
Csaknem két évtizede an-

nak, hogy egy vidéki kistele-

pülésen működő civil szerve-

zetünkben rendszeresen egy 

úgynevezett „beszélgető 

padra” hívtuk meg az embe-

reket, ahol meghallgattuk 

őket, tanácsot, segítséget 

adtunk, de volt, hogy egysze-

rűen csak beszélgettünk 

velük, oldva magányukat. 

Idézhetném a Lépéselőny 

Egyesület kezdeteit is, mely 

egy családi ház teraszán 

folytatott, éjszakákba nyúló 

beszélgetésekből indult el.  

Ma már több telephellyel 

rendelkező, komplex munka-

erő-piaci szolgáltatásokat 

nyújtó, foglalkoztatási célú 

civil szervezetként működünk 

számtalan nonprofit, önkor-

mányzati és céges együttmű-

ködő kapcsolattal. Változó 

világunkban a hatékonyság-

érdekében professzionális 

elemekkel kellett bővítenünk 

civil eszköztárunkat. Csak az 

a csapat képes a pályán ma-

radni, amely naprakész infor-

mációkkal, pályázatírási gya-

korlattal, sokoldalú szakem-

bergárdával és megfelelő 

infrastruktúrával rendelkezik. 

Ismertek már az új, 2020-ig 

tartó fejlesztéspolitika célki-

tűzései, melyek a civilek szá-

mára egy centralizáltabb, 

forrásszűkösebb működés 

jövőképét vetítik előre, vi-
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szont kiemelt figyelmet kap-

nak a közösségvezérelt helyi 

fejlesztések. Elemi érdekünk 

jobban bekapcsolódni a fej-

lesztéspolitika előkészítési 

folyamataiba, és erősíteni 

kell a civil összefogást. 

Én nem féltem az igazi civil 

lelkületű szervezeteket a jö-

vőben sem. Az ilyenek számá-

ra a társadalmi beágyazott-

ság nem üres, divatos szlo-

gen, hanem egy olyan társa-

dalmi felelősséget felismerő 

civil magatartás, mely még 

nem felejtette, nem felejthet-

te el azt az egykori, ütött-

kopott „beszélgető padot”. 

Huri Attiláné 
a Lépéselőny Egyesület egyik 

alapító tagja   

MEGJELENIK HAVONTA 

 

 
Keresse kiadványunkat a megye városaiban 

a terjesztési pontokon! 
 

Elérhető az interneten 

a www.lepeselony.com weboldalon 

és a Facebook-on is! 
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont 
HOGYAN MOTIVÁLJUK MAGUNKAT AZ 

ÁLLÁSKERESÉSBEN? 

Az ember életében a motí-

vumok bonyolult rendszere 

működik. Vannak velünk 

született és vannak tanult 

motívumok. A tanult motívu-

mok tapasztalás és nevelés 

által kialakítottak. 

Mit is jelent a motiváció? 

Ösztönző belső késztetés, 

mely cselekedeteinknek 

belső indítéka. A motívu-

mok egymásra épülnek és 

hatnak viselkedésünkre.  

A motivált viselkedés min-

dig célirányos. Az ember 

alapvető belső késztetése 

fiziológiai, biológiai szük-

ségleteinek kielégítése, 

melyek a legerősebb motí-

vumaink. Ha az életünk 

veszélyben van, vagy éhe-

zünk, semmi más nem ér-

dekel bennünket a menekü-

lésen és az élelem meg-

szerzésén kívül. 

Fontosak a biztonsági és 

szociális szükségleteink. Az 

önbecsülés szükséglete, az 

önbecsülés motívumai. Ha 

az ember szeretetet kap és 

szociális biztonságban érzi 

magát, akkor egészséges 

önbizalommal rendelkezik. 

Reális énkép, társadalmi 

hasznosság alakul ki a mun-

kát végző emberekben. 

Mi a helyzet akkor, ha mun-

kanélküli, álláskereső és 

megváltozott munkaképes-

ségű személyek vagyunk? 

Fellép a kisebbrendűség, a 

gyengeség, elesettség érzé-

se. Ez gyakran súlyos sze-

mélyiségzavarokhoz vezet-

het. 

Hogyan segíthetjük a meg-

változott munkaképességű 

személyeket az álláskere-

sésben? 

Képzéseinken, tanácsadása-

inkon erősítjük önbizalmu-

kat, biztonságérzetüket. Érté-

kes meglévő tulajdonságaik, 

munkavégzésükhöz szüksé-

ges szakmai tudásuknak 

megfelelő munkát válassza-

nak. Így ismét értékes, fontos 

emberek lesznek családjuk 

és a társadalom számára. 

Váradi Jánosné, Hajnalka 

rehabilitációs mentor 

A „Visszatérés – Rehabilitáci-

ós munkaerő-piaci szolgálta-

tás beindítása” (TÁMOP–

5.3.8.A3-12/1-2012-0015) 

projekt az Európai Unió és 

Magyar Állam támogatásá-

val, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul 

meg. 

 
 
 
 

CEIPES Hungary 

Egyesület 

4028 Debrecen, 

Nyíl utca 97. 

Álláskeresők részére speci-
ális tanácsadás minden 

kedden és csütörtökön 13-
17 óra között 

Nemzetközi és hazai ön-
kéntesség, képzések 

Elérhetőségek: 

Telefon: 52/249-543, 

info@hungary.ceipes.org 
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ECDL KÉPZÉST IS NYÚJT A LÉPÉSELŐNY 

EGYESÜLET „ÚJRA A PÁLYÁN” PROJEKTJE 

A munka világába való 

visszatéréshez manapság 

már nélkülözhetetlenek az 

alapvető számítástechni-

kai ismeretek. Éppen ezért 

szükséges az álláskereső 

személyek informatikai 

felkészítése a hagyomá-

nyos módszerek mellett. 

A Lépéselőny Közhasznú 

Egyesület 2013 júniusá-

ban indította el az „Újra a 

pályán” projektjét, amely-

nek célja a megváltozott 

munkaképességű szemé-

lyek komplex munkaerő-

piaci felkészítése különféle 

szolgáltatásokkal, képzé-

sekkel és foglalkoztatás-

sal. Az alap- és kulcské-

pességek fejlesztése mel-

lett egyéni mentorálás, 

motivációs és életvezetési 

klub, valamint képzések is 

segítik a projektben részt-

vevő személyeket. 

2013 novemberében indult 

el a debreceni Suliszervíz 

Oktatási és Szakértői Iroda 

Kft. szervezésében egy 160 

órás ECDL képzés, amely-

nek keretén belül 7 modu-

los ECDL (Európai Számító-

gép-használói Jogosítvány) 

szervezető. Cél a résztve-

vők informatikai írástudásá-

nak fejlesztése, a magabiz-

tos számítógép használat 

elősegítése. 

A 2014 márciusáig tartó 

képzés moduljai: operációs 

rendszerek, szövegszer-

kesztés, táblázatkezelés, 

internet és kommunikáció, 

webkezdő, prezentációké-

szítés, képszerkesztés. A 

résztvevőknek minden mo-

dulból gyakorlati vizsgát 

kell tenniük. A hatékony és 

eredményes felkészülésü-

ket a projekt számítástech-

nikai klubbal is segíti. 

A képzés a résztvevő szemé-

lyek számára teljesen díj-

mentes, továbbá a jogszabá-

lyi feltételeknek megfelelően 

2000 forint adómentes kép-

zési támogatást nyújtunk, 

illetve a helyszínre történő 

utazás költségeit is megtérít-

jük. Ugyanakkor fontos 

hangsúlyozunk, hogy ez nem 

csupán egy lehetőség, ha-

nem minden résztvevőnek 

jövőbeli befektetés is a sike-

res elhelyezkedéshez. 

Mivel az „Újra a pályán” pro-

jekt fókuszában a megválto-

zott munkaképességű és 

fogyatékkal élő személyek 

elhelyezkedésének segítése 

áll, így nem hagyjuk figyel-

men kívül a foglalkoztatási 

szerkezet átalakuló folyama-

tát sem. Napjainkban az 

infokommunikációs techno-

lógiák széleskörű elterjedé-

se hatalmas lehetőséget 

kínál azoknak, akiknek ne-

hézséget jelent a munka-

hely megközelítése (pl. kere-

kes székkel közlekednek). 

Számukra az ideális foglal-

koztatás atipikus formában 

valósulhat meg igazán, 

amely jelenthet távmunkát, 

amihez a számítógép hasz-

nálat nélkülözhetetlen. 

Király László 

Az „Újra a pályán – Foglal-

koztatási Rehabilitációs 

Szolgálat kialakítása Debre-

cen” (TÁMOP–1.4.3-12/1-

2012-0007) projekt az Eu-

rópai Unió és a Magyar Ál-

lam támogatásával, az Eu-

rópai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósul 

meg. 

Civilizáció 
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Szivárványház  FARSANGOLÁS A SZIVÁRVÁNYHÁZBAN 

HAJDÚSÁMSON 

Kossuth út 43. 

INGYENES 

Szolgáltatások: 

 álláskeresési tanács-

adás, állásközvetítés 

 életvezetési, háztar-

tásgazdálkodási és 

pénzkezelési tanács-

adás 

 tréningek, tanfolyamok 

 szenvedélybetegeknek 

segítségnyújtás 

 családi és közösségi 

programok 

 házi segítségnyújtás 

 jogi és szociális tanács-

adás, ügyintézésben 

segítségnyújtás 

A szolgáltatások igénybe-

vételének lehetőségéről 

és formáiról bővebb tájé-

koztatás kérhető: 

Lukács Judit 

intézményvezető 

52/640-736 

20/414-0407 

A Szivárványházban kü-

lönféle családi rendezvé-

nyeken vehetnek részt a 

település lakói és minden 

érdeklődő. Folyamatosan 

fogadunk adományokat 

(ruhák, élelmiszerek, 

használati cikkek), ame-

lyekkel a rászorulók élet-

helyzetét kívánjuk javíta-

ni. Köszönjük mindenki-

nek az adományát! 

A farsang a téli ünnepkör 

lezárását jelentő népi ha-

gyományőrzés. Főként vidé-

ken, a falvakban van jeles 

hagyománya, a városokban 

már a feledés homályába 

vész. Szerencsére sok he-

lyen még szentelnek időt a 

maszkarás rendezvényekre. 

2014 február 28-án sor 

került a tél búcsúztatásra a 

Szivárványházban is. Szines 

és ötletes jelmezeket húz-

tak magukra kicsik és na-

gyok egyaránt. 

A farsangot egy ünnepi kö-

szöntő nyitotta, majd felvo-

nultak a jelmezes gyerekek. 

A legötletesebbeket díjjal 

jutalmaztuk. A gyerekeket 

kísérő szülők és a dolgozók 

is kitettek magukért, ugya-

nis páran maskarába bújva 

érkeztek. Együtt bolondoz-

va, mókázva telt a nap. 

Nem voltunk sokan, de igazi 

családias hangulat uralko-

dott. 

Mindannyian emlékekkel és 

élményekkel gazdagodtunk. 

Szükség van ilyen progra-

mokra, ahol közösségben 

lehetünk, ahol szeretnek és 

érezhetjük azt, hogy tarto-

zunk valahová. 

A hajdúsámsoni Szivárvány-

házban megvalósuló projek-

tek célja, hogy olyan közös-

ségi rendezvényeket tudjunk 

biztosítani a helyi lakosok 

számára, amelyek erősítik a 

társadalmi összetartozást, a 

toleranciát és a békés 

együttélést. 

A szakmai szolgáltatások (pl. 

álláskeresők segítése, szoci-

álisan rászorulók támogatá-

sa stb.) mellett aktívan sze-

repet vállalunk a hozzánk 

forduló személyek különféle 

problémáinak megoldásá-

ban. 

Reméljük, hogy ténylegesen 

hozzájárulhatunk a minket 

felkereső személyek élethely-

zetének javításához. Fordul-

janak hozzánk bizalommal! 

Zakor Emese 
  

A „CSKSZ – Program a helyi 

családok, közösségek és 

szolgáltatások modernizáció-

jáért” (TÁMOP–5.5.1.B-11/2-

2011-0277)  projekt az Euró-

pai Unió támogatásával, a 

Magyar Állam és az Európai 

Szociális Alap társfinanszíro-

zásával valósul meg. 

TERVEZETT PROGRAMOK A HAJDÚSÁMSONI SZIVÁRVÁNYHÁZBAN 

 

1. Kalapformájú tűpárna készítés: 2014.03.26., 2014.04.02., 2014-

.04.09., és 2014.04.16. 13:00-15:00 

2. Életvezetési tanácsadás: 2014.03.24. 10:00-11:00 

3. Drogprevenciós tréning: 2014.03.25. és 2014.04.15. 10:00 

4. Háztartás-vezetési klub: 2014.04.02. és 2014.04.16. 10:00-11:00 

5. Főző klub: 2014.03.31. és 2014.04.14. 12:00-16:00 

6. Csere-bere klub: 2014.03.20. 10:00 

7. Pszichológus tanácsadás: 2014.04.02. 12:00 

8. Laikus önsegítés-stresszkezelő csoport foglalkozás: 2014.04.10. 

10:00 

9. Táncos Sport nap: 2014.04.11. 12:00 

10. HÚSVÉT: 2014.04.18. 11:00-14:00 
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Egészség EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT NÉPSZERŰSÍTŐ 

PROJEKT HAJDÚSÁMSONBAN 

Az emberi élet egyik legfon-

tosabb mozgatója az egés-

zség illetve az egészséges 

életmód. 

Nem tudom ki, hogy van 

vele, de személy szerint 

nekem nem sokat jelentett 

korábban, hogy mit eszek, 

mennyit idegeskedek. Ro-

hantam a rohanó világgal 

és nem vigyáztam magam-

ra, nem figyeltem semmire, 

ami körülvett. 

Amióta a Szivárványházban 

dolgozom sok színes prog-

ramban veszek részt. 

Például 

¤ életvezetési tanácsadá-

son, ahol sok érdekes dol-

got tanultam az életvitelről;  

¤ főző klubbon, ahol új is-

meretségekre tettem szert, 

érdekes ételeket főzve és új 

fortélyokat tanulva, jó han-

gulatban telt az idő; 

¤ háztartás-vezetési klub-

bon, ahol megismerkedhe-

tek azzal, hogy hogyan tu-

dok spórolni, és miként tu-

dom irányítani a háztartást, 

a mai gazdasági helyzetben; 

¤ drogprevenciós trénin-

gen, 

¤ laikus önsegítés- stressz 

kezelő csoportfoglalkozá-

son, melyre a mai rohanó 

világban szintén szükség 

van. 

Ezekbe a programokra bár-

ki becsatlakozhat, akit ér-

dekel egy-egy felsorolt prog-

ram és jó hangulatban sze-

retné eltölteni az időt. 

Én biztosan tovább fogok 

járni ezekre, mert már csak 

a társaság miatt is megéri. 

Jó tudni, hogy tartozom va-

lahová egy közösséghez, 

ahol jól érzem magam, akik-

kel közös az érdeklődésünk. 

Kell az embernek tartoznia 

valahová. 

Zakor Emese 

A „Váljék egészségé-

re!” (TÁMOP–6.1.2-11/1/A-

2012-1326) projekt az Eu-

rópai Unió és Magyar Állam 

támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszí-

rozásával valósul meg. 
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Galéria „EGY MILLIÁRD NŐ ÉBREDÉSE” FLASHMOB PILLANATKÉPEI 

A Lépéselőny Egyesület és a Debrecen Plaza is csatla-

kozott ahhoz a 207 ország részvételével zajló 

„Egymilliárd nő ébredése" nevű akcióhoz, mellyel a nők 

elleni erőszakra hívják fel a figyelmet világszerte.  


