
Előző számainkban a munka 

világába való visszakerülés 

nehézségeiről szóltunk, s pró-

báltunk segítséget, támpontot 

adni a sikeres ismételt mun-

kába álláshoz akár munkanél-

küliként, akár pedig kismama-

ként.   

 

Az önkéntes szerveződések 

széles körben vállalják fel a 

társadalom különböző rétegei-

nek a segítését, legyen szó 

akár a munkaerő-piacról ki-

szorult személyekről vagy fia-

tal egyetemista hallgatókról.  

 

A tevékenység talán némikép-

pen eltérő, az eszközök hason-

lóak, a cél ugyanaz: segíteni a 

hozzájuk fordulókat tanács-

adással, motivációval, útmuta-
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tással. A szolgáltatások igény-

bevétele minden esetben díj-

mentes, az érdeklődőket pe-

dig tapasztalt szakemberek 

várják. A szervezetek megta-

lálhatók munkaüggyel kapcso-

latos helyszíneken, de állás-

börzéken is. 

 

Napjainkban a legfontosabb, 

hogy az emberek visszanyer-

hessék a mindennapokba 

vetett hitüket, hiszen ez ér-

demben segítheti őket hozzá a 

legkülönfélébb problémák 

megoldásához, valamint a 

kihívások leküzdéséhez.  

Ehhez a legfontosabb lépés 

az, hogy saját magukkal tisztá-

ban legyenek, felmérjék valódi 

értékeiket. Nem vagyunk egy-

formák, így különböző dolgok-

ra másként reagálunk. A segí-

tés pedig az optimális reakciót 

és a múltbéli, továbbá jövőbeli 

események feldolgozását hi-

vatott elősegíteni.            
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Berényi Andrással a Köz-

pont és az Egyesület sokré-

tű tevékenységi köréről, a 

város egyetemi hallgatói 

körében betöltött szerepé-

ről beszélgettünk. 

 

Kérlek mesélj a kezde-
tekről! Hogyan jött létre 
a DEMEK? 
A Debreceni Egyetem Men-

tálhigiénés Programját 

2001-ben hozta létre az 

Egyetem vezetése azzal a 

céllal, hogy az Egyetemen 

hallgatói számára mentál-

higiénés szolgáltatást 

nyújtson. (Hasonló szolgál-

tatások a nyugat-európai 

egyetemeken is működnek, 

annak érdekében, hogy 

hallgatóknak lelki, pszicho-

lógiai támogatásban része-

süljenek.) Én ekkor kerül-

tem az Egyetemre, jelenleg 

2 munkatársammal együtt 

dogozunk a 2010-ben át-

adott épületben, amely 

azóta Központként műkö-

dik.   

Milyen területen nyújt 
szolgáltatásokat a 
DEMEK? 

Először is mentálhigiénés 

szolgáltatásokat nyújtunk: 

egyéni és csoportos formá-

ban. Szervezünk többek 

között stressz és konflik-

tuskezelő tréningeket illet-

ve szabadon választható 

órákat hirdetünk meg a 

témában.   

 

Ezen túlmenően mentálhi-

giénés és egyetemi napok-

nak valamint nyári kollégi-

umnak adunk helyet, ahol 

szintén a lelki egészség 

témája kerül a középpont-

ba. Megjelenünk különböző 

rendezvényeken is, pl.: a 

Dexpo-n, ahol az Egyetem 

mutatkozik be a középisko-

lásoknak.   

 

Másik fő területünk, a fo-

gyatékkal élő hallgatók 

támogatása. Számukra 

szállító szolgálatot, tanulási 

segédeszközök kölcsönzé-

sét, jegyzetelő és diáksegí-

tő szolgáltatásokat tudunk 

felajánlani. 

 

Harmadik fő tevékenységi 

körünk, az esélyegyenlősé-

gi tervben foglaltak megva-

lósítása. Ennek keretében 

az Egyetem közel 6000 

dolgozója számára nyúj-

tunk szolgáltatásokat, töb-

bek között egyéni tanács-

adásra és stresszkezelő és 

relaxációs tréningen való 

részvételre is van lehető-

ség. 

 

Munkaerő-piaci ismerete-

ket is nyújtunk a hallgatók 

számára. A múlt évben 

végzős hallgatóknak DEÁK 

néven álláskereső klubot, 

míg a fogyatékkal élő hall-

gatók számára tréninget 

szerveztünk. Szabadon 

választható kurzust is meg-

hirdetünk, „Álláskeresési 

ismeretek” címen.  

Interjú Berényi Andrással, a DEMEK – Debreceni Egyetem 
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AGORA   

TERET AD 

„Abban kell segíteni az 

embereket, hogy 

képesek legyenek 

megbirkózni a 

kríziseikkel, lelki 

gondjaikkal és nem csak 

akkor, amikor már 

megbetegednek.” 

Több oldalról támogatva ... 

Miért éreztétek szüksé-
gesnek, hogy a munka-
erő-piachoz kapcsolódó 
tevékenységeket is fel-
vegyetek a szolgáltatá-
sok sorába? 
Sok fiatal a végzés kapcsán 

fogalmazta meg, hogy 

ugyan már diplomával ren-

delkezik, de nem biztos 

abban, hogyan induljon el, 

miként tud majd elhelyez-

kedni a munka világában. 

Rádöbbentünk arra, hogy a 

sok tudás mellett, amelyre 

szert tettek hallgatók az 

egyetem évei alatt, nincs 

elegendő gyakorlatban 

használható, munkaerő-

piaci információ.  Ekkor 

döntöttünk úgy, hogy men-

tálhigiénés szolgáltatásain-

kat kibővítjük munkaerő-

piaci ismeretekkel, és tré-

ningeket ajánlunk a diá-

koknak ebben a témában.  

Jelen pillanatban Karrier 

Iroda is működik az Egyete-

men. Velük indult el nemré-

giben egy szorosabb 

együttműködés, ami pilla-

natnyilag az Állásbörzére 

terjed ki, amelyre április 25

-én kerül sor az Egyete-

men. Ezen túlmenően meg-

fogalmaztunk több olyan 

tervet is, amelyet szeret-

nénk közösen megvalósíta-

ni.  

 

Hogyan tudtok eleget 
tenni a kihívásoknak, és 
helyt állni e szerteágazó 
feladatkörben? 

Nem vagyunk egyedül, mű-

ködik egy kortárs segítő 

csoportunk is, a Hotel 

Mentál. A munkába tehát 

diákok is bekapcsolódnak, 

ők a mentálhigiénés kon-

zultációban segítenek és 

különböző rendezvényeken 

is jelen vannak. Jelenleg a 

két csoportunkban össze-

sen 24 lelkes fiatal mun-

kálkodik.  
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Úgy tudom, a Poroszlay 
út 97. szám alatt a 
DEMEK mellett egy 
egyesület is működik. 
Igen, a Lelkierő Fiatalon a 

Fiatalokért Egyesület. A 

DEMEK és az Egyesület 

közösen együttműködve 

dolgozik.  Együttesen mű-

ködteti pl.: a Támogató 

Szolgálatot, amely szociális 

segítséget nyújt az Egye-

temre járó fiataloknak illet-

ve közösségi pszichiátriai 

és közösségi szenvedélybe-

teg ellátással is foglalkozik. 

Ezt a szolgáltatást nem-

csak egyetemi hallgatók, 

hanem 18-35 év közötti 

fiatalok is igénybe vehetik, 

szükség esetén. Ezzel a 

sokrétű tevékenységi körrel 

próbálunk komplex ellátást 

nyújtani, a hozzánk fordu-

lóknak. 

 

Mely programok érhető-
ek el a nyilvánosság 
számára is? 
Mentálhigiénés filmklu-

bunk szabadon látogatha-

tó. A film megtekintése 

után, szakember vezetésé-

vel beszélgetésre is sor 

kerül.  

Tavaly októberben ün-
nepelte 10. évfordulóját 
a Debreceni Egyetem 
Mentálhigiénés Prog-
ramja, és rendezték meg 
a IX. Mentálhigiénés 
Egyetemi Napokat.  
Így van! Ez alkalomból kü-

lönböző programokon ve-

hettek részt az érdeklődők. 

Konferenciát szerveztünk, 

hasonló szolgáltatásokat 

nyújtó egyetemekről talál-

koztunk kollégákkal, külön-

böző szervezetekkel, érkez-

tek vendégek Pécsről, Bu-

dapestről, Egerből.  Egy új 

iroda átadására is sor ke-

rült a nyíregyházi Campu-

son.  Ezt az alkalmat arra is 

szerettük volna felhasznál-

ni, hogy felmérjük, hogyan 

lehetne szolgáltatásainkat 

fejleszteni illetve szélesebb 

körben kívántuk ismerteb-

bé tenni programjainkat, 

tevékenységünket. Céljaink 

között szerepelt az új felső-

oktatási törvény kapcsán 

az is, hogy a fogyatékos 

ügy, és a mentálhigiéné 

továbbra is támogatott le-

gyen. Közösen szerettünk 

volna gondolkodni arról, 

hogy milyen új szempontok 

szerint, hogyan lehetne 

tovább vinni ezeket a kér-

déseket, problémákat a 

megoldás felé. 

Fontos tanulsága az elmúlt 

10 évnek az is, hogy min-

dig újabb, naprakész infor-

mációkat tudjunk nyújtani, 

hiszen a belépő hallgatók 

más és más problémával 

küzdenek, s ehhez sok 

esetben speciális tudással 

rendelkező szakemberekre 

van szükség. 

 

Kik fordulhatnak hozzá-
tok?  

Ahogyan említettem, a film-

klub nyitott a város érdek-

lődői számára. Egyéb szol-

gáltatásainkat a Debreceni 

Egyetem hallgatói valamint 

a társult tag, a Debreceni 

Református Hittudományi 

Egyetem diákjai vehetik 

igénybe, várjuk szeretettel 

a fiatalokat! Az egyetem 

Nyíregyházi Egészségügyi 

főiskolai karán és az Agrár- 

és Gazdálkodástudomá-

nyok Centrumában is mű-

ködik Mentálhigiénés Szol-

gáltató Iroda. 

 

Milyen programokat kí-
náltok áprilisban az ér-
deklődőknek? 
A „Családbarát munkahely 
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Interjú Berényi Andrással, a DEMEK vezetőjével 

Az előző oldalon lévő cikk folytatása 

2011.” pályázat keretén 

belül, családi elő-

gyermeknapot szervezünk. 

A Filmklub alkalmai válto-

zatlanul látogathatóak. 

Fogyatékos hallgatóknak 

tartjuk a „Közel-Eb” Kutyás 

Szabadidős Klubot a Sansz 

Alapítvánnyal együtt. Ezen 

kívül „Gyászfeldolgozást 

segítő csoport” indult egye-

temi hallgatók számára. 

Folyamatosan működik a 

„Hotel Mentál” kortárs se-

gítő szolgálat a kollégiu-

mokban. Hasonlóképpen 

az Ariadné fonala, mentál-

higiénés konzultációs szol-

gálat egyetemisták részére. 

Ebben a hónapban a követ-

kező új klubokat indítjuk: 

„Légy nyitott!!!” készségfej-„Légy nyitott!!!” készségfej-

lesztő klub, lesztő klub, Kapcsolj Ki! 

klub stresszoldó tréning, 

KÖKTE Klub Konfliktuske-

zelési, Önismereti- és Kom-

munikációs Tréning, Szár-

nyalj a kreativitással! krea-

tivitást fejlesztő klub és a 

„tizennyolc+plusz”filmklub. 

 

Mindezekről a programok-

ról az alábbi elérhetősége-

ken tájékozódhatnak a 

kedves érdeklődők: 

 

Debreceni Egyetemi  

Mentálhigiénés és  

Esélyegyenlőségi Központ 

4032 Debrecen  

Poroszlay út  97.  

E-mail címünk:  

demek@unideb.hu 
Telefon: 52-518-627  

Egyetemi belső mellék: 
61627 

 

Nyitva tartás:  

Hétfőtől csütörtökig: 8-18 

óra Pénteken: 8-14 óráig 

Honlap: 

www.lelkiero.unideb.hu 

  

 

 

Tarcali Zsuzsanna 

http://www.lelkiero.unideb.hu
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A motivációs levél célja, hogy 

kiegészítse az önéletrajzot és 

felkeltse a figyelmet. Ebben van 

lehetőségünk arra, hogy megfo-

galmazzuk, milyen munkakört 

szeretnénk betölteni, miért sze-

retnénk elnyerni a meghirdetett 

célállást, és kifejtsük, miért ma-

gunkat tartjuk a megfelelőnek 

erre a pozícióra.  

Amelyeket érdemes figyelembe 

venni a motivációs levél megírá-

sakor: 

Az adott konkrét célálláshoz ké-

szítsük ! Ügyeljünk a címzésre, és 

megszólításra. Ha nem tudjuk a 

vezető nevét, járjunk utána, mert 

a „Tisztelt Hölgyem/Uram” meg-

szólítás nem szerencsés. Ne 

hagyjuk el a dátumot, aláírást 

sem. Aláírásunknál érdemes az 

elérhetőségeinket feltüntetni. 

Levelünk terjedelme ne haladja 

meg az egy oldalt. Röviden, 

lényegretörően fogalmazzunk. 

Önmagunk bemutatását a szemé-

lyes mögöttes tartalommal tehet-

jük hitelessé a munkaadó számá-

ra.  

Kerüljük a negatív hangvételű 

szavakat: „egy kicsit értek valami-

hez”, ”nincs v. kevés tapasztala-

tom van”. Hangsúlyozzuk a pozití-

vumokat, mivel esetleges hiá-

nyosságainkat az állásinterjún, 

szóban  inkább „megvédhetjük. 

Pályázatunkban a következő sor-

rend szerint csatoljuk küldeményin-

ket: kísérőlevél, önéletrajz, motivá-

ciós levél, referencia levél. 

Az önéletrajzhoz hasonlóan, a moti-

vációs levél is kötött a struktúrával 

rendelkezik 

A fejlécben a cég neve, címe, alatta 

a címzett neve, pozíciója szerepel-

jen. A tárgyban a konkrét célállás 

megnevezését tüntessük fel.  

Az első bekezdésben ismertessük, 

pontosan hol és mikor jelent meg a 

hirdetés/ pályázat, mert előfordul-

hat, hogy egy nagyobb cég, egyszer-

re több munkakörre is ír ki pályáza-

tot 

Ha volt korábban telefonbeszélgeté-

sünk vagy személyes találkozásunk 

a munkaadóval, erre hivatkozzunk, 

hogy tudjon ehhez kapcsolni min-

ket. 

A második bekezdésben ko-

rábbi, kapcsolódó munkata-

pasztalatainkat részletezzük.  

Ezután rátérhetünk arra, hogy 

a meghirdetett állásra miért 

tartjuk alkalmasnak magun-

kat: végzettségeink, szemé-

lyes tulajdonságaink valamint 

motivációnk alapján.  

Fejtsük ki a cégről alkotott, 

pozitív véleményünket (miért 

szimpatikus számunkra a 

cég), és adjunk hangot annak 

az elképzelésünknek, amely 

szerint valóban itt szeretnénk 

elhelyezkedni, mert… Az okok 

között sokféle szempont sze-

repelhet, többek között az is, 

hogy pl.: a cég tevékenységi 

köre közel áll hozzánk vagy 

azért, mert ezen a területen 

rendelkezünk munkatapaszta-

lattal, esetleg szakmailag 

kihívást jelent számunkra ez a 

munkakör.  

Az utolsó bekezdésben kér-

jünk lehetőséget a személyes 

bemutatkozásra, találkozóra. 

Jelezzük, hogyan fogjuk meg-

keresni a munkaadót az 

egyeztetés céljából, pl.: telefo-

non. A dátumot és alá-

írást+név, cím, telefonszám, e-

mail cím megjelölését, szintén 

a felsorolt szempontok alap-

ján írjuk.                  T.Zs. - 

Keressen  
minket  
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Amennyiben hite-

lesnek gondolnak  

minket a soraink  

alapján, jó  

esélyünk van  

arra, hogy  

meghívást  

kapjunk az  

állásinterjúra 
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Fókuszban az egészséges életmód 
Kiírásra került a TÁMOP 6.1.2./11/1 – Egészségre nevelő és szemléletformáló élet-
módprogramok – lokális színterek pályázat, amely alkalmas munkahelyi egészségfej-
lesztésre, többek között munkavállalók állapotfelmérésre, egészségnapra, lelki egész-
ség megőrzésére, sportolásra. Munkahelyi egészségfejlesztési programokra lehet 
fordítani a támogatást, amelynek a mértéke 1 és 10 millió forint közötti, 100%-os tá-
mogatású összeg, a pályázatokat 2012. április 23-tól 2012. május 22-ig lehet beadni.  
A Lépéselőny Közhasznú Egyesület az igények felmérésétől kezdve a pályázat megírá-
sán át a lebonyolításig készséggel áll az Ön és cége rendelkezésére! A kiírás részletei-
ről és egyesületünk tevékenységéről bátran keressen fel minket bővebb tájékoztatásért! 
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Többgyermekes családanya, 

magasan képzett szakember 

vezeti az immár egy évtizede 

működő Lépéselőny Közhasz-

nú Egyesületet. A szervezet 

mára már széles körben is-

mertté vált tevékenységéről, 

ami főként munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat takar. Karri-

erről, szerepeiről, valamint az 

álláskeresés kapcsán szemé-

lyes meglátásairól beszélge-

tett Király László (K.L) Huri 

Beátával, az egyesület elnöké-

vel. 

Felelősségteljes hiva-
tást választottál. Miért 
pont a civil szféra mel-
lett döntöttél? 
 
Huri Beáta: Nos, a civil szférát 

élethelyzetemnek köszönhe-

tem. Ötödéven szültem, és a 

gyermekvállalás, a család 

melletti elfoglaltság igénye 

indított el az úton. Kisgyerek-

kel a kezemben az kezdett el 

igazán érdekelni, milyen szer-

vezetek tudnak segíteni a 

hasonló élethelyzetben lévők-

nek. Az uniós csatlakozás 

utáni alapokról, projektekről 

hallva, beleástam magam a 

témába, de már nem egyedül, 

hanem egyesületi formában 

kezdtük el a helyi foglalkozta-

tási lehetőségek keresését. 

Azóta tart az elkötelezettsé-

gem a civil szektor iránt. 

KL: Karrierista nőnek 
vagy inkább öntudatos 
anyukának tartod ma-
gad? 
 
HB: A családban megélt szere-

tet ad erőt a munkámban is. 

De a nonprofit munka leg-

szebb része az, hogy szeretet-

tel lehet jól csinálni. Minden-

ben az apró örömök, sikerek 

tudnak lelkesíteni. Másképp 

hogyan is lehetne megszokni 

azt, hogy minden nap bizonyí-

tanod kell? 

KL: Meglátásod szerint 
miért fontos a civil szer-
vezetek társadalmi fele-
lősségvállalása? 
 
HB: Sajnos napi szinten látjuk, 

mennyi társadalmi probléma 

van, ami mellett nem lehet 

elmenni. És a kérő nem min-

dig kér, mert szégyelli. Szá-

momra a hátránnyal élők fog-

lalkoztatása a társadalmi elfo-

gadás kulcskérdése. Ehhez 

megfelelő szemléletváltás és 

odafigyelés szükséges. Az 

összes nehézséget nem lehet 

megváltoztatni, ám sokszor 

elegendő a kulcsprobléma 

leküzdése. 

KL: Mégis hol húzódik a 
határ a segítségkérés 
és az önsegítés között? 
 
HB: Ezt nem lehet figyelmen 

kívül hagyni, erre maga az élet 

figyelmeztet bennünket. Az is 

nehéz kérdés, hogy hol is lele-

dzik a jó segítség: állami, la-

kossági, civil akciók vagy válla-

lati társadalmi megmozdulá-

sok gyümölcse. A jó ötletek 

mindig érdekfeszítőek. Min-

den lehetőséget meg kell ra-

gadni a figyelem felkeltésére. 

KL: Februárban munkál-
tatói fórumot szervezett 
az egyesület. Mit gon-
dolsz, a cégek oldaláról 
mutatkozik-e igény a 
civilekkel való együtt-
működésre? 
 
HB: A vállalkozói magatartás 

egyre inkább elismeri az 

együttműködés fontosságát 

és szükségességét. Hiánypótló 

tevékenységek végzésébe, 

forrásszerzésbe is bevonható-

ak a civilek. Segítik megismer-

ni a vállalati adományozás, a 

CSR és a vállalati önkéntes-

ség témáit is. 

KL: Beszéljünk kicsit a 
kiadványról. Honnan 
jött az AGORA ötlete? 
Milyen reményeket fűzöl 

„Lépéselőnyben” az események előtt  
beszélgetés a Lépéselőny Egyesület elnökével 
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I. évfolyam, 3. szám  

hozzá? 
HB: Az Agora helyi média, egyik 

fontos célja a társadalmi felelős-

ségvállalás életszerű, rendszeres 

bemutatása. Másrészt feladata 

az újságnak, hogy megerősítse a 

térségi civilek kapcsolatait a vál-

lalkozásokkal, és elősegítse az 

együttműködést a közös felada-

tok terén. Ennek a kezdeménye-

zésnek a társadalmi értékeken, 

prioritásokon kell alapulnia. 

KL: Végezetül, mit üzensz 
az újság olvasóinak? 
HB: Mindenkinek kívánom, hogy 

kiadványunk érdemben segítse 

hozzá ahhoz, hogy elérje céljait, 

megtalálja helyét a munkaerő-

piacon, valamint az életben – 

újságunk képezzen hidat az állás-

keresők és a munkaadók között. 

Az olvasók pedig sose adják fel a 

reményüket, higgyenek céljaik 

elérésében! 

Köszönöm szépen az interjút! 

Király László 

: 

Szeretné megismerni a terveihez  kapcsolódó támogatásokat ?  

 
PÁLYÁZATFIGYELÉS 

PÁLYÁZATÍRÁS 
PROJEKT  

MEGVALÓSÍTÁS  
10 ÉV EREDMÉNYESEN 
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KÉPZÉS—Megváltozott munkaképességű dolgozók koordinátora is lehet 

Foglalkoztatási rehabilitáci-

ós asszisztens képzésnek 

adott helyet a Segítők Inno-

vatív Közössége Közhasz-

nú Egyesület (Programakkreditációs 

lajstromszám: PL-6129) 

  

A foglalkoztatási rehabilitá-

ciós asszisztens összekötő 

kapocs a munkavállaló és 

a munkáltató között.  

 

Munkahelyi közösségben a 

megváltozott munkaképes-

ségű dolgozókkal, kliensek-

kel kapcsolatot tart, együtt-

működik velük, segíti őket. 

Ismeri a munka világához 

kapcsolódó alapvető törvé-

nyeket, ellátási formákat, 

szociális juttatásokat, külö-

nös tekintettel a megválto-

zott munkaképességűekre 

vonatkozóan. Követi a jog-

szabályi változásokat.  

 

Ismeri a szociális munka 

alapjait, készségszinten 

alkalmazza az alapvető 

technikákat. Ismeri a cél-

csoportot.  Munkáját segíti, 

hogy képes a helyzetekhez 

rugalmasan alkalmazkod-

ni. Rendelkezik alapvető 

számítógép-kezelői, ügyvi-

teli, irodai ismeretekkel. 

Munkamódszerét tekintve 

képes egyéni men-

torálásra, csoportvezető 

mellett asszisztensként 

működni, valamint önsegí-

tő közösségek formálásá-

ban vezetőként részt venni.  

A képzés összesen 120 

óra, ebből 30 óra felkészí-

tés (önismeret, önépítés, 

tanulásmódszertan), továb-

bi 70 óra elmélet 

(munkajog és TB ismere-

tek, szociális alapismere-

tek, Bevezetés az ergonó-

miába, Megváltozott mun-

kaképességű személyek a 

foglalkoztatásban,  digitális 

írástudás fejlesztése), illet-

ve 20 óra összefüggő te-

repgyakorlat.  

 

Az oktatást több éves szak-

mai és felnőttképzési gya-

korlattal rendelkező, ma-

gas szociális érzékenységű 

szakemberek tartják, akik 

a korszerű ismeretátadá-

son túl, szociális támaszai 

is a résztvevőknek. 

 

Bővebben: www.segitok.hu 

Számítógéppel támogatott szociális 
kompetenciafejlesztést is biztosít az 
ÉAOP-5.1.3-10-2010-0046 projekt 
keretében felépülő Szivárványház  
 

 
A projekt célja a foglalkoztathatóság számos akadályára innovatív módsze-
reket hozó Szolgáltató ház, közösségi tér kialakítása Hajdúsámson központ-
jában.  A projekt többek között a szociális ügyintézéshez szükséges ismere-
teket átadását is biztosítja. Tanácsadó segít a különféle nyomtatványok 
kitöltésében, emberi-és állampolgári jogok érvényesítésében, önismereti 
gyakorlatokban.  Személyiség fejlődésében is fontos a szociális kompeten-
cia, hiszen életünk meghatározó elemei, mint  a konfliktuskezelés, önelfo-
gadás, felelősség, együttműködés.  
 
 

Kedvezményezett:  
Lépéselőny közhasznú Egyesület 
4026 Debrecen Csap utca 36. 
 


