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MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

AKIK A KEZÜKKEL LÁTNAK

Pataky Tímea 2008-ban alapította cégét. 
Az ötletet a vállalkozás elindításához egy 
találkozás adta névrokonával, Pataki István 
látássérült gyógymasszőrrel. Ez sorsfordí-
tónak bizonyult Tímea életében. „A Pisti”, aki 
ma is a vállalkozás oszlopos tagja, fi atalon 
lett látássérült, de kezének ereje birkózó-
múltjáról tanúskodik, szaktudása sokrétű 
és kimagasló a masszőrszakmában. Ő volt 
az, aki Tímeával is csodát tett: a huszonéves 
lánynak kezelni kezdte gyerekkori gerincfer-
dülését. Tímea fájdalmaira enyhülést kapott, 
ereje pedig megújult a masszázsokat köve-
tően. Közben beleszeretett a dologba. Vál-
lalkozása immár nyolc éve működik. Vitality 
Wellness nevű szalonjában megváltozott 
munkaképességű munkatársak is dolgoz-
nak, például látássérült masszőrök. Ez egy 
holisztikus szemléletű masszázsstúdió, ahol 
nemcsak a konkrét tünetekre koncentrálnak, 
hanem igyekeznek átfogóan, az egész em-
berre és a testére fi gyelni. A vállalkozás mot-
tója is ebből ered: „A kezükkel látnak”. 
A díjazott vállalkozás tevékenysége azon-
ban nem csak a masszázsról szól. 2008-ban 
akkreditációt nyert el a megváltozott mun-
kaképességűek foglalkoztatására, azóta pe-
dig kiemelt, védett munkahelyként kezelik a 
hatóságok. 
Öt évig a gyógymasszázs volt a vállalkozás fő 
tevékenységi köre, de a rehabilitációs törvé-
nyek változását követően bele mertek vágni 
más területre irányuló álmaik megvalósítá-
sába is. Testi és szellemi fogyatékkal élőket 
is foglalkoztatnak (kézművesmunkákban, 
pl. agyagozás és kézi csomagolás munka-

körben), segítőket, valamint működésükhöz 
elengedhetetlenül szükséges rehabilitációs 
mentort és tanácsadót alkalmaznak. A meg-
termelt profi tot az alkalmazottak munkabé-
rére, pályázati önerőre fordítják, hogy minél 
jobban tudjanak gondoskodni megváltozott 
képességű munkatársaikról. Jelenleg ösz-
szességében 40 főt foglalkoztatnak, ebből 
az elmúlt nyolc év alatt (a segítők és a cég-
vezető kivételével) mindvégig nagyon ma-
gas, 95% feletti volt a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók aránya. Védett 
foglalkoztatónak számítanak, pozitív diszk-
riminációt is alkalmaznak a felvételeknél, 
mert arra törekednek, hogy egy adott pozíci-
ót lehetőleg megváltozott munkaképességű 
dolgozó töltsön be.
A munkatársak kiválasztására kidolgoztak 
egy fordított mélyinterjús technikát: más 
szemmel nézik a jelölteket. Megvizsgálják, 
hogy mit tud a jelentkező, milyenek a képes-
ségei, a korlátai, milyen fi zikai vagy szellemi 
akadályozottsága van. Ehhez igazodnak, és 
megpróbálnak e köré építeni egy megfele-
lő munkakört, tehát a munkát szabják az 
emberre, nem a személyt szorítják bele egy 
adott munkakörbe. 
A munkatársak munkavégzését jelenleg 
– Tímeával együtt – négy szociális segítő, 
kiemelt módon, rehabilitációs mentorként 
Fekete Júlia támogatja, valamint Timi édes-
apja, Pataky László rehabilitációs tanácsadó 
koordinálja. Hogy miért jobb egy megválto-
zott munkaképességű alkalmazottal dol-
gozni? Tímea szavait idézve: „Sokan nehéz 
körülmények között élnek, de támogatással 

és segítséggel úrrá lesznek a nehézségeken, 
így jobban teljesítenek, és harcolnak a munka 
megtartásáért.”
Rengeteg rehabilitációs állásbörzén, expón, 
vállalati egészségnapon vesznek részt, kül-
detésüknek tartják, hogy a cég rehabilitációs 
szemléletmódjára és a társadalmi felelős-
ségvállalás gondolatára felhívják a társada-
lom, a munkáltatók, a vállalatvezetők és a 
cégtulajdonosok fi gyelmét. Tímea édesanyja 
SM betegsége révén korán megismerkedett 
ezzel az ezerarcú kórral, amelyről ma még 
csak keveset tudunk. A cég célja, hogy ezt 
a betegséget is minél szélesebb körben is-
mertessék meg, fogadtassák el a társada-
lommal. Terjesztik a betegséghez kötődően 
a narancssárga szalagot és jelszót „Teljes 
életet SM-mel!”

Mit kínál a Nézz Más Szemmel azok számára, 
akik hozzájuk fordulnak?
Lehet szó irodai masszázsról egyszerűen 
csak frissítő vagy egészségmegőrző, egész-
ségre nevelő szándékkal is. Eközben társa-
dalmi érzékenyítés is folyik, hiszen meg-
változott munkaképességűekkel mennek 
masszírozni. Egy céges dolgozót például be-
kísértek a masszázsra, de előzetesen a cég 
nem tájékoztatta, hogy látássérült masszőr 
fogja masszírozni. Az illető számára ez csak 
a masszázs közben derült ki. „Ha tudom, 
hogy egy vak masszőr fog várni, akkor be se 
jelentkezem az időpontra, de így, hogy kész 
helyzet elé állítottak, teljesen felülíródott 
az eddigi véleményem a megváltozott mun-
kaképességűekről. A masszőr szakmailag a 
legjobbat nyújtotta, melyben valaha részem 
volt, valamint emberileg is rátermettebbnek 
tapasztaltam, mint amilyen például én va-
gyok. Korábban még az utcán sem mertem 
átkísérni egy vak embert.” 
A Nézz Más Szemmel nem csak beszél róla, 
meg is mutatja, hogyan végzi a munkáját, 
ami az embereknek sok erőt ad. Ez azért fon-
tos, mert ha egy cégnél megvan is a szán-
dék és a kellő nyitottság, hogy megváltozott 
munkaképességűeket, fogyatékkal élőket 
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foglalkoztassanak, a vállalatvezető a leg-
több esetben mégsem tudja, hogy ez mivel 
jár. Tímeáék 2014 óta rehabilitációs tanács-
adást is nyújtanak ezeknek a vállalkozások-
nak. 
Tímea úgy érzi, hogy jelenleg leginkább az 
anyagi korlátok akadályozzák a céget a fej-
lődésben. Nonprofi t kft.-ként a bevételeket 
teljesen visszaforgatják például munkabé-
rekre, fenntartásra. A további fejlődési lehe-
tőségre két utat látnak: egyéb saját forrás 
ráfordítását vagy pályázati források keresé-
sét. Erőik és kapacitásaik azonban végesek, 
így harmadik útként az is felmerült, hogy 

adományozás révén is szerezzenek bevé-
telt. Eddig nem gondoltak erre, sosem kértek 
senkitől semmilyen segítséget, de a munka 
nagy volumenű, tevékenységük közhasznú 
és a jó cél érdekében támogatásra érdemes-
nek tartják az ügyet. Céges 
és magánadományokra egy-
aránt számítanak. 
Kitartásuk és alapértékeik, 
a dolgok más szemmel való 
megítélése eddig minden 
akadályon átsegítette őket. 
Sok versenytársukkal ellen-
tétben így sikerült a 2008-as 

gazdasági zuhanásban is talpon maradniuk. 
Nagyon személyes értékeken alapszik a mű-
ködésük, nehéz a vállalkozással versenyezni. 
De érdemes tanulni tőlük, például azt, ho-
gyan lehet más szemmel nézni a világot.

HAGYOMÁNYOS WELLNESS NÉZZ MÁS SZEMMEL

CÉL, KÜLDETÉS
 ∫ Pihenés, kikapcsolódás  ∫ Célunk, hogy vendégeink-partnereink megújulva és „más szemmel 

nézve” távozzanak tőlünk.

TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS
 ∫ Kikapcsolódást, feltöltődést elősegítő programok, szolgáltatások  ∫ A hagyományos vállalkozásoktól eltérően a társadalmi felelősség-

vállalásra, egészségmegőrzésre is kiemelt hangsúlyt fektetünk.

PROFIT
 ∫ Profitorientált, a szektor szereplői között nagy a verseny  ∫ A vállalkozás összes bevételét visszaforgatjuk a működésbe, 

valamint jótékonysági célokra fordítjuk.

ALKALMAZOTTAK
 ∫ Humánerőforrás  ∫ A közös munka mellett a segítségnyújtás öröme és a társadalomért 

érzett felelősség kovácsolja össze a dolgozókat.

NÉZZ MÁS SZEMMEL

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁS

Hazai kutatócsoportok által kifejlesztett gyógyhatású 
és bio kozmetikumok; külső futár cég igénybevétele 
helyett megváltozott munkaképességűek részére 
munkahelyteremtés

MAXIMÁLIS 
IGAZSÁGOSSÁG

Változatos és egyedi igényeknek megfelelő munkaidő; 
rehabilitációs szolgáltatás; szociális segítők; rehabi-
litációs tanácsadó és rehabilitációs mentor; egyéni 
rehabilitációs fejlesztő tervek

 NULLA ÖKONOMIZMUS Csak szolgáltatás értékesítése; bevételeink teljes 
mértékben visszaforgatásra kerülnek

OPTIMÁLIS MÉRET Kisvállalat

FELELŐSEN HASZNOSÍT-
HATÓ TERMÉK (FENNTART-
HATÓSÁG)

Pozitív diszkrimináció alkalmazása - elsősorban 
a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
részére munkahelyteremtés 

NÉVJEGY
Név  ..................................................................... Pataky Tímea
Életkor  .............................................................. 32 év
Foglalkozás  ..................................................... Ügyvezető és szociális segítő
Végzettség  ...................................................... Közgazdász és nonprofi t közgazdász
Hobbi  ................................................................. Főzés, továbbképzések, utazás
Kedvenc könyv  .............................................  A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása
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