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 Para-Gasztro Mozgalom? 

Olyan szervezet hálózata, akik három közös jellemzővel rendelkeznek: 

 „gasztro” tevékenység, azaz a napi szintű helytállás élelmiszergyártás és/vagy 

vendéglátás területén, piaci minőségű termékek, szolgáltatások.  

  „fogyatékos/ megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatása”, 

mely esetben az integrált jelző nem a jogi formát jelenti, hanem azt a szemléletbeli 

megközelítést, hogy a speciális szükségletű személyek munkaszerződéssel 

rendelkeznek és munkabért kapnak, valamint a munkavégzés körülményei olyanok, 

hogy közvetlen interakciók jönnek létre a vásárlókkal, vendégekkel (tehát nem 

elzártan dolgoznak).  

 fenntartható társadalmi vállalkozás: a szociális, rehabilitációs missziós cél mellett a 

profittermelés annak érdekében, hogy a működés hosszútávon fenntartható 

legyen. A hálózatot alapító hét szervezet gasztro-ágazati tevékenysége során 

mintegy 100 főt foglalkoztat, akik háromnegyede, azaz 75 fő speciális szükségletű 

személy, ugyanakkor a 2016 évi adatok alapján: adózott 133 milliós forgalmukhoz 

képest az állami foglalkoztatatási támogatás mértéke ezen összegnek 

nagyságrendileg a fele (69 M Ft)– vagyis a támogatás összegéhez további kétszer 

annyi értéket termelnek.  

Sokat gondolkoztunk a hálózat elnevezésén, hiszen a „para” jelző akár pejoratív is lehet, de 

bízunk abban, hogy a paralimpiához hasonlóan pozitív tartalmakat tudunk majd csatolni a 

para-gasztro ágazathoz is.  

 Konyhacsináló úttörők 

Hét szervezet, hét különböző küzdelmes – sikeres út. Hét társadalmi vállalkozás, az 

ország különböző pontjain. Van, aki csokit gyárt, van, aki sajtot, és van, aki éttermet, 

büfét vagy kávézót működtet. Az életük az élelmiszer előállítás és vendéglátás körül 

forog. Az üzletei működésben a rehabilitáció mellet kimagasló helyen vannak a 

társadalmi befogadási programjaik egyaránt. A szervezetek rövid bemutatkozása alul 

olvashatják. A Konferencián a szervezetek működtetői mellett egy-egy ott dolgozó 

fogyatékos munkavállaló is bemutatkozik. 

 Gasztro-helyzet Magyarországon 

 Csapody Balázs, a Kistücsök étterem tulajdonosa, a Pannon Gasztronómiai 

Akadémia elnöke, Magyar Bocus’dor Akadémia alelnöke, a hazai gasztro-világ 

éllovasa (pl. az Év Vendéglőse 2014-ben stb.), az egyik legismertebb hazai 

gasztro-forradalmár a fogyatékos személyek foglalkoztatása és a gasztro-világ 

közötti közös jövőbeni lehetőségeiről megosztja gondolatait. 

http://www.pannonga.org/csapody-balazs/;  
http://www.diningguide.hu/en-nagyon-optimista-vagyok-csapody-balazs/ 

http://www.pannonga.org/csapody-balazs/
http://www.diningguide.hu/en-nagyon-optimista-vagyok-csapody-balazs/
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 Szőke András –Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, 

operatőr és színész, humorista, a hazai stand-up comedy egyik legismertebb 

alakja, az Ősök Háza társadalmi projekt motorja. Nem idegen tőle a fakanál 

sem, hiszen kulináris rendezvények zsűrijeként és résztvevőjeként is kipróbálta 

már magát. A „Konyhatitkok” konferenciának moderálása során újabb arcát 

ismerhetjük meg! 

 

 Gasztronómia & rehabilitáció – közös perspektíva 

 Nyitrai Imre az EMMI szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára azon 

jövőbeni lehetőségeket vázolja fel, ami a foglalkozási rehabilitáció és a gasztro-

ágazat közötti átjárhatóságot jelentheti.  

 

 Receptek bátor kezdőknek 

A projekt során a hálózati tagok sokat tanultak egymástól, és újabb úttörőknek is 

segítettek lendületet venni. A speciális receptgyűjtemény könyv alakban is 

bemutatkozik az eseményen. 

 

 Állófogadás 

Magyar Para-kulináris ízelítő – a hazai para-gasztrók kínálatában.  

 

 

Magyar Para-gasztro Hálózat: 

 

 Kockacsoki Nonprofit Kft. – Budapest, hazánk első autizmusbarát csokoládé 

manufaktúrája; kiváló minőségű kézműves édességeket állítanak elő és autista fiatalok 

számára működtetnek egy foglalkoztatást elősegítő programot. Programjaik: 

workshop-ok (csokoládé készítő foglalkozások sérült embereknek) és Maszat Napok 

címmel autista gyermekek számára kidolgozott élményterápiás foglalkozások is 

megtalálhatók.  

 A Hatpöttyös Nonprofit Kft-t – Székesfehérvár, 2009-ben alapította három olyan 

család, akik sérült gyermeket is nevelnek. Az alapkoncepció: olyan, társadalmilag 

hasznos vállalkozást indítani, ahol megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak 

sérült fiatalokkal, egymást segítve, kiegészítve. Házi, hagyományos ízek újragondolva, 

saját főzésű lekvár, saját készítésű savanyúság, gyúrt tészta, házi sütemények, 

szörpök. Mindezt szép környezetben, szép tálalásban, minőségi módon.  

 Kék Madár Alapítvány, Ízlelő Családbarát étterem, Szekszárd: Az Ízlelő a családbarát 

étterem 2007 óta működik. Ez volt az első olyan étterem Magyarországon, amely a 

vezetőségen kívül kizárólag fogyatékos, megváltozott munkaképességű illetve 

tanulásban akadályozott embereket foglalkoztat.  
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 A Nem Adom Fel Alapítvány által működtetett Nem Adom Fel Café & Bar Budapest 

első fogyatékossággal élő emberek által alapított kávézója, ahol maguk a 

fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek készítik és 

szolgálják fel az ételeket és italokat, illetve közreműködnek a programok 

szervezésében és lebonyolításában. A kávézó mindamellett, hogy egy alternatív 

foglalkoztatási lehetőséget biztosít, olyan integrált közösségi tér és kulturális 

programok befogadó helyszíne is egyben, amely lehetőséget teremt mindenkinek az 

egymás iránti elfogadáson és felelősségen alapuló emberi kapcsolatok kialakítására, 

ápolására. 

 A Búzavirág Alapítvány- Vámosújfalu, 12 személyes lakóotthont működtet állami 

gondozásban felnőtt látássérültek számára. 2014-ben főzőkonyhával és étkezővel 

bővítették a kosárfonó műhely épületét, ezzel biztosítva helyben az étkeztetést. A 

konyha elsősorban munkatársaink és ellátottjaink étkeztetését biztosítja, valamint 

teljes értékűen kiszolgálja a táborokat is. A megnyitás óta folyamatosan nő a faluban 

élők rendszeres megrendelése, az igényekre reagálva megkezdték a kiszállítást is 

 A Szorgoskert Nonprofit Kft. – Miskolc, 2007-ben nyitotta meg főzőkonyháját, mely 

megváltozott munkaképességű, és fogyatékossággal élő munkavállalókkal működik. 

Helyi intézmények és magánszemélyek számára egyaránt elérhető ebédfutár-

szolgáltatás segítségével. 2014-ben nyílt meg a „Batyu-Téka, több, mint Étterem…” 

Miskolc belvárosában. Az üzletvezetőn kívül minden munkavállaló sérült, vagy 

megváltozott munkaképességű, jelenleg napi 100-120 adag menü kerül értékesítésre.  

 A Szimbiózis Alapítvány- Miskolc, Baráthegyi Sajtmanufaktúra: a Baráthegyi 

Majorságában évekkel ezelőtt indult el saját kecsketej feldolgozásával a sajtkészítés. 

Ma évi 10.000 liter feletti kecsketej kerül feldolgozásra, melynek értékesítése a helyi 

piacon lévő üzletben, illetve vásárokon, termelői programokon történik. A Baráthegyi 

Kecskesajt HÍR védjegyes termék, magas minőségben készül, és a 2015-ben átadott 

új építésű sajtüzem révén a mennyiségi termelés és széles körű tejtermékpaletta 

kialakítása is lehetővé vált.  

 


