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A női emancipáció története 

sokkal régebbi időkre nyúlik 

vissza, mint pár évtized. A nők 

már az ókortól kezdve töre-

kedtek az egyenjogúságra, a 

18. századi felvilágosodás 

felerősítette az egyenlőség 

gondolatát, de a markánsabb 

nőmozgalmak csak a 19. szá-

zad második felében indultak, 

majd a 20. század 70 - es 

éveiben teljesedtek ki.  

 

Ezt követően az európai alkot-

mányokban rögzítették a ne-

mek egyenlőségét. Jelenko-

runk nagy politikai, gazdasági 

kérdései közé tartozik a nők 

helyzete, hiszen napi szintű 

tapasztalat a lányokat, asszo-

nyokat érő megalázás vagy 

kihasználás, a hátrányok újra-

termelődése.  

 

Ugyanakkor látnunk kell a 

két nem közti természetes 

különbségeket, és az ezzel 

járó képességbeli eltérése-

ket is. A jogi egyenlőség 

kinyilvánítása, a diszkrimi-

náció tilalma nem jelenti az 

egyformaságot a nők és a 

férfiak testi-lelki adottságai-

ból fakadóan. 

 

Csak egy célszerűen szerve-

zett munkamegosztás hozhat 

jó megoldást! Ma már a 

hangsúly az esélyegyenlőség-

re, az egyenlő bánásmód 

alkalmazására tevődött át, 

arra a törekvésre, hogy mind-

két nem rendelkezzen egyen-

lő lehetőségekkel a társadal-

mi és magánéletben, a politi-

kai döntéshozatal, a munka-

vállalás, előmenetel  és kép-

zés területén egyaránt.  

 

Ennek a szemléletnek az 

érvényesülését igyekeznek 

támogatni a civil szervezetek, 

így a Lépéselőny Egyesület is, 

bekapcsolódva a Nóra-Háló 

nőket segítő programjaiba. 

 
Huri Attiláné 

Naprakész állásinformációk, friss munkaerő-piaci 

hírek, pályázatok, szakmai tartalmak és további 

érdekességek honlapunkon!    

lepeselony.com 

Debreceni Foglalkoztatási központ 

Szabadnak lenni 
 

Mint szárnya vesztett madár vergődsz 

a sok súly felett, 

A mindennapok nehézsége 

nehezíti életed. 

Vesd le félelmed, ne bánkódj a rosszon, 

gondolkodj a  meglévő sok szép dolgon. 

Heves legyen szárnyalásod, 

Így eléred szabadságod. A
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ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

A LÉPÉSELŐNY KÖZHASZNÚ EGYESÜLETNÉL 

 

Kiket várunk? 

9-11. évfolyamos diákok, akik szívesen foglalkoznának 

kismamák, álláskereső nők segítésével 

További információ: 

Rády Eszter Andrea, 06-52/321-666 (Debrecen),  

E-mail: foglalkoztatasikozpont@gmail.com 
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Álláspont MEGÚJUL A DEBRECENI NÓRA-HÁLÓ  

A Nóra - Pontban állást ke-

reső gyes-en és gyed-en 

lévő anyukáknak közvetí-

tünk telefonos, adminisztra-

tív és egyéb hasonló jellegű 

irodai, szellemi munkákat! 

A munkáltatói igények alap-

ján a leggyakrabban szük-

séges képességek: a jó 

kommunikációs készség, a 

középfokú végzettség, és  

előnyt jelent bármilyen 

nyelvtudás.  

Azok a kisgyermekes édes-

anyák, akik vissza kívánnak 

térni a munka világába 

a debreceni Nóra-Háló  által 

hasznos információkat kap-

hatnak, például, arról, ho-

gyan vehetik igénybe a 

gyermek 6 hónapos korától 

a gyed extrát és még szám-

talan hasonló fontos és 

hasznos információról tájé-

kozódhat mindaz, aki vissza 

akar térni a munkába. 

 

A szolgáltatások kellemes, 

bababarát, akadálymentes 

környezetben vehetőek 

igénybe,  ahol az esély-

egyenlőség megteremté-
sén dolgozunk, a dolgozni 
akaró és nehéz helyzetbe 
került nők érdekében.  

Az elérhető Nóra-Háló  
szolgáltatások: 

 Álláskeresési tanácsadás 

 Karriertervezési  
   tanácsadás 

 Anti-diszkiminációs  

    tanácsadás 

 Re-integrációs tanács-
adás  munkáltatók számá-
ra 

Rády Eszter 

 
Tanácsadó: 
Rády Eszter 
06 70 608 1004 
e-mail: radyesz@gmail.com 
 
Nóra-Pont ügyfélfogadásai: 
Hétfőtől csütörtökig 8-16 
Péntek 8-14 
Debreceni Foglalkoztatási 
Központ, Szolgáltató és 
Módszertani Központ  
 
Debrecen, Csap utca 34. 

EU Pont NYÁRI SZÜNET  - EGY ANYUKA SZEMSZÖGÉBŐL 

Végre eljött a nyári szünet, 

melyet a gyerekek kitörő 

örömmel vártak - nap nap 

után megkönnyebbült 

kérdésssel: "holnap nem 

kell suliba menni?" Az egye-

dülálló anyukáknak viszont 

ez az időszak az aggodal-

makról,  a probléma -

megoldásról és a improvizá-

cióról szól, ha biztonságban 

akarják tudni gyermekeiket.  

Sajnos egyre több anyuká-

val találkozok—saját maga-

mat is beleértve-,  aki arra 

panaszkodik, hogy talán 

hirdetésben kellene nagy-

szülőt keresni, mivel a saját 

vér szerinti vagy dolgozik, 

vagy éppen annyira el van 

foglalva a saját ügyes-bajos 

dolgaival, hogy az unokákra 

nem is marad idő. Pedig a 

nagyszülők dolga többek 

Mi az a NÓRA HÁLÓ ? 

A Nóra Hálózat egy munka-

erő-piaci hálózat nőknek. A 

pályakezdő, kisgyermekes és 

50 év feletti nők csoportjára 

speciálisan kialakított mód-

szertan alapján, egységes 

sztenderdek szerint működő 

munkaerő-piaci pontokból 

álló, non-profit hálózat. 

http://norahalo.hu/ 

 

 

Azoknak, akik szeretné-
nek többet megtudni az 
Európai Unióról, illetve a 
kapcsolatos információk-
ról, íme pár weboldal: 
 
Magyar nyelvű Eras-
mus+ útmutató:  
http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus
-plus-programme 
guide_hu.pdf 
 
A Kormány EU oldala: 
http://eu.kormany.hu/ 
 
 
 

között a gyermekeik segíté-

se, a hétvégi ebédek rende-

zése - hogy az újabb generá-

ciót legalább ennyivel támo-

gassák ebben a rohanó mai 

világunkban nyugdíjas éve-

ikben.  

No persze kivételek mindig 

is voltak és vannak - tiszte-

let ezen nagyszülőknek!  

Ha viszont az édesanya 

egyedül neveli csemetéjét, 

kénytelen szabadságot - 

esetlegesen táppénzt, baby-

sitter, a szomszédot vagy az 

iskolai társak szüleinek se-

gítségét igénybe venni.  

 

Ne féljünk hát problémán-

kat másokkal megosztani, 

hiszen ha mi segítőkészek 

vagyunk, viszonzásul raj-

tunk is segítenek! 

(névtelen)    

http://lepeselony.com/wp-content/uploads/2014/10/n%C3%B3ra-h%C3%A1l%C3%B3-log%C3%B3.jpg
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PROGRAMAJÁNLÓ A NYÁRRA Civilizáció 

Újra a pályán  „DIGITÁLIS ISMERETEK” TÁMOGATOTT KÉPZÉS INDULT 

Az Újra a Pályán” projekt kereté-

ben 2015.07.03-án képzési tájé-

koztatót tartottunk. Július hatodi-

kától szeptember középig 12 fő 

megváltozott munkaképességű és 

fogyatékos személy kap lehetősé-

get szakmai képességei fejleszté-

sére képzése, ismereteinek bővíté-

sére, tréningek keretében. 

A „Digitális Ismeretek” 100 órás 

képzés alapvető célja: a digitális 

írástudás mélyebb  szintű elsajátí-

tása. Ennek során elérendő cél, 

hogy a képzésben részt vevők isme-

ret szintje megfeleljen az informáci-

ós társadalom egyre emelkedő elvá-

rásainak. Tehát biztos alapkészség 

szinten tudják használni a számító-

gépet, gyorsan és könnyen hozzájut-

hassanak a világhálón található is-

meretekhez, adatokhoz.  

 

A képzés tanulástechnika tréninget 

is tartalmaz, hiszen sokuk régen ült 

már az iskolapadban. Ezen kívül 

több speciális felkészítő, fejlesztő 

tréningen is részt vehetnek résztve-

vők. 

 

A képzés alatt állással nem rendel-

kezők képzési támogatást kapnak, 

illetve a vidékről érkező célcsoport 

tagok számára képzésre jutásuk 

érdekében utiköltség térítést biztosí-

tunk. A képzési tájékoztatón megje-

lent érdeklődőkből kialakult a végle-

ges csoport és érdeklődéssel várja 

mindenki az oktatást, mivel nem 

csak nyitottak az új ismeretekre, de 

érzik is ennek a szükségességét a 

mai megváltozott felgyorsult világ-

ban. Érzik, hogy csak akkor tudnak 

lépéselőnybe kerülni, ha folyamato-

san tudják képezni magukat az in-

formatika világában. 
Huri Beáta 

 
Az „Újra a pályán” (TÁMOP –1.4.3-12/1-

2012-0007) projekt az Európai Unió és Ma-

gyar Állam támogatásával, az Európai Szoci-

ális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  

Alkohol-prevenciós előadás: 

Július 14,28 -án 10:00 

Augusztus 11,25.-én 10:00 

  

Tanácsadás kamaszok számára: 

(Párkapcsolati, szexuális tanács-

adás, konfliktuskezelés ) : 

Július 7,21-én  10:00 

Augusztus 4,18.-án 10:00 

 
Filmklub (zártkörű):  

Július 2,9,16,23,30-én 13:00 

Augusztus 6,13,27-án 13:00 

   

Nyári gyerekfelügyelet:  

Hétfőn,szerdán,csütörtökön  

8:00-16:00 

Kedden, pénteken  

8:00-14:00  

UGRÁLÓVÁR (6-8 éves korig) 
minden  

szerdán  

8:30- 11:30 

 

 

  
 

HAJDÚSÁMSON 

SZIVÁRVÁNYHÁZ 

Kossuth út 43. 
  52/640-736 

szivarvany.hajdusamson@gmail.com 

Kreatív műhely (péntekenként): 

(szappankosárka készítés, fonal-

ból pulikutya, gyöngyfűzés, üveg-

festés, kalapformájú tűpárna ké-

szítése):   

Július 3,10,17,24,31-én 

Augusztus 7,14,28-án 

 

Pszichológiai tanácsadás:    

Július 1,8,15,22,29-én,   

Augusztus 5,12,19,26-án,  

 

Főzőklub:     

Július 15.-én 11:00-15:00  

Augusztus 31.-én 11:00-15:00 

    

FITT Délelőtt:   

Július 15.-én 9:00-11:00  

Augusztus 19.-én 9:00-11:00 

 
Cserebere klub:  

Július 30.–án 10:00 

Július 15-augusztus 15. között: 

július 18. Nelson Mandela nemzetközi nap 

július 20. A Hold napja 

július 20. Kéményseprők világnapja 

július 25. A balatoni halak napja  

július 28. Hepatitis világnap 

július 31. A rendszergazdák világnapja  

augusztus 1. A forint születésnapja  

augusztus 1. A szoptatás világnapja  

augusztus 2. A roma holokauszt emléknapja 

(porrajmos) 

augusztus 6. A nukleáris fegyverek betiltásá-

ért folyó harc világnapja 

augusztus 7-9. Halász emléknap (augusztus 

elején, változó kezdőnapon)  

augusztus 9. Az állatkertek napja  

augusztus 9. Az őslakosok nemzetközi napja 

augusztus 10. A biodízel nemzetközi napja 

augusztus 10-17. Sziget fesztivál (augusztus 

elején, változó kezdőnappal) 

augusztus 12. A fiatalok világnapja 

augusztus 12. Az elefántok világnapja 

augusztus 13. A balkezesek világnapja 

augusztus 15. A légierő napja 

ÜNNEPNAPOK, NEVES NAPOK 
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SZÍNES, VÁLTOZATOS PROGRAMOK ÉS 

GYEREKTÁRSASÁG VÁR ! 

Nyári gyermekfelügyelet a 

Hajdúsámsoni SZIVÁRVÁNY-

HÁZBAN 

 

Júniusban elindult a gyerek-

felügyelet a hajdúsámsoni 

Szivárványházban. Hétfőn, 

szerdán és csütörtökön 8 

órától 16 óráig, kedden és 

pénteken 8 órától 14 óráig 

várjuk a gyerekeket. A szol-

gáltatás teljesen ingyenes, 

folyadékot tudunk biztosíta-

ni a gyerekeknek. 

 

A vakáció kezdetével el is 

kezdtek jönni az első érdek-

lődők, akik először kissé 

bátortalanul, de annál lelke-

sebben érkeztek hozzánk. A 

dolgozók nagy izgalommal 

várták őket. Szakavatott 

kolleganőnk foglalkozik a 

gyerkőcök felügyeletével, de 

minden dolgozó igyekszik 

kivenni a részét a progra-

mokból. 

 

A gyerekeket változatos 

kinti és benti programokkal, 

elfoglaltságokkal várjuk. 

Kreatív műhely keretében, 

péntekenként a nagyobbak, 

de akár az ügyesebb kezű 

kisebbek szappankosárkát 

készíthetnek, gyöngyöt fűz-

hetnek, üvegfestőzhetnek, 

de akár kalapformájú tűpár-

nát is készíthetnek. 

 

Rendelkezésre áll csocsó 

asztal, több számítógép, TV- 

nézési és filmezési lehető-

ség, illetve társas-, ügyessé-

gi-, és építőjátékok. Szabad-

téri játékaink is igen válto-

zatosak, hiszen van ping-

pong, tollas, kosár, hulla-

h o p p  k a r i k a ,  f o c i , 

ugrálókötél, minden, amivel 

kedvükre játszhatnak a gye-

rekek. Alkalomszerűen kül-

ső programokat is terve-

zünk, mint a fagyizás vagy a 

játszótér látogatása. 

A legnépszerűbb mégis az 

ugrálóvár, ami minden szer-

dán 8.30-tól 11.30-ig üze-

mel, óvodás, kisiskolás gye-

rekek vehetik és veszik is 

igénybe nagy örömmel. 

Eddigi tapasztalatunk, hogy 

a szülőknek nagyon nagy 

segítség ez a lehetőség, 

hiszen itt INGYEN vehetnek 

igénybe olyan szolgáltatáso-

kat.  Gyerekeikre megbízható, 

ápoló-gondozói végzettséggel 

rendelkező, kreatív, lelkes 

felnőttek vigyáznak.  

 

A Szivárványház keretein belül 

tartott gyermekfelügyelet egy 

egyedülálló vakációs program, 

amit érdemes igénybe venni, 

hiszen egész nyáron rendelke-

zésre áll, akár állandó, akár 

alkalmankénti felügyeletet 

igényel is a szülő. 

 

Szerencsére máris többen 

élnek ezzel a lehetőséggel: 

szép számmal telefonálnak és 

keresnek meg minket. Remél-

jük, minél többen veszik igény-

be a továbbiakban is. Mi sze-

retettel várunk minden kicsit 

és nagyot egy közösségi él-

ményre a szünidőben! 

 
 52/640-736 

 
Kovács Judit 

Szivárványház 

HAJDÚSÁMSON 

Kossuth út 43. 
 52/640-736 

Szolgáltatások: 

●álláskeresési tanács-

adás, állásközvetítés  

●életvezetési tanácsadás 

●háztartásgazdálkodási 

és pénzkezelési tanács-

adás  

●Kamasz tanácsadás 

(párkapcsolati-, szexuális 

tanácsadás, konfliktus-

kezelés)  

●egyéni mentális terápia 

pszichológiai tanácsadás  

●Szociális információ-

nyújtás 

●drogprevenció  

●szenvedélybetegeknek 

segítségnyújtás  

●mosási- és fürdési lehe-

tőségek biztosítása,  

● adományok szervezése, 

●társasjátékok és egyéb 

kártyajátékok,  

●internetezési lehető-

ség,  

●dvd és könyvkölcsönzés  

● Fénymásolás, spirálo-

zás 

●családi és közösségi  

programok  

●Nyári Gyermek-

felügyelet  

●Önkéntesek fogadunk 

●Védett műhely   
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Egészség 
ÉLMÉNYTERÁPIÁBAN VETTEK RÉSZT A 

DEBRECENI SZIVÁRVÁNYHÁZ TAGJAI 

A verseket írta: Acsádi Györgyné 

A Lépéselőny Egyesület fenntartásá-

ban működő Szivárványház Fogyaté-

kos Személyek Nappali Intézményé-

nek tagjaival—a Csoda-Család Jóléti 

és Szociális Egyesülettel együttmű-

ködve -, 2015. júniusában egy Deb-

recenhez közeli magángazdaságba 

látogattunk el, ahol különleges él-

ményekben volt részünk. 

A tulajdonosok jóvoltából megtekint-

hettük a tanyán élő állatokat, ami-

ket meg is simogathattak a bátor 

vállalkozók.  

Amíg a kemencében kenyérlángos 

sült, melyet később saját kecsketej-

jel kínáltak számunkra a tulajdono-

sok, lehetőségünk nyílt kipróbálni a 

pónifogatozást és a szekerezést. 

Mindez hatalmas élményt nyújtott 

ellátottaink számára. A természet- 

közeli élmény és a köteletlen, kelle-

mes nyári időben való sétálás, a 

pipacsok és a közeli búzamezők 

megcsodálása, az önfeledt kikap-

csolódás, beszélgetés sok-sok mo-

solyt, nevetést csalt az arcukra.  

 

A hűs cseresznyefa árnyékában 

üldögélve, a tanyán élő állatok kö-

zelségében igazi örömünneppé vált 

a mi kis látogatásunk, mivel a váro-

si zajoktól távol, a megszokott hét-

köznapi életükből kizökkenve szin-

te kicserélődtek, átszellemültek  

fiataljaink. Vendéglátóink szíves 

vendégszeretetének és újbóli invi-

tálásának hála, a jövőben is meg 

fogjuk ismételni a látogatást, mivel 

hisszük, hogy az ehhez hasonló, 

aktív közösségi élmények nyújtják 

az egyik legjobb terápiát ellátottjaink 

számára.  

 
Kuruczné Király Adrienn 

 

 

A Debreceni Szivárványház várja 

életvitelükben korlátozott, fogyaté-

kos személyek jelentkezését, nap-

közbeni ellátást és közösségi életet 

biztosítva részükre.  

 

Érdeklődni: 

Debrecen, Csap utca 36. 

 +36-20/414-0407 

e-mail cím: ujraapalyan@gmail.com 

weboldal: lepeselony.com 

Viharban 
 

Mint az árboc a viharban, 

amit szaggat a szél, 

összekulcsolt kéz, 

mely lankadni kész. 

Az erő elfogyott,  

a hit megkopott. 

De az idő begyógyít 

minden sebet, 

felemeli lankadó kezed. 

Nézz, nézz az égre, 

ne ess kétségbe, 

Mert feltűnik a szivárvány, 

az élet szépsége 

Gyötrődés 
 

Mennyi ember félelemben él! 

Retteg az élettől, 

megfosztja magát  

a sok szépségtől. 

Mindig csak a rosszat látja, 

A sötét árnyat, 

mely a Napot eltakarja.  

 

Ha felragyognak  

az csillagok az égen, 

világosság árad a szemekre, 

és szeretet gyúl a szívekbe. 

E számunk szerzői: 
Acsádi Györgyné  

A hajdúsámsoni Szivárványház dolgozója 
 

Huri Attiláné 
A Lépéselőny Egyesület egyik alapító tagja 

 
Huri Beáta  

A  Lépéselőny Egyesület elnöke 
 

Kovács Judit  
A hajdúsámsoni Szivárványház dolgozója 

 
Kuruczné Király Adrienn  

  A debreceni Szivárványház intézményvezetője 
 

Rády Eszter 
A Lépéselőny Egyesület  terápiás segítője,  

pszichológus 
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