Reisz Dániel Tizenéves ko-
rom óta érdekel a fényképészet, azóta a 
szabadidős érdeklődésből, egyszerű hobbi- 
ból tanult mesterség, végül megélhetést 
jelentő, valódi szakma lett. 
Az iskola befejezése után azonnal tudtam, 
hogy önállóan, vállalkozóként szeretném 
folytatni a fényképészetet és a videókészí-
tést. Ehhez a 2016-os Önindító program-
ban kapott támogatás segített hozzá, ez 
indított el az utamon. 
Egyik legfontosabb termékem a kezdő vál-
lalkozások részére készített reklámanyag 
(videó, fotó), amely a modern eszközök ré-

vén gyorsan, bárhol, bármikor elérhető és 
bemutatható. 
Az élet negatív oldalával szemben szere-
tem a boldog pillanatokat átélni, azok ré-
szese lenni, azokat megörökíteni. Ezért a 
fotózási szenvedélyemet leginkább az es-
küvők fényképezésében kamatoztatom. Az 
Önindító program segítsége és az itt kapott 
felkészítés óta sok emberrel találkoztam a 
munkám során, sok tapasztalatot szerez-
tem, mind szakmailag, mind emberileg fej-
lődtem. Az emberi kapcsolatok, a kommu-
nikáció, a tárgyalástechnika terén egyaránt 
előre léptem.
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Sibak Szabolcs Mecseki tú-
rákat szervezek és vezetek természetre 
vágyó csoportok számára. Az általam szer-
vezett túrák fő vezérfonala az élmény, a ka-
land, a megismerés, illetve gyakran maga a 
csoport határozza meg, mitől lesz egy-egy 
kirándulás egyedi.
Tartalmas programjaimmal a térség iránt ér-
deklődő turisták, osztálykirándulók, családok 
és amatőr természetjárók igényeit egyaránt 
szeretném kielégíteni. Ezen felül havi rend-
szerességel tematikus túrákat szervezek 

egyéneknek és csoportoknak egyaránt. Ötle-
tem megvalósítása során igyekszem kihasz-
nálni Mecseknádas, óbánya térségének jó 
adottságait, a környék természeti szépségeit. 
Geográfus végzettséggel rendelkezem, így 
célom nem csupán a térség megismerte-
tése az ide látogatókkal, hanem akár tábo-
rok szervezése, borúttúrák megvalósítása, 
geológiai túrák vezetése. Az általam nyúj-
tott turisztikai szolgáltatások kortól, nem-
től függetlenül igénybevehetők, akár egyé-
nileg, akár csoportosan.
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Simon Szilvia Húszéves korom-
ban megismerkedtem a foltvarrással, ami 
azonnal a szenvedélyemmé vált. Ez lehet 
hobbi, a művészi kifejezés eszköze, hatal-
mas közösségszervező erővel bír, és nem 
utolsósorban üzlet is. népszerűsége egyre 
terjed, a foltvarró találkozók és kiállítások 
tömegeket vonzanak.
Korábban hobbiként a családomnak, bará-
toknak varrtam. Az Önindító 2016 program 
azonban lehetőséget adott, hogy profesz-
szionális szintre fejlesszem tudásomat. A 
célom, hogy sokszínűbbé tegyem az embe-
rek életét. Egyedi használati, lakberendezési 

és dekorációs tárgyakat, játékokat készítek 
patchwork- és más technikával. Terveim 
közt szerepel egy kis műhely létrehozása, 
ahol egy-két alkalmazottal fogunk alkotni.
Azon dolgozom, hogy megtaláljam a csak 
rám jellemző stílust. Szeretem az élénk szí-
neket, érdekes kontrasztokat. nagyon fon-
tos számomra a kreativitás és a minőség. 
Tervezem, hogy munkáimmal minél több 
hazai és nemzetközi kiállításon szerepeljek. 
Szeretnék különböző témák ihlette kollekci-
ókat létrehozni, pl. commedia dell’Arte, ősi 
kultúrák, tündérvilág. Tervezem elsajátítani 
a bábkészítés mesterségét is.



38

Simovics Fanni Júniusban in-
dítottam el vállalkozásomat, amelynek ke-
retein belül egyelőre reklámgrafikai szol-
gáltatásokkal, formatervezéssel, mérnöki 
rajzolással és tanácsadással foglalkozom. 
Terveimet tekintve ez még csak a kezdet. 
Arra alapoztam, amiben kellő gyakorlatom 
és meglévő ismeretségi köröm van, hogy 
maximálisan helyt tudjak állni. Természete-
sen arra törekszem, hogy olyan szolgáltatá-
sokat kínáljak, amelyekre igény mutatkozik. 
A jövőbeli terveim közt szerepel egy kerá-
miastúdió kialakítása. Mint keramikus és 
ipari termék- és formatervező mérnök e két 

szakma ötvözésével a saját stúdiómban 
szeretném kamatoztatni tudásomat.
Specializáltan nagyméretű agyag- és por-
celán tárgyak tervezésében és gyártásában 
gondolkodom, amelyek épületkerámiaként 
és belsőépítészeti tárgyakként jelennek 
meg partnereim közvetlen környezetében.
új piacot és lehetőséget szeretnék teremteni 
azoknak, akik igénylik, hogy a saját ízlésükre, 
designer bevonásával alakíthassák ki ottho-
nukat.  Ez alatt belsőépítészeti termékeket 
értek, mint a csempézet és a fürdőszobai 
szaniterek. Jelenleg az ehhez szükséges fel-
tételek megteremtésén dolgozom.
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Szarvas Gabriella nagy 
álmom volt, hogy a művészet iránti rajon-
gásommal keressem a kenyerem, és az 
Önindító program ezt tette lehetővé. újra-
hasznosított papírból készítek ajándéktár-
gyakat, okleveleket, meghívókat. Ezzel a 
környezet védelmét is szeretném előtérbe 
helyezni, valamint felhívni az emberek fi-
gyelmét a természet fontosságára, a fák 
szerepére.
Tervem, hogy papírhasznosításra fókuszáló 
üzemet létesítsek. Használt könyvek, pa-
píralapú tárgyak újrahasznosítása a fő cél. 
vállalkozásom nagyszerű ütemben halad, 

új ötletek is gazdagítják a termékeim pa-
lettáját. Ezek az új dolgok ugyancsak a ter-
mészet csodálatos adottságaira hívják fel 
a figyelmet. Egyre nagyobb az érdeklődés 
a külföldi piacon is. Az apróbb sikerek még 
eltökéltebbé és boldogabbá tesznek, krea-
tivitásom is jobban fejlődik.
Minden vállalkozás életében vannak és 
lesznek nehézségek, de hiszek abban, hogy 
a 20 évi kereskedelmi tapasztalatommal 
legyőzöm majd ezeket, mert „öreg moto-
rosként” tudom, mire számíthatok.
Hálás vagyok ennek a nagyszerű program-
nak, örülök, hogy részt vehettem benne.
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Szepeshelyi-Biró Bianka 
Lilla édesanyám varrónő volt. Gyerekko-
romban mindig ott sertepertéltem körülötte, 
és lenyűgözve figyeltem, hogyan varázsol 
csodaszép ruhakölteményeket. 
nem ruhatervezőnek készültem, bár min-
dig tudtam, hogy olyan dologgal szeretnék 
foglalkozni, amiben szabadjára engedhetem 
a kreatív energiáimat. A babaruhák iránti ér-
deklődésem akkor kezdődött, amikor elhatá-
roztuk, hogy gyermeket szeretnénk vállalni. 
Tudtam, hogy a lehető legjobbat szeretném 
megadni számára mindenből, így tudatosan 
kerestem divatos és csinos ruhákat, amelyek 

természetes anyagokból készülnek.
A bibi’s organic kidswear-t azért hívtam élet-
re, hogy a különleges ruhadarabokon keresz-
tül mindenki megadhassa gyermeke számára 
azt a szerető gondoskodást, amit anno én is 
kaptam, és amit immáron édesanyaként én is 
szeretnék továbbadni kislányomnak is.
A bibi’s organic kidswear kollekció meseszép 
darabjai 0 és 6 év közötti gyermekek részére 
kínálnak sokrétűen kombinálható, organikus 
anyagokból készült, divatos öltözékeket. Kéz-
zel készített ruháink az első varrástól az utolsó 
csipkéig gondosan kidolgozott, káros anya-
goktól mentes, luxusminőségű termékek.
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Tésenyi Zita Azért jelentkeztem 
az Önindító programra, hogy az ott tanulta-
kat, illetve a támogatást felhasználva meg-
valósíthassam az általam megálmodott 
kozmetikai szalont.
Az Önindító képzésein elsajátított szakis-
mereteknek köszönhetően a program be-
fejezése után – Adele Salon néven – sike-
rült is megnyitnom saját üzletemet.
Professzionális termékek segítségé-
vel próbálok minden bőrtípus kezelésére 
megfelelő megoldást találni. Az új tech-
nológiákon alapuló arckezelő gépeimet 
használva úgy érzem, tartósan is verseny-

képes tudok maradni a piacon. A vendégek 
visszajelzései alapján az üzlet elhelyezke-
dése is kedvező. A gyermeksarok kialakí-
tásával pedig sikerült más célcsoportot is 
megtalálnom, ami szintén növeli a láto-
gatottságot. A beruházási összegből vett 
sminkeszközökkel még egyedibb, precí-
zebb, szebb munkát tudok végezni, és szí-
vesen vállalok felkéréseket. 
Az Önindítón megismert fényképésszel 
együttműködve közös projekten is dolgo-
zunk, ami marketing szempontból mind-
kettőnk vállalkozását pozitívan befolyá-
solja.
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