
Az életmódváltás vagy mun-
kába állás érzelmi, bizalmi 
döntés. A legnehezebb fel-
adat vár ilyenkor ránk: önma-
gunkat kell legyőznünk, ami 
koránt sem egyszerű... Kicsit 
talán meglepő, mégis igaz, 
ha képesek vagyunk szembe-
nézni a nehézségeinkkel, és 
nyitottak vagyunk embertár-
saink felé, akkor juthatunk el 
a problémáink valós megol-

dásához, s akkor tudjuk sor-
sunkat megfelelően alakítani. 
 
A Lépéselőny Egyesület több Lépéselőny Egyesület több Lépéselőny Egyesület több Lépéselőny Egyesület több 
mint 10 éve mint 10 éve mint 10 éve mint 10 éve kiemelt célcso-
portként az igazi kihívások 
előtt álló embereket karolja 
fel, akiket munkához igyek-
szik segíteni változatos esz-
közeivel. Az általunk használt 
módszerek egészen újszerű 
megközelítésben, komplex 
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jelleggel, az egyén értékeit 
szem előtt tartva foglalkozik 
a munkanélküliek különféle, 
valamint egyedi problémáival. 
 
Segítő tevékenységünk a 
munkához való viszonyra 
fókuszál elsődlegesen, a sze-
mélyiségben próbáljuk elérni 
a pozitív attitűd kialakulását. 
A legfőbb prioritás, hogy mi-
ként legyünk sikeres munka-
vállalók, s ebben a személyi-
ségfejlesztés pszichológiai 
módszerei és a közösségi 
munka különleges szerepe is 
hangsúlyt kap. 
 
(folytatás a 2. oldalon) 
 

Huri Beáta 
a Lépéselőny Egyesület 

elnöke 
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Az egyénekkel való foglalko-
zás keretében a tudatosság a tudatosság a tudatosság a tudatosság 
alakításaalakításaalakításaalakítása is fontos szerepet 
kap. Ez az átfogó ismeretek 
egyszerre történő alkalmazá-
sát jelenti az álláskeresés-
ben, hiszen napjainkban 
már régen nem elég pusztán 
egy kifogástalan önéletrajz 
az áhított állás elnyerésé-
hez. 
 
Az egyesület mindezeken 
felül komplex szolgáltatási komplex szolgáltatási komplex szolgáltatási komplex szolgáltatási 
csomaggal csomaggal csomaggal csomaggal igyekszik segíteni 
a munka világába való visz-
szatérést. Ez a módszer az 
életmódváltástéletmódváltástéletmódváltástéletmódváltást célozza meg, 
amelyet különféle tréningek, 
képzések, szociális és men-
tális segítségnyújtás, tanács-
adások, klubfoglalkozások 
révén valósul meg. Az állás-
keresést, munkahelyen ma-
radást több eszköz is segíti a 
civil eszköztárban: a folya-
matos tájékoztatás, a moti-
váltságra és a visszacsatolá-
sokra való odafigyelés, az 
aktivitás, valamint a folya-
matos érdeklődés fenntartá-
sa, a megújulás,. Illetve a 
változó körülményekhez való 
alkalmazkodás. 
 
A szolgáltatásunk egyedisé-
gét jelzi az egyéni stratégia egyéni stratégia egyéni stratégia egyéni stratégia 

kialakítása és karriertervek kialakítása és karriertervek kialakítása és karriertervek kialakítása és karriertervek 
készítésekészítésekészítésekészítése a személyesebb se-
gítségnyújtás érdekében. Fon-
tos ebben a tapasztalt, kima-
gasló empátiával rendelkező 
mentorok szerepe, akik figye-
lemmel kísérik az illető fejlődé-
sét, az egyén sorsának alaku-
lását, munkavállalóvá válását, 
beszélgetéseikkel folyamatos 
támaszt, segítséget nyújtanak. 
 
Az egyesület különféle, megva-
lósított és jövőben megvalósu-
ló programjain keresztül bizto-
sítja a korszerű és naprakész a korszerű és naprakész a korszerű és naprakész a korszerű és naprakész 
ismeretek átadásátismeretek átadásátismeretek átadásátismeretek átadását, az egyes 
készségek kialakítását, mint 
pl. a számítástechnikai progra-
mok, az internethasználat el-
sajátítása., amelyek manap-
ság nélkülözhetetlen és alap-
vető kompetenciák. Mindezek 
mellett szaktanácsadástszaktanácsadástszaktanácsadástszaktanácsadást is 
kapnak a résztvevők, a klub-klub-klub-klub-
foglalkozásokfoglalkozásokfoglalkozásokfoglalkozások közösségépítő 
módszerével, s ez a kapcsola-
tok ápolását, jó közérzet bizto-
sítását, a pozitív attitűd kiala-
kítását segíti főként. Ugyanak-
kor figyelembe veszi a családi 
helyzetet, a lakóhelyi körülmé-
nyeket és az egyéni jellemző-
ket. 
 
Az egyesületi munka során a 
projekteket tervező csapat 

kiemelten figyel a kistérsé-a kistérsé-a kistérsé-a kistérsé-
gek speciális problémáiragek speciális problémáiragek speciális problémáiragek speciális problémáira, 
pl. az olyan hiányok pótlásá-
ra, valamint szociális hátrá-szociális hátrá-szociális hátrá-szociális hátrá-
nyok leküzdésérenyok leküzdésérenyok leküzdésérenyok leküzdésére, mint a 
hiányzó munkaerő piaci, 
karrier és vállalkozói tanács-
adások. 
 
A „bizalom” tehát a kulcsszó. 
A saját bizalmi pozíció és a 
program személyzete iránti 
bizalom kiépítése fontos a 
hatékonyabb segítés érdeké-
ben. Ebben az identitás-
krízis felismertetése emelke-
dik ki, ami a személyiségfej-személyiségfej-személyiségfej-személyiségfej-
lesztés lesztés lesztés lesztés része és alapja, vagy-
is a bizalmi kapcsolat. 
 
Az ember önmagával való 
szembenézésére ösztönöz-
nek a programok, amely 
őszinteséget, bizalmat felté-
telez. Szerepet kap a segítő 
az ösztönző kérdések felte-
vése, a pozitív megerősíté-
sek, optimista szemléletmód optimista szemléletmód optimista szemléletmód optimista szemléletmód 
kialakításakialakításakialakításakialakítása, a tanácsok, a 
külső segítség elfogadására 
ösztönzés, s ez az, ami segíti 
az életmódváltást. és alapja 
ugyancsak a bizalom... 
 

Huri Beáta 
a Lépéselőny Egyesület 

elnöke 

A BIZALOM AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS, A MUNKÁBA ÁLLÁS ALAPJAA BIZALOM AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS, A MUNKÁBA ÁLLÁS ALAPJAA BIZALOM AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS, A MUNKÁBA ÁLLÁS ALAPJAA BIZALOM AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS, A MUNKÁBA ÁLLÁS ALAPJA    
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AGORA   
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Adjon fel pár 
soros apróhir-
detést vagy ke-
retes változatot 
cége szolgálta-

tásairól! 
 

52/531-274  
agora.szerkesztoseg@gmail.com  

ÁLLÁSPONT 

Teendői közepette a Lépéselőny Egyesület elnöke 

„Napjainkban már 
régen nem elég 
pusztán egy kifo-
gástalan önéletrajz 
az áhított állás 
elnyeréséhez.” 

„A „bizalom” te-
hát a kulcsszó. A 
saját bizalmi po-
zíció és a program 
személyzete iránti 
bizalom kiépítése 
fontos…” 
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KÉPEK A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET ELMÚLT 10 ÉVÉBŐLKÉPEK A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET ELMÚLT 10 ÉVÉBŐLKÉPEK A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET ELMÚLT 10 ÉVÉBŐLKÉPEK A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET ELMÚLT 10 ÉVÉBŐL    VISSZATEKINTŐ 

Napjainkban is folyamatosak a szakmai 
konferenciák (2012. október) 

Családi  
rendezvényeinken 
a legkisebbek is 

megtalálják a 
nekik tetsző 

foglalatosságokat 
(HEFOP projekt, 

2005 nyara) 

A kezdeti időszakban a nők „átalakulását” az 
egyesület saját stylist munkatársa is elősegí-

tette (2005 nyara) 

Stábtalálkozó gyerekekkel – a családias légkör nálunk alapvető 

Első jelentősebb projektünk a nők munkába 
állását célozta meg (2005) 



„EGYRE SZÉLESEBBRE T„EGYRE SZÉLESEBBRE T„EGYRE SZÉLESEBBRE T„EGYRE SZÉLESEBBRE TÁRTUK AZ AJTÓKAT...”ÁRTUK AZ AJTÓKAT...”ÁRTUK AZ AJTÓKAT...”ÁRTUK AZ AJTÓKAT...”     
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2002200220022002 őszén járunk. Egy csalá-
di ház teraszán néhány friss 
diplomás jó barát azon mor-
fondírozik, hogyan tudják 
majd hasznosítani mindazt a 
tudást, melyet a többéves 
tanulmányok során megsze-
reztek. Nemcsak az őszi időjá-
rás borús, de a fiatalok jövő-
képe is: a keleti régióban na-
gyon kevés az álláslehetőség. 

Tenni kellene valamit, még-
hozzá közösen, hiszen így sok-
szorozódhatnának az esélyek. 
Eldöntik, hogy a következő 
beszélgetésekre olyan szak-
embereket is elhívnak, akik 
már tapasztaltak. Hamarosan 
a 12 fősre bővült kis csapat 
arra az elhatározásra jut, hogy 
többre jutnának, ha ezt a ba-
ráti kört immár hivatalossá is 
tennék, bejegyeztetnék, mint 
civil szerveződést, hogy pályá-
zatokkal, támogatásokkal se-
gíthessék az ország Észak-
alföldi Régiójában munkát 
kereső diplomásokat. 

A fentebb leírtak nem szóltak 
másról, mint a Lépéselőny Lépéselőny Lépéselőny Lépéselőny 
Egyesület a diplomások foglal-Egyesület a diplomások foglal-Egyesület a diplomások foglal-Egyesület a diplomások foglal-
koztatásáért koztatásáért koztatásáért koztatásáért elnevezésű civil 
szervezet születési időszaká-
ról. 

Egyesületünk immár – jelezve 
vállalt társadalmi missziójá-
nak bővülését – a    LépéselőnyLépéselőnyLépéselőnyLépéselőny 
nevet viseli, hiszen ma már 
számos társadalmi réteg, hát-
rányos helyzetű munkavállaló 
munkaerő-piaci problémájá-
nak orvoslását vállaljuk. Civil 
kezdeményezésünk az elmúlt 
csodálatos és sokszor gyötrel-
mes 10 év alatt a lehető leg-
szélesebbre tárta ajtóit, ame-
lyen belépve minden rászoruló 
embertársunk segítséghez 
juthat. 

A Lépéselőny Közhasznú Egye-Lépéselőny Közhasznú Egye-Lépéselőny Közhasznú Egye-Lépéselőny Közhasznú Egye-
sület sület sület sület továbbra is kiemelt fel-
adatának tekinti az európai 
szintű tanulás és munka szol-
gálatát, azt a küldetést, hogy 
felkutassuk és helyzetbe, 
„lépéselőnybe” hozzuk a kü-
lönböző hátrányokkal küszkö-
dő munkavállalókat, hogy szá-
mukra egyéni élethelyzeteik-
nek megfelelő, komplex szol-
gáltatásokat, tanácsadásokat, 
tréningeket, képzéseket nyújt-
sunk. 

Ezen célok elérése érdekében 
sokféle szakmát képviselő, 
különböző területen tapaszta-
latokkal rendelkező szakem-
bergárdával erősítettük meg 
csapatunkat, akik mind kellő 
empátiával és szociális érzé-

kenységgel képesek foglal-
kozni a hozzánk fordulókkal. 

2012201220122012 őszén járunk. A 10 év-
vel ezelőttihez hasonlóan 
most is borús az időjárás és a 
munka világának horizontja 
is az, de van egy óriási kü-
lönbség: mögöttünk áll, erősít 
minket az évtized során meg-
szerzett sok-sok projektta-
pasztalat, terepmunka, szük-
ségletfelmérés, civiltalálkozó 
tanulsága. Erősítenek minket 
a bátorító, pozitív visszajelzé-
sek az egykori programrészt-
vevőktől, álláskeresőktől, 
hogy már nem kell lehajtott 
f e j j e l  j á r n i u k ,  m e r t 
„megtalálták önmagukat”, 
munkát találtak, újból lett 
jövőképük. 

Köszönjük nekik, hogy segí-
tettek abban, hogy még tisz-
tábban lássuk társadalmi 
küldetésünket és soha nem 
feledjük, hogy valós segítsé-
get csak akkor tudunk nyújta-
ni a rászorulóknak, ha empá-
tiával, őket partnernek tekint-
ve dolgozunk. 

Sok boldog születésnapot, Sok boldog születésnapot, Sok boldog születésnapot, Sok boldog születésnapot, 
Lépéselőny Egyesület!Lépéselőny Egyesület!Lépéselőny Egyesület!Lépéselőny Egyesület!    

Huri Attiláné 
az egyesület 

egyik alapítója 

Visszatekintés az Lépéselőny Egyesület elmúlt tíz évéreVisszatekintés az Lépéselőny Egyesület elmúlt tíz évéreVisszatekintés az Lépéselőny Egyesület elmúlt tíz évéreVisszatekintés az Lépéselőny Egyesület elmúlt tíz évére 

VISSZATEKINTŐ 

A Lépéselőny Egyesület alapító tagjai (balra), illetve a szak-
mai stáb konzultációja egy projekt előkészítése és lebonyolí-

tása kapcsán (fent). 

„Erősít minket az 
évtized során meg-
szerzett sok-sok 

projekttapasztalat, 
terepmunka, szük-
ségletfelmérés, ci-
viltalálkozó tanulsá-

ga....” 

„Hamarosan a 12 
fősre bővült kis 

csapat arra az el-
határozásra jut, 

hogy többre jutná-
nak, ha ezt a baráti 
kört immár hivata-
lossá is tennék, be-

jegyeztetnék.” 

Adjon fel pár 
soros apróhir-
detést vagy ke-
retes változatot 
cége szolgálta-

tásairól! 
 

52/531-274  
agora.szerkesztoseg@gmail.com  



Nos, ez a kérdés gyakran 
felvetődhet mindenkiben. A 
tudatosan élő emberek 
napjainkban erre a témára 
nagyon odafigyelnek. Ter-
mészetesen minden ember 
szeretne egészségesen 
élni, azonban a népesség a népesség a népesség a népesség 
elenyésző, 10%elenyésző, 10%elenyésző, 10%elenyésző, 10%----a tesz is a tesz is a tesz is a tesz is 
azért, hogy megőrizze azért, hogy megőrizze azért, hogy megőrizze azért, hogy megőrizze 
egészségétegészségétegészségétegészségét. Az egészséges 
életmód eléréséhez fontos 
odafigyelnünk a táplálkozá-
sunkra valamint a testmoz-
gásra egyaránt. 
 
Főként az ősz végén vala-
mint a téli hónapokban 
nagyon fontos odafigyel-
nünk arra, hogy megfelelő-
en pótoljuk a szervezet 
számára esszenciális vita-vita-vita-vita-
minokat,minokat,minokat,minokat, erre már rengeteg 
mód van, ugyanis tele van-
nak a boltok a jobbnál-jobb 
vitaminokkal.  

A testmozgástestmozgástestmozgástestmozgás már nehe-
zebb ügy, hiszen rohanó 
világunkban egyre keve-
sebb időt szánunk rá. De 
az egészséges életmódhoz 
akár annyi is elég, ha este, 
vagy kora reggel sétálunk, 
kocogunk egyet a termé-
szetben, ami lehet 10-15 
perc. 
 
De van egy másik megol-
dás is, amit én is követek, 
hogy kerékpárralkerékpárralkerékpárralkerékpárral megyünk 
a munkahelyünkre. Egy idő 
után, na és persze kitartás-
sal hozzászokik az ember 
ehhez az életstílushoz. A 
testmozgás, ha megfelelő-
en űzzük, akkor felpezsdít, 
energikusabbá tesz, és 
nem leszünk fáradtak. 
 
Minden dologgal kapcsolat-
ban vannak hullámvölgyek, 
túl kell magunkat tenni a 

megpróbáltatásokon. Az 
egészséges életmód egészséges életmód egészséges életmód egészséges életmód eléré-
séhez le kell mondanunk, 
olyan ételekről is amiket 
nagyon szeretünk. Gondolok 
itt a gyorsételekre, olajban 
és zsírban gazdag ételekre, 
valamint, a magas cukortar-
talmú, és tartósítószerekben 
gazdag táplálékokra. Nem 
olyan könnyű lemondani 
ezekről, az ételekről, de min-min-min-min-
den fejben dől el,den fejben dől el,den fejben dől el,den fejben dől el, és ez elen-
gedhetetlen az egészséges 
élet fenntartásához. 
 
Fogyasszunk sok zöldséget, zöldséget, zöldséget, zöldséget, 
gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gyümölcsöt, teljes kiőrlésű 
gabonaféléket,gabonaféléket,gabonaféléket,gabonaféléket, és vigyünk 
be megfelelő mennyiségű 
fehérjétfehérjétfehérjétfehérjét szervezetünkbe. Ne 
feledkezzünk meg azonban 
arról sem, hogy a kiegyensú-
lyozott étrend mellett szük-
ség van bő folyadékra bő folyadékra bő folyadékra bő folyadékra is. 
 

HOGYAN ÉLJÜNK ÉS TÁPHOGYAN ÉLJÜNK ÉS TÁPHOGYAN ÉLJÜNK ÉS TÁPHOGYAN ÉLJÜNK ÉS TÁPLÁLKOZZUNK TUDATOSANLÁLKOZZUNK TUDATOSANLÁLKOZZUNK TUDATOSANLÁLKOZZUNK TUDATOSAN????    
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Egy szervezet addig tud 
egészséges lenni, amíg a 
szervezet által kért testi 
szükségleteket kielégítjük, 
ha ezen felül teszünk vala-
mit a testünkkel, az már 
nem egészséges. Az alkohol-alkohol-alkohol-alkohol-
fogyasztás, az evés, a do-fogyasztás, az evés, a do-fogyasztás, az evés, a do-fogyasztás, az evés, a do-
hányzás, a gyógyszerszedés, hányzás, a gyógyszerszedés, hányzás, a gyógyszerszedés, hányzás, a gyógyszerszedés, 
a vitaminszedés a vitaminszedés a vitaminszedés a vitaminszedés addig nincs 
káros hatással az egészsé-
günkre, amíg azt nem visz-
szük túlzásba. 
 
Légy tudatos! Ne csak egyél, Légy tudatos! Ne csak egyél, Légy tudatos! Ne csak egyél, Légy tudatos! Ne csak egyél, 
gondold át, és táplálkozz gondold át, és táplálkozz gondold át, és táplálkozz gondold át, és táplálkozz 
okosan! Mozogj életkorod-okosan! Mozogj életkorod-okosan! Mozogj életkorod-okosan! Mozogj életkorod-
nak és testalkatodnak meg-nak és testalkatodnak meg-nak és testalkatodnak meg-nak és testalkatodnak meg-
felelően!felelően!felelően!felelően!    
 

Feketéné Baranyi Beatrix 

 

EGÉSZSÉG 

Van közünk egymáshoz Van közünk egymáshoz Van közünk egymáshoz Van közünk egymáshoz     
avagyavagyavagyavagy    

gondolatok a civilségről gondolatok a civilségről gondolatok a civilségről gondolatok a civilségről     
 

Civil vagy, ha akarsz, ha tudsz, 
néha mersz önmagad lenni, 

civil vagy, ha akarsz, ha tudsz,  
néha mersz széllel szembe menni,  

ha szemed és szíved nyitott,  
teszed a jót s ez nem túl nagy titok,  

ha képes vagy figyelni, segíteni 
a másikon, nem csak legyinteni, 
hogy „hja, így jártál, barátom”, 

ha tudsz osztozni más sorsokon, 
igazodsz a mához, kihíváshoz 

tudva, hogy 
 

közünk van egymáshoz! 
 

Huri Attiláné 
az egyesület 

egyik alapítója 
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MUNKÁLTATÓKNAK ISMERMUNKÁLTATÓKNAK ISMERMUNKÁLTATÓKNAK ISMERMUNKÁLTATÓKNAK ISMERTETTÜK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉTTETTÜK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉTTETTÜK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉTTETTÜK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉT    
Október 11-én nagy érdek-
lődés közepette tartott a 
Lépéselőny Egyesület mun-mun-mun-mun-
káltatói fórumotkáltatói fórumotkáltatói fórumotkáltatói fórumot, ahol mun-
kajogász ismertette az új 
Munka Törvénykönyvének 
legfontosabb változásait. 

Többek között fény derült 
arra, hogy a munkaszerző-munkaszerző-munkaszerző-munkaszerző-
désnekdésnekdésnekdésnek ezentúl kevesebb ezentúl kevesebb ezentúl kevesebb ezentúl kevesebb 
kötelező elemet kötelező elemet kötelező elemet kötelező elemet kell tartal-
maznia, valamint ha abban 
nem határozzák meg a 

munkába állás napjátmunkába állás napjátmunkába állás napjátmunkába állás napját, ak-
kor az ezt követően a szer-a szer-a szer-a szer-
ződést követő naptári nap ződést követő naptári nap ződést követő naptári nap ződést követő naptári nap 
(nem pedig munkanap, 
mint korábban!). 

A munkaszerződéstől elté-munkaszerződéstől elté-munkaszerződéstől elté-munkaszerződéstől elté-
rő foglalkoztatásnak rő foglalkoztatásnak rő foglalkoztatásnak rő foglalkoztatásnak minő-
sül az átirányítás, kikülde-
tés és kirendelés, amely 
időtartam azonban nem 
haladhatja meg évente a évente a évente a évente a 
44 munkanapot vagy 352 44 munkanapot vagy 352 44 munkanapot vagy 352 44 munkanapot vagy 352 
órát.órát.órát.órát. Ilyen esetben a mun-

kavállalót természetesen 
tájékoztatni kell. 

Fontos változás a kismamák 
tekintetében, hogy a szerző-
désük csak abban az eset-
ben nem szüntethető meg, 
ha terhességüket idejében terhességüket idejében terhességüket idejében terhességüket idejében 
bejelentették bejelentették bejelentették bejelentették a munkáltató-
nak (tehát utólagos bejelen-
téssel nem lehet a felmon-
dást semmisnek tekinteni!). 
Újdonság, hogy a munkavál-a munkavál-a munkavál-a munkavál-
lalónak bírnia kell a munkál-lalónak bírnia kell a munkál-lalónak bírnia kell a munkál-lalónak bírnia kell a munkál-

tató bizalmáttató bizalmáttató bizalmáttató bizalmát, s ennek el-
vesztése felmondási indok 
lehet. A dolgozó munkaidőn 
túl sem tanúsíthat olyan ma-
gatartást, amellyel a munkál-
tatója érdekeit veszélyeztet-
né, illetve azt negatív szín-
b e n  t ü n t e t n é  f e l . 
(Természetesen a magánélet 
érintetlensége továbbra is 
fennáll.) 

Király László  

Keressen minket 
az interneten! 

www.jobbanoknek.hu 

Szeretné megismerni a terveihez  kapcsolódó támogatásokat ?  

 
PÁLYÁZATFIGYELÉS 

PÁLYÁZATÍRÁS 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS  

10 ÉV EREDMÉNYESEN 
 
 

Fejlesztések, beruházások, bértámogatá-
sok igényléséhez használja ki 

a lehetőséget! 
 

���� 20/577-89-00 

Munkajogász válaszolja meg 
a feltett kérdéseket 


