
 

 

Debreceni Foglalkoztatási Központ 

A Debreceni Foglalkoztatási Központot 

2010-ben építette fel a Lépéselőny 

Egyesület azzal a céllal, hogy a térség 

szociális, foglalkoztatási problémáira civil 

alternatívát nyújtsunk és támogassuk a 

befogadó vállalkozások tevékenységét. 

 

A Központ célkitűzéseit különféle felzárkóztató 

programok, foglalkoztató és szociális projektek 

megvalósításán és személyes, illetve cégre 

szabott szolgáltatások révén valósítja meg. 

 

 

 

Foglalkoztatást segítő tevékenységünk 

legfontosabb fő területe az esélyegyenlőségi 

célcsoportok munkába állásának segítése, a 

munkára, tanulásra felkészítést célzó 

szolgáltatások, önálló álláskeresésre 

felkészítés, vállalkozóvá válással kapcsolatos 

információk, pályázati tanácsadás, szociális és 

életmód tanácsadás. Az ingyenes 

képzésszervezés és képzések indítása is 

része a munkába állást segítő komplex 

szolgáltatási struktúrának. Évente több mint 

ezer fő felkészítését végezzük.  

 

Munkaerő-közvetítési szolgáltatási területünk 

feladata a hátrányos helyzetű, illetve a 

megváltozott munkaképességű munkaerő 

felkészítése és belföldi közvetítése. A Központ  

szaktanácsadója elvégzi a munkakör 

felmérését, a jelöltek megtalálását, 

kiválasztását, leinformálását, interjúk 

lebonyolítását, a szervezési feladatokat. 

Évente több mint 150 főt tudunk munkába 

állítani a hátrányos helyzetben lévő 

emberekből.  

 

 

Befogadó vállalkozások számának növelése 

érdekében a cégek számára a 

munkaközvetítésen túl a  befogadó munkahely 

előnyeit megismertető, alternatív munkaerő-

piaci szolgáltatásokat is nyújtunk egyéni 

munkáltatói kapcsolattartás, illetve munkáltatói 

fórumok, érzékenyítő tréningek, állásbörzék 

keretében. A Debreceni Foglalkoztatási 

Központ a hátrányos helyzetű munkavállalót 

foglalkoztatni kívánó vagy társadalmi 

felelősségvállalás iránt érdeklődő vállalatok 

tájékoztatási és foglalkoztatási rehabilitációs 

bázisa. 
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Védett foglalkoztatás biztosítása 

megváltozott munkaképességű és 

fogyatékos embereknek: A Központ a 

foglalkozási rehabilitáció előmozdítását üzleti 

és humán stratégiájának szerves részeként 

kezeli. A foglalkoztatottak felkészítése és 

munkája sokszínű: közösségi programok 

szervezése, információnyújtás, marketing 

tevékenység, adminisztráció, adatbázis- 

fejlesztés, adományszervezés, forrásszerzési 

tevékenység és kreatív műhely tevékenység 

keretében ajándéktárgyak készítése. 

 

 

Agora társadalmi újság - Teret ad !  

Az AGORA Információs és Kereskedelmi 

Kiadvány (ISSN 2063-4277) olyan ingyenes, 

nyomtatott, független médium, amely a 

társadalmi értékek és felelősségvállalás 

fontosságát hivatott hangsúlyozni. Célzott 

közönségéhez terjesztési pontok juttatják el.

 

 

A Központ tevékenysége során széleskörű 

együttműködést folytat, elsősorban a hivatalok, 

szakmai szervezetek és együttműködő 

partnerek részvételével. Szakmai munkánk 

többször „Jó gyakorlat” elismerésében 

részesült. 

 

A Debreceni Foglalkoztatási Központ a régió 

11 pontján végzi tevékenységét, ezzel 

biztosítja széleskörű szolgáltatásait új és már 

meglévő ügyfelei számára. 

 

Érdeklődés esetén a szervezet munkatársai, 

és képzett szakemberei készséggel állnak a 

rendelkezésükre. 

 
Munkaközvetítési Nyilvántartási számunk:  

7498-3/2009-5600 

Felnőttképzési Nyilvántartási Szám és FAT: 

09-0082-05, AL-2309 

Védett műhely nyilvántartási szám: 

0182-00, 0182-01, 0182-02, 0182-03 

Elérhetőségünk: 

Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

4026 Debrecen, Csap utca 36. 

Telefon/Fax: 52/321-666 

Mobil: 20/577-7863 

E-mail: foglalkoztatasikozpont@gmail.com 

 

Szivárványház Szociális Szolgáltató 

Központ 

4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43. 

Telefon/Fax: 52/640-736 

Mobil: 20/414-0407 

E-mail: szivarvany.hajdusamson@gmail.com  

mailto:foglalkoztatasikozpont@gmail.com
mailto:szivarvany.hajdusamson@gmail.com

