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A Lépéselőny Egyesület „Újra 

a pályán” projektje sikeresen 

lezárult. Szeptember 30-án, 

zárókonferencia keretében 

számoltunk be a megvalósí-

tott eredményekről.  

 

A rendezvény elején a részt-

vevők átvették Módszertani 

kézikönyvünket, amelyet Huri 

Beáta, a Lépéselőny Egyesü-

let elnöke adott át. Mindenki 

nagy örömmel fogadta a 

könyvet, amely rendszerbe 

foglalva tájékoztat többek 

között újszerű technikákról, a 

csoportos felkészítés fontos-

ságáról, de tippeket ad mun-

káltatói megkeresésekhez is. 

Ezt követően az egyesület 

elnöke bemutatta a projekt 

eredményeit és hatásait, ki-

térve annak hosszú távú és 

közvetlen céljaira.  

 

Zalabai Péterné, a Motiváció 

Alapítvány elnöke a fogyaté-

kos személyek foglalkoztatá-

sának lehetőségeiről beszélt 

előadásában és tájékoztatott 

a munkaerő-piaci változtatá-

sokról. Ezt követően Berényi 

András, a Debreceni Egyetem 

Mentálhigiénés és Esély-

egyenlőségi Központ munka-

társa a felsőoktatásba bekap-

csolódó fogyatékkal élők hely-

zetét mutatta be. Kitért azok-

ra az előnyökre, amelyeket a 

fogyatékkal élők vehetnek 

igénybe. „A fogyatékkal élő 

hallgatóknak ugyanolyan le-

hetőségeket kell biztosítani a 

továbbtanulásra, mint egész-

séges társaiknak, így a legna-

gyobb akadálymentesítést a 

lelkekben kell elkezdeni, és 

megfelelően fellépni a támo-

gatásuk mellett”- mondta 

Berényi András.  

 

Rády Eszter, pszichológus az 

újrakezdés lehetőségeiről 

beszélt a résztvevőknek, ki-

emelve a változás és állandó-

ság körülményeit. „Legyél 

elszánt, értékeld a kemény 

munkát, keresd a megfelelő 

irányt, és válaszd ki a megfe-

lelő módszert!”- tanácsolta. 

Végül Bodnár Erika, a Lépés-

előny Egyesület munkatársa 

bemutatta a szervezet által 

kínál képzéseket és azok 

céljait, valamint álláskeresési 

társasjátékunkat is megis-

merhették a résztvevők.  

Ezúton szeretnénk megkö-

szönni minden résztvevőnek, 

fejlesztőnek, támogatónak, 

hogy hozzájárult az „Újra a 

pályán” projekt sikeres meg-

valósításához.  

 

Köszönettel,  
A Lépéselőny Egyesület csapata 

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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AGORA   

TERET AD 

Újra a pályán ~A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye~ 

DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS KÉPZÉSÜNK SIKERE 

Digitális Írástudás kurzusunk 

sikeresen zárult, amit intéz-

ményünk az „Újra a pá-

lyán” (TÁMOP–1.4.3-12/1-

2012-0007) projekt kereté-

ben szervezett. 

A résztvevők szeptember 18-

án vették át tanúsítványaikat, 

ünnepélyes keretek között. A 

bizonyítványokat Huri Beáta, 

a Lépéselőny Egyesület elnö-

ke adta át. 

Egyesületünk az „Újra a pá-

lyán” projekt keretében az 

Észak-alföldi régióban Foglal-

koztatási Rehabilitációs Szol-

gálat kialakítását valósította 

meg, amelynek segítségével a 

szakmához és a munkához 

jutást céloztuk meg az aktív 

korú, megváltozott munkaké-

pességű és a tartósan egész-

ségkárosodott munkanélküli 

vidéki és helyi inaktív szemé-

lyek képzésével, foglalkozta-

tásával, komplex szakmai és 

mentális fejlesztésével, egy 

rehabilitációs foglalkoztatási 

modell segítségével. Ennek 

okán indítottuk 2015 július 7-

é n  „ D i g i t á l i s  í r á s t u -

dás” képzésünket, amely 12 

megváltozott munkaképessé-

gű, hátrányos helyzetű, illetve 

fogyatékkal élő személynek 

könnyítette meg a munka 

világába való beilleszkedést. 

Képzésünk egy olyan 100 

órás képzés, amely alapvető 

célja a digitális írástudás mé-

lyebb szintű elsajátítása volt. 

A képzésben résztvevőket 

olyan informatikai alapismere-

tekkel láttuk el, amellyel köny-

nyebbé vált számukra a szá-

mítógép használata és az 

ezzel elvégezhető munka. A 

nálunk szerzett tudás által 

képesek megfelelni az infor-

mációs társadalom egyre 

emelkedő elvárásainak. 

A képzésre jelentkezők megis-

merkedtek az Excel program 

felépítésével, a használatható 

képletek, függvények megfe-

lelő alkalmazásával. Ezenkí-

vül betekintést kaptak az In-

ternet világába, ismereteket 

szereztek a böngészőkről, 

keresőkről, valamint a számí-

tógépre leselkedő online ve-

szélyekről. A képzés ideje 

alatt fontosnak tartottuk a 

számítógépes ismeretekhez 

tartozó képességek fejleszté-

sét, ezért leginkább a mono-

tónia tűrés-, a koncentráció 

képesség és a kommunikáci-

ós képességek fejlesztésére 

fókuszáltunk. Ezen kompeten-

ciák erősítése a résztvevőket 

még alkalmasabbá teszi olyan 

pozíciók betöltésére, amelyek-

hez elengedhetetlenek a szá-

mítógépes ismeretek és a 

számítógépes munkakörhöz 

tartozó készségek. Ilyen mun-

kák például az adatrögzítés, 

irodai adminisztráció, ügyfél-

fogadás, stb... 

Gratulálunk a sikeres vizsgá-

hoz és az elért eredmények-

hez! Reméljük, a résztvevők a 

jövőben megfelelően tudják 

hasznosítani a nálunk meg-

szerzett tudást. 

 

Szabó Noémi 

 
DEBRECEN  
Csap utca 36. 

 

 
Szolgáltatások 

 
●álláskeresési tanács-
adás, állásközvetítés 

 
●pályaorientációs, élet-

vezetési, motivációs 
tanácsadás 

 
●klubfoglalkozások, 

szakmai képzések  
 

●pályázatírás, projekt-
menedzsment  

 
●szakmai, gyakorlati 
helyszín biztosítása 

 

 vállalkozások 
segítése  

Az „Újra a pályán” (TÁMOP –

1.4.3-12/1-2012-0007) pro-

jekt az Európai Unió és Ma-

gyar Állam támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósul meg.  
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Tisztelt Érdeklődő! 

  

Aranyos Péter va-

gyok, az Arany 

Partner Egyesület 

elnöke. Egyesüle-

tünk 2012 decem-

berében alakult. 

Művészeti, sport és 

szociális területen 

tevékenykedünk.  

 

Partnereink már több mint tíz éves ta-

pasztalattal rendelkeznek sport és mű-

vészeti területen, ezért tevékenységein-

ket is e két műfaj köré szervezzük.  

 

Küldetésünk a sportolók és művészek 

nemre, műfajra és etnikai hovatartozás-

ra megkülönböztetés nélküli támogatá-

sa, felzárkóztatása, fiatal tehetségek 

felkutatása és felkarolása erkölcsi, va-

lamint anyagi területen a partnerség 

jegyében. 

Célunk, hogy minél több emberrel meg-

ismertessük a kulturális élet fontosabb 

aktuális dátumait, azokhoz kapcsolódó 

szokásokat, hagyományokat, tevékeny-

ségeket a régióban élőkkel. Hozzájáru-

lunk az igények kielégítéséhez, a ren-

dezvények folyamatos megrendezésé-

hez, a látogatók érdeklődésének fenn-

tartásához. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében ve-

télkedőket szervezünk, részt veszünk 

különböző irodalmi rendezvényeken, 

bevonva ezekbe különböző korosztályú 

és szociális helyzetben lévő érdeklődőt. 

Folyamatos kapcsolatot tartunk művé-

szekkel, sportolókkal. Tevékenységi 

körünk szerteágazó, amelyek mindegyi-

ke hozzájárul küldetésünk és céljaink 

eléréséhez. 

 

Sporthoz kapcsolódó tevékenységeink: 

 

- versenyek szervezése, lebonyolítása 

- sport tábor szervezése, lebonyolítása 

- sportolói-, szurkolói találkozók szerve-

zése, lebonyolítása 

- fiatal tehetségek felkutatása 

- szponzorkeresés 

- adománygyűjtés, adományosztás 

- pályázatok kiírása, figyelése 

- ösztöndíjak kiírása 

 

Művészeti tevékenységeink: 

 

- kiállítások szervezése, lebonyolítása 

- könyvkiadás, adathordozó-kiadás (CD, 

DVD) 

- író-olvasó találkozók szervezése 

- tehetségkutató versenyek szervezése 

- zenei rendezvények szervezése 

- szabadidős programok szervezése 

- alkotó táborok szervezése 

 
Keressen minket bizalommal!  
4034 Debrecen, Hóvirág u. 33.  
Telefon: 20/590-6035, 42/502-114  
E-mail: iroda@aranypartner.hu  
Web: www.aranypartner.hu 
 

Tisztelettel, 
Aranyos Péter, egyesületi elnök  

BEMUTATKOZIK AZ ARANY PARTNER EGYESÜLET 

 Hirdetés SKYFOL BIZTONSÁGI ABLAKFÓLIA 

MIRE JÓ, MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG? 

Szeretnénk biztonságban tudni értékeinket, tárgyainkat, és nem utolsósorban családtagjainkat, munkatársainkat! A 

Skyfol biztonsági fólia szerte az országban megannyi területen bizonyított már, sokoldalúsága miatt. 

Ma már sajnos elég megnézni egy híradót és elgondolkozunk azon, hogy egy betöréses rablásnak akár mi is áldozatul 

eshetünk, ennek megakadályozására használjunk láthatatlan védelmet. 

Az átlátszó biztonsági fóliák egy láthatatlan védelmi vonalat képeznek ember és környezete között. A Skyfol biztonsági 

fólia nagy tépő és szakító szilárdsággal bír, attól függően, hogy milyen funkció betöltésére szánjuk 100-300mikron vas-

tagságú fóliák állnak rendelkezésre. Az optikailag víztiszta biztonsági fólia és betörés elleni fólia karcálló réteggel van 

ellátva, biztosítva a könnyű tisztántartást. 

Biztonsági ablakfólia balesetvédelmi szempontból is kiválóan alkalmazható, mivel az összetört üveget egyben tartja, nem 

hullik szilánkjaira, így a fólia specialitásának köszönhetően az üvegtábla egyben marad, így biztosítva az emberek életét 

és értékeit. Minden olyan üvegfelületre érdemes telepíteni amelyek környezetében emberek dolgoznak, élik mindennap-

jaikat. 

A fólia már fény és hő-védelemmel kombinálva is elérhető. 

www.facebook.com/

AranyPartnerEgyesulet  
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Örömmel fogad-

tam az elképze-

lést, hogy az Arany 

Partner Egyesület 

a művészetnek 

különböző ágában 

alkotók és a spor-

tot sikeresen mű-

velők bemutatásá-

nak helyet ad, itt 

az AGORA újság 

oldalain.  

 

Ezt a nemes feladatot szívesen vállal-

tam, hiszen ismerem, tudom, milyen 

alázattal kell rendelkeznie az igaz mű-

vésznek, és mennyi lemondással, önfe-

gyelemmel kell jó eredményt elérnie a 

sportot kiemelkedően jól teljesítőknek. 

Minden egyes bemutatás alanya külön 

lelkivilág tükörképét tárja elénk. Bízom 

benne, hogy majd többen érdeklődéssel 

várják, kik lesznek a következő riport, 

illetve interjú alanyaink. Minden alka-

lommal más téma lesz olvasható eze-

ken az oldalakon, ezért néhány mondat-

ban bemutatkozom: 

 

Huri Valéria vagyok, anyai ágról halász, 

apai ágról vasutas dinasztia sarjaként 

1955 januárjában, Nyíregyházán szület-

tem, de tősgyökeres tiszalöki lakos va-

gyok, szüleimtől örökölt lokálpatrióta 

érzelmekkel. 

Az általános iskolai, gimnáziumi évek 

után gyógyszertári-asszisztens képesí-

tést szereztem. Tizenöt év patikai mun-

ka után – több gyógyszeralapanyag al-

lergia miatt – pályát kellett módosíta-

nom. Éppen ekkor nyílt lehetőségem 

vágyam teljesülésére, felvételt nyertem 

Debrecenben, a Hajdú – Bihari Napló 

Újságíró Stúdióba. Két év elméleti, gya-

korlati tanulás árán elsajátítottam az 

újságírás alapjait. 

 

A sikeres vizsgák után a közelmúltban 

elhunyt Szalai Csaba / író, költő / a Haj-

dú Bihari Napló egykor volt főszerkesztő-

je, a Magyar Vasutas c. havilap akkori 

főszerkesztője segítette munkalehető-

séggel szárnybontogatásomat, hiszen 

ismerte vasutas dinasztia mivoltunkat. 

Cikkeim, tudósításaim a lapban folya-

matosan, riportjaim egyéb kiadványok-

ban is megjelentek, és megjelennek. 

A vasút - mellékvonal megmentő riport-

sorozatom elismeréseként 2000. márci-

us 15-én Polgár város által felajánlott 

Sajtódíjban részesültem.   

Az „Elhurcoltak szóljatok” című – egyko-

ri internált táborlakók vallomásai – ri-

portkönyv egyik társszerzője vagyok. Ez 

évben jelent meg az első verses nyomta-

tot kötetem, „Mesél a kertem” címmel.  

Az elmúlt évben megjelent E-könyvem, 

címe: „Szívdobbanások”.  

Két felnőtt fiam van, akiknek felnőtté 

válásukat édesapjuk már nem érhette 

meg. Négy unokám (három kislány, egy 

fiú) színesíti hétköznapjaimat. 

 
Üdvözlettel, 
Huri Valéria 

„Minden bemutatás alanya külön lelkivilág tükörképét tárja elénk…”  
RIPORTOK, INTERJÚK KORTÁRS MŰVÉSZEKKEL, EREDMÉ-
NYES SPORTOLÓKKAL, AVAGY A JÖVŐ REMÉNYSÉGEIVEL 

Kultúra  

 

ARANY PARTNER EGYESÜLET ONLINE ELÉRHETŐSÉGEI 

www.facebook.com/AranyPartnerEgyesulet  

www.aranypartner.hu 
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IV. évfolyam, 10. szám  

~A boldogság az eredményesség örömében és az alkotó munkában van~ 

HASZNÁLJA ÖN IS HATÉKONYAN FEJLESZTÉSEINKET! 

Az „Újra a Pályán” projekt keretében 

megjelent a Lépéselőny Egyesület mód-

szertani kézikönyve, illetve álláskeresé-

si társasjátéka.  

 

A kézikönyv felhívja a figyelmet arra, 

hogy a mindannyiunk által fontosnak 

tartott munka-rehabilitációhoz a testi, a 

lelki és a szellemi harmónia egyensú-

lyának megteremtésére van szükség. A 

kézikönyv rendszerbe foglalva tájékoz-

tat újszerű technikákról, a csoportos 

felkészítés fontosságáról és tippeket ad 

munkáltatói megkeresésekhez is.  

 

Az Újra a Pályán Foglalkoztatási Reha-

bilitációs Programcsomag célja megvál-

tozott munkaképességű személyek nyílt 

munkaerő-piaci integrációja és a mun-

kahely megtartása érdekében egy mód-

szertan összeállítása. A módszertan 

átfogó jellegű és nem jelöl ki „kötelező” 

fejlesztési utakat. A csatos, kivehető 

forma tükrözi a gyakorlati használható-

ságot, és megközelítést, ezért nem ha-

gyományosan bekötött könyvet tarta-

nak a kezükben az olvasók, hanem 

bővíthető, kiegészíthető kézikönyvet.  

Reméljük, hogy a kézikönyvben közrea-

dott tapasztalatok tára segítséget nyújt 

azoknak, akik a megváltozott munkaké-

pességű és fogyatékos emberek érde-

kében tevékenykednek. Úgy gondolom, 

minden tanács akkor érheti el célját, ha 

érdeklődésre talál, vagyis minden mód-

szer akkor jó, ha használják. Kiadvá-

nyunk sokféle szakember elkötelezett 

munkásságával jött létre, melyet jó szív-

vel ajánlok a szakma és érdeklődők 

figyelmébe. 

Fejlesztő munkánk eredményeként 

elkészült Álláskeresési társasjátékunk, 

amely egy teljesen új, rendhagyó, egye-

di munkaerő-piaci integrációt segítő 

kidolgozott eszköznek bizonyul. A tár-

sasjáték fontos segítséget fog nyújtani 

a szakmai megvalósítók körében, me-

lyet számos civil szervezet igazol és 

újszerű ötlete miatt örömmel vár. Java-

solt célcsoport: álláskeresők, megválto-

zott munkaképességű személyek, állás-

keresési nehézségekkel szembesülők. 

A álláskeresési társasjáték vezetésére 

ajánlott célcsoport: pszichológusok, 

szociális segítők, mentorok, szervezők, 

HR szakemberek, stb. Ajánlott létszám, 

életkor: 2-4 játékos és 1 játékmester, 

18-65 év közötti személyeknek.  

 

 

Az Álláskeresési társasjáték bruttó 

5500 Ft-ért  rendelhető. 

A Módszertani Kézikönyv korlátozott 

számban, ingyenesen igényelhető.   

Kapcsolattartó:  

Hegedűs Ágnes (20/402-8739);  

e-mail: ujraapalyan@gmail.com  

Egyedülálló, innovatív logisztikai háló-

zatot hozott létre a Mozgássérült Embe-

rek Rehabilitációs Központja (MEREK).  

 

2015. szeptember 22-én a Szivárvány-

ház Fogyatékos Személyek Nappali 

Intézménye képviseletében vettem 

részt a Határ úti ipari parkban nyílt deb-

receni logisztikai központ átadó ünnep-

ségén, amelyet egy kerekasztal beszél-

getés követett az otthonápolást segítő 

eszközök kölcsönző hálózata kapcsán.  

 

A workshopon orvosok, szociális és 

fejlesztő szakemberek, intézményveze-

tők vettek részt, akik egyöntetűen üdvö-

zölték az Uniós forrásból történő kezde-

ményezést és igyekeztek hasznos gya-

korlati tanácsokat adni a MEREK mun-

katársainak a tekintetben, hogy minél 

több rászorulóhoz juthassanak el a köl-

csönözhető eszközök. 

 

A fejlesztés keretében az ország hat 

pontján létesültek logisztikai egységek, 

melyek lehetővé teszik az otthoni ápo-

láshoz és a mindennapi életvitel meg-

könnyítéséhez szükséges gyógyászati 

segédeszközök kölcsönzését, szervíze-

lését. A központból elektromos ágyak, 

kerekesszékek, ergonómiai párnák, 

emelők, botok, járást, fürdést és egyéb 

otthoni ápolást segítő eszközök lesznek 

kölcsönözhetőek.  

 

A 2015. novemberétől igénybe vehető 

szolgáltatás elsősorban a csípőtájéki 

operáción átesettek, az elektromos 

kerekesszéket használók, a súlyosan-

halmozottan fogyatékos személyek, 

mozgásszervileg károsodott gyerekek, 

fiatalok, valamint az ápolásukat végző 

családtagok, gondozók mindennapjait 

könnyítheti meg.  

 

További információért keresse a Debre-

ceni Szivárványház munkatársait:  

 

4026 Debrecen Csap u. 36  

Mobil: 20/577-7863  

 

Király Adrienn 
intézményvezető 

Szivárványház  

 Eredményeink  
Újra a pályán 

ÚJ LEHETŐSÉGEK A MINDENNAPI  

REHABILITÁCIÓBAN 
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