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A Lépéselőny Egyesület gyer-

mektábort szervezett a deb-

receni Vekeri tónál. Az 

erdőspuszták déli részén 

található pihenőhely kitűnő 

kikapcsolódási lehetőséget 

nyújtott a gyerekek számára.  

Pávay Tibor önvédelmi be-

mutatója hasznos és tanul-

ságos volt, különböző fogá-

sokat sajátítottunk el az el-

méleti és gyakorlati oktatás 

során. Az Anjou Udvari Lova-

gok Egyesülete közreműkö-

désével megismertük a ma-

gyar és európai lovagi kultú-

rát. A dekupázs foglakozás 

keretében a legkedveltebb 

kreatív hobbi technikát pró-

báltuk ki, aminek segítségé-

vel tetszőleges felületeket 

díszítettünk színes minták-

kal, szalvétából kivágott mo-

tívumokkal. A Csodakutya 

Alapítvány közreműködésé-

vel bepillantást nyertünk az 

állatasszisztált terápia kü-

lön leges vi lágába.  A 

„csoda”kutyákkal barátkoz-

tunk, akik súlyosan-, halmo-

zottan sérült kisgyermekek-

nek, tanulásban- és értelmi-

leg akadályozott iskolások-

nak segítik a mindennapjait. 

Nagy Gábor, Magyarország 

népszerű extrém sport csa-

patával szintén kilátogatott 

a helyszínre, rövid bemutató-

val szórakoztatva a résztve-

vőket.  

Hadnagy Lajos vezetésével 

kalandtúráztunk, ahol kincs-

kereső játékkal leptük meg 

a gyerekeket. Bana Hajnalka 

gyöngyfűzés-és marionett 

foglalkozásán pedig külön-

böző ékszereket, bábukat, 

mesefigurákat készítettünk, 

amiket a gyerekek hazavi-

hettek emlékbe. A meleg 

időnek köszönhetően lehető-

ségünk volt kihasználni a 

kemping strand részét, ahol 

a fürdőzés mellett izgalmas 

csapatjátékokkal töltöttük el 

az időt.  Továbbá a lánglova-

gok bemutatója színesítette 

a tábori programok sorát. A 

gyerekek kipróbálhatták 

milyen egy igazi tűzoltó autó-

ban ülni, megismerték a 

tűzoltás során használt esz-

közöket.  

A tábor utolsó napján a lufi 

hajtogatás technikáját mu-

tattuk be, mindenki a szá-

mára legkedvesebb figurát 

kapta, arcfestőnk a legkü-

lönlegesebb mintákat rajzol-

ta fel a gyerekekre. Bízunk 

benne, hogy a tábor nem 

csak szórakoztató, hanem 

hasznos időtöltés volt a gye-

rekeknek. Köszönjük, hogy 

velünk voltatok! 

 

Demjén Margit 

szervező 
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AGORA   

TERET AD 

 Álláspont ÉLMÉNYALAP: LÉGY TE IS ÉLMÉNY-FELAJÁNLÓ! 

Minden ember tud pénz nélkül 

is adakozni, ha szeretne! Él-

ményt is fel lehet ajánlani a 

fogyatékos emberek részére! 

Ilyen felajánlás lehet egy kö-

zös túra, egy koncertélmény, 

jógaóra, de lehet pecázás, 

csónakázás, és még megannyi 

más dolog, amelynek csak a 

felajánló képzelete szabhat 

határt…! 

Az Élményalap 2011 óta mű-

ködik, a Speciál Pécs Alapít-

vány és a Fogd a Kezem Ala-

pítvány hívta életre. Az első 

években a megvalósítás Pé-

csett történt, de 2013-ban 

már több vidéki városban, 

Debrecenben, Győrött, Szek-

szárdon, Budapesten, Sziget-

váron, Érden, Szegeden is mű-

ködött civil szervezeti partne-

rek bevonásával. Az eddigi 

élményekre és sikerekre tá-

maszkodva 2015-től arra vál-

lalkozunk, hogy az országos 

elterjesztést még szélesebb 

körben valósítsuk meg. 

 

Az Élményalap program célja, 

hogy a fogyatékos és az „ép” 

emberek minél több közös 

élményt szerezzenek: találkoz-

zanak, beszélgessenek, meg-

ismerjék egymást. Az élmény 

felajánlója lehet magánsze-

mély, baráti társaság, szerve-

zet vagy cég is. Elég egy él-

mény, amit mindenki a saját 

adottságaihoz, erőforrásaihoz 

mérten fel tud ajánlani: egy 

közös túra, egy koncertél-

mény, jógaóra, de lehet egy 

közös pecázás, csónakázás is. 

Az Élményalap keretében or-

szágszerte még 10 települé-

sen (Budapest, Miskolc, Nyír-

egyháza, Pécs, Salgótarján, 

Szekszárd, Szigetvár, Szolnok, 

Veszprém és Zalaegerszeg) 

várják a felajánlásokat.  

Kapás Mónika  

A felajánlásokat 
Debrecenben az 

alábbi szervezetek 
várják: 

 
Revita Alapítvány 

 
E-mail: 

kapas.monika@revita
alapitvany.hu 

Tel: +36 70 395 2282 
facebook.com/

elmenyalap  
 

Népi Mesterségek és 
Hagyományok Háza 

Szociális  
Szövetkezet 

 
E-mail: 

valeriadosa@gmail.com 
Tel: +36 20 272 4488 

 

 
A program megvalósulását az 
EGT/Norvég Civil Támoga-
tási Alap támogatja.  
www.norvegcivilalap.hu 

HA JÓT TESZEL, TEDD CSAK A JÓÉRT!  

ADOMÁNYOZÁS A SZIVÁRVÁNYHÁZBAN Szivárványház 

A Hajdúsámsoni Szivárványházban július-

ban is több program közül válogathattak az 

érdeklődők. Nem feledkeztünk meg a gye-

rekekről sem, különböző szabadtéri játé-

kokkal vártuk őket a szünidőben.  

 

Az ugrálóvár továbbra is a kedvencek kö-

zött volt, ezenkívül tv nézési és internet 

használati lehetőség is a rendelkezésükre 

állt.  

Július végén több ruhaadomány érkezett 

be. Felnőtt és gyermekruhát egyaránt talál-

hattak maguknak a rászorulók.  

Örömünkre szolgált ismét hasznosat csele-

kedni, ezáltal segíteni embertársainknak. A 

jövőben is szervezünk hasonló akciókat, 

mivel szeretnénk felhívni a figyelmet a jóté-

konysági tevékenységek fontosságára.  

Augusztusi programjainkra is szeretettel 

várunk mindenkit!  

 

 

További információ:  

Tel/fax: 52/640-736  

Lukács Judit, intézményvezető 

 
HAJDÚSÁMSON 
Kossuth út 43. 
Szolgáltatások 

 
-szenvedélybetegek nap-

pali ellátása 
- munkaerő-piaci szol-

gáltatások 
- családi és közösségi 

szolgáltatások 
- szociális támogató 

szolgáltatások 
- ingyenes képzési lehe-

tőségek 
- pszichológiai tanács-

adás 
- életmód-tanácsadás 
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A MEGGYŐZÉS ÚTJAI 

A TÁRGYALÁSTECHNIKA TRÉNING ELŐNYEI 
Civilizáció 

Mi is a tárgyalás? Mondják 

művészetnek, mások hiva-

tásnak, és vannak, akik egy-

szerűen "csak" a munkájuk-

nak tekintik. Bárminek ne-

vezzük, egy biztos: lehet jól 

és rosszul is művelni. Aki jól 

tárgyal, az előnyökhöz jut. 

Nem biztos, hogy azonnal 

forintosítani lehet ezeket az 

előnyöket, de a jó kapcsolat, 

az elégedett ügyfél mindig 

meghozza munkánk gyümöl-

csét. (Zajkó Roland-tréner) 

Tárgyalástechnika tréningün-

kön a résztvevők felépíthetik 

és begyakorolhatják alapvető 

tárgyalástechnikai eszköztá-

rukat. Megtanulják partnere-

ik igényeit úgy kiszolgálni, 

hogy közben saját érdekeiket 

is érvényesítik, így mindkét 

fél számára előnyös és tartós 

üzleti kapcsolatot alakítanak 

ki.  

Meglévő tapasztalataik bőví-

tésével és elmélyítésével a 

tárgyalástechnika újabb di-

menzióit fedezik fel, és meg-

tanulják a tárgyalás céljának 

megfelelő viselkedési straté-

gia kiválasztását, eszközöket 

kapnak nehéz helyzetek, 

partnerek kezeléséhez, gya-

korolják alkalmazásukat. 

Olyan szakembereknek java-

solt, akik gyakran kerülnek 

tárgyalási helyzetbe, mind a 

szervezeten belül, mind azon 

kívül.  

„Kezdőknek", akik olyan 

munkakört készülnek betöl-

teni, ahol a tárgyalásokra 

nagyobb hangsúlyt kell fek-

tetni, vagy „haladóknak" akik 

szeretnék az eddigi stílusu-

kat további eszközökkel bőví-

teni és erősségeikre tudato-

sabban támaszkodni.  

A tárgyalások jelentősége 

megmutatkozik egyszeri üz-

letkötésnél, új kapcsolatok 

létrehozásánál, korábbi 

együttműködések változása 

esetén. A meggyőzés, mint 

szándék azt jelenti, hogy el 

akarom érni a partneremnél, 

hogy megértse, jónak tartsa, 

elfogadja az elgondolásom 

olyannyira, hogy ennek ered-

ményeként mellé álljon, sőt, 

ha szükséges, ezután képvi-

selje is.  

Segítségünkkel különböző 

tárgyalástechnikai stratégiá-

kat sajátíthat el, ami által 

hatékonyabban kommunikál 

partnerei felé és elképzelései 

maradandó lenyomatot hagy-

nak.  

 

További információ:  

4026 Debrecen, Csap utca 36.  

Telefon/Fax:52/321-666  

Mobil:20/577-7863  
foglalkoztatasikozpont@gmail.com 

 

Vágy 

Álmok, vágyak, siker, pénz 

Rohanással mire mész 

Mikor ezeket valóra váltod 

Teljesült talán az álmod a vágyad 

Szeretetet nyertél ezáltal 

Vagy éled az életed magányba 

 

 

Zúgó áradat 

Mint a folyó sodrásával a hullámok 

Felcsapnak 

Az élet viharain megakadnak 

Zátonyra, futnak, mint vitorlás az árral 

Ne nézzük a tajtékzó habokat 

Fogjuk az evező lapátot 

Előre rajta 

Jussunk el inkább a túlsó partra 

 

 

Magas ég 

Fölnézek a magas égre 

Ragyognak a csillagok 

Jókedvűen vidáman víg éneket dalolok 

Mert a jókedv orvosság lehet 

Jusson belőle sok neked 

 

 
A verseket írta: Acsádi Györgyné 
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Társadalmi kérdés 

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

több területen fogad (előre megha-

tározott ütemezéssel) olyan Debre-

cen és környékén élő középiskolá-

sokat, akik szeretnék a közösségi 

szolgálatot lakókörnyezetükben 

eltölteni.  

 

A szolgálat fő funkciója, hogy sze-

mélyiséget, szociális készségeket 

fejleszt, segíti a generációk közti 

párbeszédet, a pályaorientációt.  

Célja a szociális, társas viselkedés 

tanulása, a jelenismeret, a szociális 

értékrend kialakítása, egyfajta tár-

sadalmi szemléletformálás, mely 

által a tanuló jobban rálát az őt kö-

rülvevő valóságra.  A szociális szol-

gálat által az iskola szorosabb kap-

csolatot tud kiépíteni a társadalom-

mal. Ez nagyon szükséges, hiszen 

mai társadalmunk, sajnos, egyfajta 

„instant társadalom”, melyben so-

kan előre elkészített, kényelmes 

életmód-minták szerint élnek.  

Látható, hogy azok a diákok, akik 

egy intézménynél eltöltenek vala-

mennyi időt, később az adott szer-

vezet támogatói, önkéntesei lehet-

nek és ez nem mellékes szempont, 

főleg egy civil egyesület életében. 

Ahogyan manapság az iskolák fel-

adataiba tartozik az is, hogy egyre 

több kapcsolatot építsenek a helyi 

közösségekkel, úgy a közösségi 

centrumok, például a civil szerveze-

teknek is jobban kell nyitniuk az 

oktatási intézmények felé.  

 

Érdeklődni a következő telefonszá-

mon:  52/321-666  

 

Kapcsolattartó: Rády Eszter 

Mobil: 06 (70) 608-1004 

VÁLLALJ NÁLUNK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT! 

ISMERD MEG A CIVIL SZFÉRA VILÁGÁT  
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TALÁLD MEG ÖNMAGAD, ÉS LEGYEN CÉLOD VELE!  

A BEILLESZKEDÉSI TRÉNING EGYÉNFORMÁLÓ HATÁSA 

A megváltozott munkaképességű sze-

mélyek elhelyezkedése, munkahelyi 

beillesztése, beilleszkedése nehezebb, 

mint ép társaiké. Előfordul, hogy egész-

ségkárosodásuk miatt akár több évre is 

kiesnek a munka világából, ebből kifo-

lyólag munkaerő-piaci hátrányokkal és 

akár társadalmi kirekesztettséggel is 

meg kell küzdeniük. 

 

A dolgozni akaró, megváltozott munka-

képességű személyek számára nagy 

segítséget jelenthet a beilleszkedési 

tréning, amely során lehetőség nyílik 

arra, hogy a résztvevők kipróbálják ma-

gukat társas helyzetekben, fejlesszék 

önismeretüket és munkaerő-piaci ké-

pességeiket. 

 

A foglalkozásokon feltárásra és erősí-

tésre kerülnek az eredményes munka-

végzéshez, beilleszkedéshez, munka-

hely megtalálásához szükséges képes-

ségek, ami elsősorban a kommunikáci-

ós,  együttműködési,  probléma -

megoldási és konfliktuskezelési készsé-

gek fejlesztését foglalja magába. 

 

A tréning hozzá kíván járulni ahhoz, 

hogy a megváltozott munkaképességű 

személy minél hamarabb vissza tudjon 

térni a munka világába, a hátrányos 

helyzetéből adódó nehézségeket meg-

tanulja kezelni, motivációja növeked-

jen. 

 

A képzési napokon a résztvevők meg-

oszthatják saját élményeiket, erőt és 

ötleteket meríthetnek mások tapaszta-

lataiból. A tréning elvégzésével a meg-

változott munkaképességű személyek 

munkahellyel kapcsolatos attitűdjei 

pozitív irányba változnak, teljesítőké-

pességük várhatóan növekszik.  

 

Lukács Judit, tréner 
 

Újra a pályán  

Az „Újra a pályán” (TÁMOP –1.4.3-

12/1-2012-0007) projekt az Európai 

Unió és Magyar Állam támogatásával, 

az Európai Szociális Alap társfinanszí-

rozásával valósul meg.  

Mentálhigiénés iroda és műhely kiadó 

Debrecen belvárosában jó parkolási lehetőséggel és könnyű meg-

közelíthetőséggel iroda kiadó pszichológusoknak, pszichiáterek-

nek, mentálhigiénés foglalkozásoknak és más humán egészség-

ügyi szolgáltatásoknak.  

 

A bérlemény szakmai segédanyagokkal jól felszerelt, amelyek 

használatát a bérleti díj tartalmazza: 

 75 papír és ceruza teszt (mappában főleg a klinikai pszi-

chológiában és a pszichiátriai gyakorlatban használatos kérdőíves 

tesztek találhatók. A vizsgálatvezető számára szolgáló értékelé-

sek külön füzetben olvashatók). 

 MAWI, CPI , MMPI tesztek számítógéppel támogatott prog-

ramban (a program veszi fel a tesztet, és segít a nyerspontszá-

mok számításában és az értékelésben). 

 Rorschach teszt (táblák, kiértékelést támogató program és 

kézikönyvek). 

 Mese teszt (Coulacoglou Carina) részletesen:  

http://www.fairytaletest.com/ 

 Párok és családok felmérésére szolgáló tesztek 

 STAY I-II.: vonás-és állapotszorongás felmérésére szolgáló tesztek 

 Vienna Test System tesztek (munkapszichológia tesztek kiválasztáshoz és toborzáshoz) 

 

Igény esetén a tesztek és irodalmak önmagukban is bérelhetőek.  

Bővebb információ a 06 70 608 1004, vagy a 06-52-321-666 telefonszámon kérhető.  
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lepeselony.com 
Lépéselőny Egyesület 

TERJESZTÉSI PONTOK 
 
DEBRECEN 
• Csat Egyesület, Arany J. u. 2. • CEIPES Hungary 
Egyesület, Nyíl utca 97.• Csóra-Cipő Kft., Bartók 
Béla u. 17. • Debreceni Művelődési Központ, Kos-
suth u. 1.  
• Debreceni Egyetem BTK Szociológia Tanszék, 
Egyetem tér 1. • DMJV Városháza, Kálvin tér 11. • 
DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Csap u. 
9. • DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központ-
ja, Mester u. 1. – Víztorony u. 13-15. • Debreceni 
Foglalkoztatási Központ, Csap u. 36. • FORRÁS 
Mentálhigiénés Központ, Angyalföld tér 11. • Főnix 
Patika, Angyalfölt tér 13-14. • Freedom Közösségi 
Ház, Gázvezeték u. 50. • Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központja, Piac u. 54. • 
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, Péterfia u. 18. 
(Debrecen Pláza földszint) • MÁV Kórház, Erzsébet 
u. 11-13. • Méliusz Juhász Péter Könyvtár Petőfi 
Emlékkönyvtára, Víztorony u. 13. • MSZOSZ, 
Szalkay u. 4. • Nagyállomás (vasúti váróterem) • 
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Arany J. 
u. 2. • Siketek és Nagyothallók Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesülete, Varga utca 8. • Térségi Integrált Szak-
képző Központ (TISZK), Budai Ézsaiás u. 8/A • 
Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), Vá-
mospércsi út 84. • Varázspitypang Családbarát Kö-
zösségi Iroda, Maróthi György utca 25. 
 
 
 
HAJDÚSÁMSON 
Best 100 – A legjobb százas megoldás, Árpád u. 5. • 
Dialog 2006 Kft., Nap u. 2. • Dózsa Diszkont, Dó-
zsa György u. 1. • Gombolyag Méteráruüzlet, Rákó-
czi u. 17. • Hajdúsámson Város Önkormányzata, 
Szabadság tér 5. • Hárs Patika, Hunyadi u. 2 • Orvo-
si Rendelő, Hársfa u. 3-5. •Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, 
Szabadság tér 7. • Szivárványház, Kossuth út. 43. 

Naprakész információk, friss munkaerő-piaci hírek, pá-
lyázatok, kulturális, művészeti, tudományos és ismeretter-
jesztő tartalmak és további érdekességek honlapunkon! 
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