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Kertemben oson a reggel, 
hosszan csókot váltanak 
hajnallal, mielőtt ő útra kel.  
 
Harsog, fürgén kukorékol, 
köszönti szomszéd kakas 
s a halovány Hold is bókol.  
 
Ébred a muskátli s liliom,  
nagyot nyújtózik diófa ág, 
álmodik még rózsaszirom.  
 
Vakkant kutyám, az éjjeli őr,   
rezidenciájába vonul,  
járőrözni sok volt a kör.  
 
Hancúrozó napsugarak  
már délelőttre váltanak  
s levelek közt bújócskáznak. 

 
                   ~Huri Valéria~ 
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS 

REHABILITÁCIÓS KEREKASZTAL TALÁLKOZÓ 

A Lépéselőny Egyesület 

Munkarehabilitáció, esély-

egyenlőség, fogyatékosügy 

címen május 28-án kerek-

asztal találkozót szervezett 

a TÁMOP 5.3.8.-as program 

keretében. A projekt célja a 

leghátrányosabb helyzetű 

csoportok munkaerő-piaci 

esélyeinek növelése, integ-

rációjának elősegítése, javí-

tása. 

Bodó Sándor, Hajdú-Bihar 

Megye Önkormányzat köz-

gyűlésének elnöke köszön-

tötte a résztvevőket. Beszé-

dében a TÁMOP programok 

fontosságát emelte ki, ame-

lyek lehetőséget teremtet-

tek arra, hogy az egyén több 

odafigyelést és segítséget 

kapjon.  

Aba-Horváth István, Hajdú-

Bihar Megye Önkormányzat 

nemzeti és etnikai tanács-

noka a cigány közösség 

hátrányos helyzetére hívta 

fel a figyelmet.  

Ezután Nádas Andrea, az 

NRSZH megyei szakmai 

koordinátora és Molnár Ger-

da irodavezető mutatta be a 

TÁMOP 1.1.1 projektet, szá-

mokkal és konkrét adatok-

kal támasztották alá az ed-

dig elért eredményeket.   

Kovács József, a Hajdú- Bi-

har megyei Kormányhivatal 

szakmai igazgatóhelyettese 

a 25 év alatti pályakezdők 

helyzetét  egy fő problémá-

nak jelölte meg. 

A beszélgetést Dr. Kovács 

Krisztián, az Egyenlő Bánás-

mód Hatóság Hajdú-Bihar 

megyei referense zárta, aki 

igyekezett jobban megvilágí-

tani mindennek a jogi olda-

lát.  

A rendezvény egy közös 

ebéddel ért véget, ahol a 

résztvevők jobban megismer-

hették egymást, megoszthat-

ták egymással tapasztalatai-

kat. 

Szabó Noémi  

EU Pont PROJEKT A PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK MEGSEGÍTÉSÉRE 

A Fiksz Pont Egyesület szol-

gáltatási programot indít a 

Svájci Hozzájárulásból tá-

mogatott "KIKÖTŐ" Szociá-

lis, Információs Tanácsadó 

Szolgálat elnevezésű pro-

j e k t  k e r e t é b e n ,  a 

hajdúhadházi pályakezdő 

munkanélküliek segítésére. 

A projekt 2014. március 

01. és 2015. február 28-a 

között valósul meg. 

 

A június 5-én tartott projekt-

nyitó rendezvényen Karap 

Mária, alelnök részletesen 

bemutatta a programot. Fő 

célja, hogy a pályakezdő 

álláskeresők számára olyan 

komplex szociális szolgálta-

tást nyújtson, amelynek 

igénybevételével nagyobb 

esélyük lesz az elhelyezke-

désre. Azon pályakezdők 

számára nyújt segítséget, 

akik munkát keresnek, pá-

lyát módosítanának, vagy 

elakadtak jelenlegi munká-

jukban, karrierjükben. To-

vábbi cél, hogy bővüljön az 

önkéntest fogadó szerveze-

tek száma Hajdúhadházon. 

Ennek érdekében Szakmai 

Műhelyt hoznak létre. 

„A pályakezdők nehéz hely-

zetben vannak, hiszen nincs 

munkatapasztalatuk, mun-

kaerő-piaci ismeretük, oly-

kor motivációs problémával 

küszködnek, hiányosak az 

álláskeresési módszereik. A 

program célkitűzései között 

szerepel 2x12 fő pályakez-

dő bevonása, támogatása 

illetve olyan szakmai műhely 

működtetése, ahol az intéz-

mények és civil szervezetek 

szakmai és jogi segítséget 

kapnak ahhoz, hogy felké-

szüljenek az önkéntesek 

fogadására és foglalkoztatá-

sára.” - fejtette ki Karap Má-

ria.  

A Fiatalok Képzését Szerve-

ző, Polgári Nevelését Támo-

gató (FIKSZ PONT) Egyesület 

a programja megvalósításá-

hoz 8.075.640 Ft támoga-

tást nyert a Svájci – Magyar 

Civil Alap pályázati kiírásán. 

 

 

   

Egyenlő Bánásmód Ha-
tóság (EBH) feladata 

 
- diszkriminációval kapcso-
latban benyújtott panaszok 
kivizsgálása  
- egyenlő bánásmód szem-
pontjainak érvényesítése  
- elrendelheti a jogsértő 
állapot megszüntetését 
- megtilthatja a jogsértő 
magatartás jövőbeni tanú-
sítását 
- nyilvánosságra hozhatja a 
jogsértést megállapító ha-
tározatát 
- dönthet az eljárási költ-
ségről úgy, hogy azt a jog-
sértő fél köteles viselni 
- nem állapíthat meg az 
ügyfél számára anyagi kár-
térítést, nem rendelheti el 
az eredeti állapot helyreál-
lítását.  

Azoknak, akik szeretné-
nek többet megtudni az 
Európai Unióról, illetve a 
kapcsolatos információk-
ról, íme pár weboldal: 
 
A Kormány EU oldala: 
http://eu.kormany.hu/ 
 
Hasznos hírek és infor-
mációk: 
http://www.eu2004.hu/ 
 
Az EU hivatalos honlapja 
tényekkel, adatokkal, 
fiataloknak, felnőtteknek: 
http://europa.eu/
index_hu.htm 

A „Visszatérés” (TÁMOP-

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

projekt az Európai Unió és  

Magyar Állam támogatásával, 

az Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósul meg.  

Szabó Noémi  
főszerkesztő 
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PROJEKTLÁTOGATÁS NÉGY VÁROSBAN 

Az Országos Foglalkoztatá-

si Közhasznú Nonprofit 

Kft. a „FoglalkoztaTárs – 

Társ a Foglalkoztatásban” 

p r o g r a m  k e r e t é b e n 

(TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-

0001) két napos projektlá-

togatást szervezett május 

közepén, amelyen a Lé-

péselőny Egyesület mun-

katársai is részt vettek.  

Elsőként az Álláskeresők 

Egyesületének Bács -

Kiskun Megyei Szövetsé-

gét ismerhettük meg. Kecs-

keméti telephelyén két 

programmal is foglalkozik. 

A Kismama Karrier Köz-

pontban (TÁMOP-1.4.3-10) 

főleg klubokat szerveztek a 

GYED-ről és GYES-ről visz-

szatérő anyáknak. Az Alter-

natív Főiskola (TÁMOP-

1.4.3 -12) résztvevői tábo-

rokban, képzéseken szerez-

hettek új tapasztalatokat.  

A második állomás Szek-

szárd volt, ahol a Kék Ma-

dár Alapítvány és Ízlelő csa-

ládbarát étterme mutatko-

zott be. Az étterem modell 

értékű társadalmi vállalko-

zás, amely bizonyítja a fo-

gyatékkal élők sokoldalú 

munkaképességét, és meg-

teremti tartós foglalkoztatá-

suk feltételeit. Az étterem-

ben 90 %-ban megváltozott 

munkaképességűek dolgoz-

nak, az alapanyagok helyi, 

vagy hazai kistermelőtől, 

biogazdaságból származ-

nak, fontos érték a család-

központúság.  

A harmadik megálló Pécs és 

a Retextil Alapítvány volt. A 

Retextil egy komplex foglal-

koztatási és termelési rend-

szer, amely megváltozott 

munkaképességű és fogya-

tékkal élő embereknek segít 

visszatérni a munka világá-

ba. Háztartási textilhulladék-

ból, egyszerű, ősi eljárásokat 

alkalmazva (fonás, szövés, 

hurkolás) előbb fonalat, 

majd abból lakberendezési 

tárgyakat és divatterméke-

ket készítenek.  

Az utolsó állomás Szeged és 

a Progress Vállalkozásfej-

lesztő Alapítvány. Projektjük 

célja a munkaadók és a 

munkavállalók közötti érde-

kek és elvárások egyensúly-

ba hozásával növelni a meg-

változott munkaképességű-

ek foglalkoztatási esélyeit.  

Összességében nagyon in-

novatív, ötletgazdag szerve-

zeteket ismerhettünk meg. 

Mindenki nyitott volt a ta-

pasztalatok átadására, és 

érdeklődést mutattak a töb-

bi szervezet irányába is.  

Szabó Márta  

Civilizáció 

Újra a pályán  
MUNKÁLTATÓK SZEREPE AZ „ÚJRA A 

PÁLYÁN” PROGRAMBAN  

Az „Újra a pályán” (TÁMOP –1.4.3-

12/1-2012-0007) projekt az Euró-

pai Unió és Magyar Állam támoga-

tásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg.  

Az „Újra a pályán” projekt fő célja 

az Észak-Alföldi régióban Foglal-

koztatási Rehabilitációs Szolgálat 

kialakítása, amelynek segítségével 

a szakmához és a munkához ju-

tást valósítjuk meg.  

 

A foglalkoztatási rehabilitáció több 

terület (egészségügyi, mentális, 

szociális) komplex és szoros 

együttműködését igényli.  

 

Júniusi számunkban a munkálta-

tók szerepét  mutatjuk be köze-

lebbről. 

  

Programunk előrehaladtával egyre 

több munkáltatóval kerülünk kap-

csolatba. Frissen végzett ECDL 

vizsgával, illetve irodai alkalmazá-

sok képzettséggel rendelkező be-

vont személyeink közül, már sike-

rült sokaknak munkapróba hely-

színt találni.  

A munkáltatóknál ezen időszakban 

kipróbálhatják magukat a munka-

vállalók, frissen szerzett elméleti 

tudásukat, gyakorlati tapasztalattal 

tudják elmélyíteni.  

 

Közel száz elkészült igényfelmérő 

azt mutatja, hogy a munkáltatók 

egyre nyitottabbak, új munkatársak 

alkalmazására, befogadó képessé-

gük a korábbi évekhez képest ja-

vult.  

 

A civil eszköztár felhasználásával 

olyan, a megváltozott munkaképes-

ségű (nem csak fogyatékos) embe-

rek speciális igényeit kielégítő, a 

budapesti Motiváció Alapítvány 

által kidolgozott egyedi és haté-

kony módszert kívánunk meghono-

sítani, amely jelenleg hiánypótló a 

helyi, térségi és regionális gyakor-

latban.  

 

A kérdőívek alapján a leggyakoribb 

szolgáltatások, amit igénybe ven-

nének a válaszadók az információ-

nyújtás (102 fő), ezt követi a mun-

kapróba (60 fő), a harmadik he-

lyen az akadálymentesítő szolgál-

tatás áll (56 fő). A munkaközvetí-

tés, a munkáltatói fórum, az érzé-

kenyítő tréning és az üzletember 

találkozó iránt volt még magas az 

érdeklődés.  

Szücs Nóra  
foglalkoztatási tanácsadó 

Az „Újra a pályán” (TÁMOP 

–1.4.3-12/1-2012-0007) 

projekt az Európai Unió és 

Magyar Állam támogatásá-

val, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.  
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Szivárványház  GYEREKNAP 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 hajdúsámsoni Szivárvány-

házban ismét a gyerekeké 

volt a főszerep. Május 23-

án gyereknap alkalmából 

sok színes programmal és 

szabadidős játékkal vártuk 

az apróságokat: csocsóasz-

tal, ugrálókötél hulahoppka-

rika, pingpong asztal is ren-

delkezésükre állt, az időjá-

rás is kedvezett a szabadté-

ri programoknak.  

Az udvarunkon felállított 

ugráló várnak volt újra a 

legnagyobb sikere, amit 

már a húsvéti ünnepségün-

kön is kipróbálhattak a gye-

rekek.  

Sokféle finomsággal és hű-

sítő italokkal is kedvesked-

tünk a lurkóknak és család-

tagjaiknak. Programjainkból 

kiemelném még az aszfalt-

rajzversenyt, ahol minden 

résztvevő kapott ajándékot, 

de a legjobb alkotásokat 

plüssállatokkal jutalmaztuk. 

Kicsit több résztvevőre számí-

tottunk, de nyílván ez az isko-

lai időszaknak tudható be, aki 

viszont itt volt nem maradt ki 

semmi jóból, és kijelenthetem, 

hogy igazán családiasan telt el 

ez a délután.  

A nyári szünetben is szeretet-

tel várunk minden gyermeket 

és rokonaikat, a játékaink 

egész nyáron igénybe vehető-

ek. Figyeljék Facebook olda-

lunkat, szórólapjainkat, és 

személyesen is érdeklődhet-

nek a Szivárványházban. 

V. Pataki Lídia  

A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSAI 

 
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 

 Álláskeresési tanácsadás és állásközvetítés 

 Álláskeresési, motivációs, életvezetési, kommunikációs tréningek 

 Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás 

 Klubfoglalkozások és szakmai (tovább) képzések  (OKJ) 

 Szakmai gyakorlati helyszín biztosítása 

 Önkéntesek fogadása 

 

VÁLLALKOZÁSOKNAK 

 Pályázatírás és projektmenedzsment 

 Esélyegyenlőségi terv és rehabilitációs akkreditáció készítése 

 Munkaerő közvetítés 

 Társadalmi felelősségvállalás elősegítése (CSR akciótervek készítése, család-és 

fogyatékos barát munkahelyek kialakítása 

 Kedvezményes hirdetési felület biztosítása 

Keresse munkatársainkat bátran és bizalommal! 

A Debreceni Foglalkoztatási Központban (4026 Debrecen, Csap utca 36.) 52/321-666 és 

a Szivárványházban (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43.) 52/640-736 
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Egészség EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS 

SZEMLÉLETFORMÁLÓ  PROGRAMOK  

Az „Élj egészségesen” - TÁMOP 

6.1.2./11/1 2012-1372 - című 

programunk több esetben kötő-

dött a helyi településeket össze-

vonó falunap rendezvényeihez, 

így sokkal több emberhez jutott 

el a kampány és az ezt övező 

célkitűzés.  

A résztvevők nagy érdeklődést 

mutattak az egészséges élet-

mód iránt, örömmel elfogadták 

a kiadványokat és a nekik bizto-

sított egészséges élelmiszereket 

is.  

A figyelemfelkeltés érdekében 

kerékpáros sportbemutatót is 

tartottunk, ami elnyerte minden-

ki tetszését.   

 

A helyszínen megjelent sporto-

lóktól pedig sokkal hitelesebben 

hangoztak a program kiemelt 

elemei. Körülbelül tízezer fő vett 

részt a rendezvényen, megelége-

déssel tölt el, hogy a fiatalok és 

idősek egyaránt fontosnak tart-

ják az egészségmegőrzést.   

 

Három alkalommal hátrányos 

helyzetű településeken jelen-

tünk meg, ahol szintén befogadó 

közönsége volt az egészségna-

punknak. 

Nagyon örülünk, hogy lehetősé-

get kaptunk kipróbálni magun-

kat  számukra fontos területen 

és reméljük, hogy a jövőben is 

lesznek hasonló felkérések.  

 

Nagy Gábor 
Debreceni Trial Klub , elnök 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 5 ALAPELVE  
 

1. Helyes táplálkozás  

2. Rendszeres mozgás 

3. Mértékletesség 

4. Elegendő folyadékbevitel  

5. Minőségi alvás, pihenés 

Trial Klub honlapja: 
http://gabitrial.hu/ 
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TERJESZTÉSI PONTOK 
DEBRECEN 
• Csat Egyesület, Arany J. u. 2. • CEIPES Hungary Egyesület, Nyíl utca 97.• Debreceni Művelődési Központ, Kossuth u. 1. • 
Debreceni Egyetem BTK Szociológia Tanszék, Egyetem tér 1. • Debreceni Görög Katolikus Óvoda, Vígkedvű Mihály u. 5. • 
DMVJ Városhá-za, Kálvin tér 11. • DMVJ Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Csap u. 9. • DMJV Családsegítő és Gyermekjó-
léti Központja, Mester u. 1. – Víztorony u. 13-15. • Debreceni Foglalkoztatási Központ, Csap u. 36. • FORRÁS Mentálhigié-
nés Központ, Angyalföld tér 11. • Főnix Pati-ka, Angyalfölt tér 13-14. • Freedom Közösségi Ház, Gázvezeték u. 50. • Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Piac u. 54. • Humán Navigátor, Vár u. 14/B, 2/4. • KÖZ-Pont Ifjúsá-gi 
Egyesület, Péterfia u. 18. (Debrecen Pláza 2. em.) • MÁV Kórház, Erzsébet u. 11-13. • MSZOSZ, Szalkay u. 4. • Nagyállomás 
(vasúti váróterem) • NAV Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága, Faraktár u. 29/C • Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, 
Arany J. u. 2. • Térsé-gi Integrált Szakképző Központ (TISZK), Budai Ézsaiás u. 8/A • Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI), Vámospércsi út 84. (korábbi DRKK) • Városi Könyvtár Petőfi Emlékkönyvtára, Víztorony u. 13. 
 
HAJDÚSÁMSON 
Best 100 – A legjobb százas megoldás, Árpád u. 5. • Dialog 2006 Kft., Nap u. 2. • Dózsa Diszkont, Dózsa György u. 1. • 
Gombolyag Méteráruüzlet, Rákóczi u. 17. • Hajdúsámson Város Önkormányzata, Szabadság tér 5. • Hárs Patika, Hunyadi u. 
2 • Orvosi Rendelő, Hárs-fa u. 3-5. •Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeá-lis Intézmény, Szabadság tér 7. 
• Szivárványház, Kossuth út. 43. 

Rajzolta Erdélyi Zoltán Sándor  


