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Az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma 2010-ben indította el 

a Segítő Vásárlás programot, 

hogy felhívja a közvélemény 

figyelmét a fogyatékkal élő 

emberek közreműködésével 

készített kiváló termékekre 

és szolgáltatásokra. Idén a 

Lépéselőny Egyesület is be-

csatlakozott, megváltozott 

munkaképességű és fogya-

tékkal élők kézműves dísztár-

gyaival, december 7. és 11. 

között. 

 

A programot 2013-tól a Salva 

Vita Alapítvány koordinálja, 

ugyanebben az évben került 

bejegyzésre a programhoz 

kapcsolódó védjegy is. A véd-

jegyet a megváltozott munka-

képességű embereket foglal-

koztató akkreditált, védett 

munkáltatók használhatják 

termékeiken, tanúsítva, hogy 

ezek a termékek megválto-

zott munkaképességűek köz-

reműködésével készültek. 

A helyszínt a Rossmann áru-

házak biztosítják országszer-

te. 

 

Eddig már több mint 50 cég, 

illetve szervezet nyerte el és 

használja a Segítő Vásárlás 

védjegyet országszerte. Bí-

zunk abban, hogy ezek a ter-

mékek egyre szélesebb vá-

sárlói körhöz jutnak el és egy-

re nagyobb teret kapnak a 

hazai piacon, hozzájárulva a 

fogyatékkal élő emberek tár-

sadalmi integrációjához. 

 Kiállítással, webáruházzal is 

növeli a Segítő Vásárlás prog-

ram keretében készült termé-

kek ismertségét és elérhető-

ségét a Salva Vita Alapítvány. 
A Lépéselőny Egyesület is 

csatlakozott az akcióhoz. A 

Jerikó utcai  Rossmann áru-

házban találkozhattak a vá-

sárlók a fogyatékkal élő mun-

katársaink által készített ka-

rácsonyi díszekkel. Az egy hét 

alatt ismét bebizonyosodott, 

hogy az adakozás  igenis fon-

tos az emberek számára.  

Jót cselekedni, megszépíteni 

mások ünnepét egy kevés 

odafigyeléssel is lehet, aho-

gyan az üzletbe betérők is 

tették termékeink megvásár-

lásával.  

 

Köszönjük a Salva Vita Alapít-

ványnak, hogy részt vehet-

tünk a programban és egyben 

köszönjük a Rossmann áru-

ház dolgozóinak kedvességét. 

 

 

KELLEMES ÜNNEPEKET  
KÍVÁNUNK!  
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont EGY JÖVŐFORMÁLÓ, PÁLYAVÁLASZTÁST TÁMOGATÓ RENDSZER 

KIALAKÍTÁSÁSA 

Sikeresen megvalósult Buda-

pesten, a fogyatékos és 

egészségkárosodott fiatalok 

pályaorientációjának elősegí-

tése című képzési program 

elméleti része november 16-

18 között, amelyen a Lépés-

előny Egyesület munkatársai 

is részt vettek.  

A képzés a Jövőformáló pálya-

választást támogató rendszer 

kialakítása fogyatékos és 

egészségkárosodott fiatalok 

számára elnevezésű projekt 

keretein belül valósult meg.  

A projekt az Országos KID 

Egyesület, Szigetvári Kultúr– 

és Zöld Zóna Egyesület és az 

Új Perspektíva Regionális 

Egyesület partnerségében 

valósul meg 2015. március 1. 

és 2016. április 30 között. 

Általános célja, a fogyatékos 

és egészségkárosodott fiata-

lokkal foglalkozó civil szerve-

zetek szakmai munkájának 

fejlesztése, az érintett fiatalok 

élethelyzetének javítása, jövő-

jük megalapozása, társadal-

mi, szociális biztonságuk elő-

segítése. 

A megyei Aktív Pontok munka-

társai kerültek bevonásra 

(összesen 40 fő), akik a ké-

sőbbiekben a képzés gyakor-

lati elemeként, a módszertan 

kipróbálásba tudnak bekap-

csolódni országszerte. Pálya-

választási tanácsadásban 

részesítenek megyénként 

minimum 10 fő fogyatékkal, 

vagy egészségkárosodással 

élő 13-24 év közötti fiatalt. 

Ezek a szervezetek és szak-

emberek, így a saját megyé-

jükben használni, és terjesz-

teni tudják a projekt kereté-

ben kidolgozott modellt és 

módszertant. A képzők Szellő 

János, a Pécsi Tudomány-

egyetem címzetes egyetemi 

docense, Dr. Szilágyi Klára- 

Professor emerita, a Gödöllői 

Szent István Egyetem oktató-

ja, Jakab Csilla, Szigetvári 

Kultúr- és Zöld Zóna szakem-

bere, és Podmaniczky Éva a 

Kontakt Alapítvány szakembe-

re voltak. 

A képzésen felhasznált tan-

anyag a Kézikönyv a fogyaté-

kos és egészségkárosodott 

fiatalok pályaorientációjának 

elősegítésére című munka, és 

az ehhez tartozó Módszertani 

Segédanyag, amelyet Dr. Szil-

ágyi Klára és Szellő János 

közösen írt és szerkesztett. 

A tananyag online is megtalál-

ható az Országos KID Egyesü-

let honlapján (okide.hu).  

A módszertan elkészítését egy 

országos kutatás, és egy 

Elemző Tanulmány létrejötte 

előzte meg, amelyet Szellő 

János állított össze és szer-

kesztett. 

A tanulmány mellett létrejött 

az Alternatív szervezeti és 

szolgáltatási modell, a fogya-

tékos és egészségkárosodott 

fiatalok pályaorientációjának 

elsegítésére, melyet szintén 

Szellő János írt.  

A projektről bővebb informáci-

ót kérhetnek az Országos KID 

Egyesülettől az alábbi elérhe-

tőségeken: 

Cím:  

4025 Debrecen 

Simonffy u.21. I/122. 

 

E-mail:  
orszagoskidegyesulet@gmail.com 

web: www.okide.hu 

Tel: 06-52-597-110 és  

06-20-276-3930 

Aktív Pontok  
 

- Bács-Kiskun Megyei  

Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház  

- Egyensúly AE Egyesület  

- Napos Oldal a Sérült 

Emberekért Alapítvány  

- Szigetvári Kultúr-és Zöld 

Zóna Egyesület  

- Szövetség a Polgárokért 

Alapítvány  
- Magyar Vöröskereszt So-

mogy Megyei Szervezete  

- Kék Madár Alapítvány  

- CSAT Egyesület  

~Lépéselőny Egyesület~ 

- Fehér Bot Alapítvány  

- Szikra Alapítvány  

- Útirány Egyesület  
- Mozgáskorlátozottak Egy-

mást Segítők Egyesülete  

- Veszprém Megyei Civil 

Hálózatért Közhasznú 

Egyesület  

- Pszichológiai és Pedagó-

giai Nonprofit Kft.  
- Mag-ház-Élettér Egyesület  

- Kontakt Alapítvány  

- KézenFogva Alapítvány  

- Zalai Hazatérők Egyesülete  
- „CAMELOT” Mozgássérült 

Fiatalok Győri Egyesülete  

- Országos KID Egyesület  

mailto:orszagoskidegyesulet@gmail.com
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Ünnepváró 

 

Ezúttal, karácsonytájéki gondolatokból, versekből készítettünk kedves olvasóinknak egy kis összeállítást. 

 

„Áraszd magad körül a szeretetet! A szeretet melegét. Akkor is, ha nem jár arra senki. Legalább te melegben vagy, ebben a 

jéghideg, közönyös világban. Akkor is, ha ez a meleg csak belőled sugárzik. Talán odajönnek köréd.” ~Müller Péter~  

 

 

 

 

 R. Gyöngyösi Katalin Edit:  

Gyertyák fényében  

 

adventi koszorúk gyertyáinak 

pislákoló gyöngéd fényében 

hamvas szeretet zenéje sercen 

nyomasztó gondjaink megenyhülnek 

félelem, erőszak megszelídülnek 

csöndesen tündöklő mosolyokon 

hunyorog a jóság, béke, nyugalom 

áldás és parázsló ima leng 

élők sorsa, holtak nyugalma felett 

szívünk öröm jármában dobogva 

a Messiás születését várja 

 

Az év legszebb, legmeghittebb 

ünnepéhez közeledve mindany-

nyian várjuk az ünnepi fényben 

tündöklő, kellemesen, nyugodt 

körülmények közt eltöltött csalá-

di vacsorát, az ünneplőbe öltöz-

tetett karácsonyfa pompáját, és 

azt, hogy gondtalanul, több időt 

szentelhessünk egymásnak. S 

valljuk be, a kisebb – nagyobb 

ajándékokat is várjuk. Mindany-

nyian kitárjuk lelkünket a szere-

tet fényének, minél többet tud-

junk egymásnak adni, mert 

enélkül nincs igazi  Karácsony.  

Juhász Gyula: Karácsony felé 

 

Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

Zimányi Alajos: Hirdetek néktek nagy  örömöt  

 

Fenn a mennyben eldőlt minden, 

Megváltót küld értünk Isten. 

Kisded fekszik a jászolban, amiért jött nagyon 

vártam.  

Egész világ látni akart, ki így ki úgy mind feléd 

tart. 

Érkezésed el lett rejtve, 

Csendes éj volt az az este. Angyalszárnyak  

fényessége, pásztoroknak lett félelme.  

Rémület fogta el őket, hangzik a szó, ne féljetek.  

Angyal ének zeng, az égen - földön öröm legyen. 

Megváltó született néktek  

Menny a földre érkezett. 

Menjetek el Betlehembe, rátaláltok a jó hírre.  

Aki fekszik a jászolban, minden bűntől  

ártalmatlan.  

" Szüle – párnak " mondjátok meg, hogy Jézus az 

a kisgyermek.  

Akik ott ezt meghallották, alig hitték el a csodát.  

Hogy a jászolban az van ott,  

Ki megváltja a világot. 

 Izráelből csak ők látták, elsőként az Isten Fiát. 

Karácsonykor világszerte őróluk is szól az Ige.  

Sőt arról, hogy megszületett, kisdedben az örök 

élet. 

Fenn a mennyben eldőlt minden, láthatóvá lett az 

Isten. 
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A zene hatását már évezredekkel ezelőtt 

ismerték, alkalmazták nyugtatás, altatás, 

kedvező kedélyállapot, szellemi fogékony-

ság elérése céljából. A zene képes felkelte-

ni, fokozni az aktivitást, szabályozza a fe-

szültséget, indulatokat kelt és levezet, nyu-

galmat teremt, serkenti a képzeletet, emlé-

keket. Befolyásoló hatással van a közérzet-

re és a viselkedésre. Enyhítést ad a bajban, 

elhagyatottságban, elviselhetővé teszi a 

bánatot vagy megoszthatóvá az örömöt.  

Fontos az egyén és a neki tetsző zene kap-

csolata, s az e mögött rejlő pszichikus érint-

kezési felület; ez azért lényeges, mert az 

emberi hangulatnak megfelelő saját zene 

megtalálása az öngyógyítás fogalmát jelen-

ti. Ilyen foglalkozásokon a zenét, mint esz-

közt használjuk a megelőzés, személyiség-

fejlesztés, önismeret, gyógyítás és a rehabi-

litáció területén.  

A zene és annak jótékony hatása, a testi-

lelki bajok gyógyításában, valamint a zenei 

nevelés szerepe a kognitív képességek fej-

lesztésében vitathatatlan. Az értelmileg 

sérült emberekre ez még inkább igaz: a 

zene által érzés akaratuk, intellektuális, 

megismerő tevékenységük és képességük 

fejlődik. Valamennyi tevékenységben, így az 

iskolai, később a felnőtt életükben is ered-

ményesebbek lesznek. A fogyatékkal élő 

gyermekek számára viszont a zenei foglal-

kozások elsősorban a zene terápiás céllal 

való alkalmazására korlátozódtak, mellőzve 

a zenetanulást. 

 Az Ulwila zenepedagógiai módszert eredeti-

leg fogyatékos gyermekek zenetanítására 

fejlesztették ki, hogy a zene és a zenetanu-

lás mindenki számára elérhető legyen. Az 

Ulwila egy olyan kottarendszer és a hozzá 

tartozó hangszercsalád, amely nem igényel 

komplex gondolkodásmódot, nem kell is-

merni a kottát, sőt még a színeket sem, 

csak azonosítani.  

A „színes kotta rendszerben” nincs szükség 

az öt vonalra, a hangok magasságát színek 

jelzik. Minél magasabb egy hang, annál 

világosabb a hozzátartozó szín. A ritmus 

jelölése is egyszerű: a negyed egy egész 

kör, a fél két egymásba kapcsolódó karika, 

és így tovább. A hangszerek nagyon egysze-

rűek, áttekinthetők, barátságos eszközök, 

hangjuk, zengésük szép és élvezetes. Lé-

teznek fúvós, húros és ütős „színes kotta” 

hangszerek. Ezzel a módszerrel a fogyaték-

kal élő személyek is képesek dekódolni a 

kottát és ténylegesen zenélni. Lehetőség 

nyílik rá, hogy csoportban énekes előadáso-

kat, dalokat adjanak elő.  Debrecenben az 

adventi időszak alatt  is lehetőségünk van 

részt venni olyan programokon, ahol fogya-

tékkal élők előadásában  csendülnek fel a 

legszebb karácsonyi dallamok.  

Hetesi-Lámer Anita  

 

A ZENETERÁPIA HATÁSA A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÉLETÉBEN 
Művészet 

 

Arany Partner Egyesület 

Tevékenységei  
 
 

- sport tábor szervezése, lebo-

nyolítása 

- sportolói-, szurkolói találko-

zók szervezése, lebonyolítása 

- fiatal tehetségek felkutatása 

- szponzorkeresés 

- adománygyűjtés, adomány-

osztás 

- pályázatok kiírása, figyelése 

- ösztöndíjak kiírása 

- kiállítások szervezése 

- könyvkiadás, adathordozó-

kiadás (CD, DVD) 

- író-olvasó találkozók szerve-

zése 

- szabadidős programok szer-

vezése 

- alkotó táborok szervezése 
 

 

 

4034 Debrecen, Hóvirág u. 33.  

Telefon: 20/590-6035, 42/502-

114  

E-mail: iroda@aranypartner.hu  

Web: www.aranypartner.hu 

 

Acsádi Györgyné: Szép Karácsony 

 

Szép Karácsony ünnepén 

Lesz ajándék csodaszép 

Emberi szívek nyílnak 

Megbocsájtanak, sírnak 

Többet figyelnek másokra 

Nem törődve hiú dolgokra 

A legnagyobb ajándék 

A szeretet  

Jusson belőle sok teneked 

Legyen mindenkinek 

Boldog Karácsonya  

Ez az élet legszebb ajándéka. 

 

ifj.Kovács Géza: Csillag érkezett  

 

Nincs más csak a jászol csendje 

Barmok meleg lehelete  

Várakozó pillantás 

 Születik a Messiás  

Megváltó a nyomorba  

Mint falat kenyér, gyomorba. 

Íme, jön az Isten fia  

Dicsértessél Szűz Mária  

Lelkemben is csend honol 

 Én is várom valahol 

 A Megváltó születését  

Családoknak örök békét 
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KREATÍV KAPCSOLATFEJLESZTÉS 

ANYAERŐ-MUNKAERŐ TRÉNING A LÉPÉSELŐNY  

EGYESÜLETNÉL 

Gyakran találkozunk olyan 

helyzettel, amikor a nők meg-

keresnek minket azzal a céllal, 

hogy munkába szeretnének 

állni, elgondolkodtak a munka-

helyváltáson vagy a gyerekek 

mellől szeretnének visszatérni 

a munkaerőpiacra.  

 

Milyen munkát tudnék végez-

ni? Hol keressek munkát? Én 

szeretnék visszamenni, akkor 

a családom miért nem támo-

gat? Ilyenek és ezekhez ha-

sonló kérdések záporozhatnak 

ránk.   

Az „Anyaerő, munkaerő” tré-

ning célja, hogy segítséget 

nyújtson azoknak a nőknek, 

akik szeretnének visszatérni a 

munka világába, vagy változ-

tatni eddigi munkavállalási 

szokásaikon. Tréningünkön a 

résztvevők önálló álláskeresé-

si, vállalkozói készsége fejlőd-

het, tapasztalatokat szerezhet-

nek önmagukról és társas kap-

csolataik rendszeréről. 

A tréning 4 modulból épül fel: 

1. Önismeret 

2. Kapcsolati rendszer 

3. Álláskeresés 

4. Kommunikáció 

 

A tréning gyakorlatorientált. A 

trénerek és oktatók nagy ta-

pasztalattal rendelkező szak-

emberek.  A tréning 4 alkal-

mas, egy alkalom 3 órát vesz 

igénybe. A foglalkozások kis 

csoportokban és egyénileg is 

működnek.  

 

A tréningek alatt a gyermekfel-

ügyeletet a debreceni Kismó-

kusok Vára családi napközi 

biztosítja. A tréninget azoknak 

ajánljuk, akik szeretnék tudni, 

hogy mit „érnek” a munkaerő-

piacon, fejlődni szeretnének, 

de nem tudják hogyan és mi-

ben; GYES-en, GYED lévő 

anyukák és szeretnének visz-

szatérni a munkaerőpiacra, 

fiatal nők és most kezdenek el 

dolgozni, kevés támogatást 

kapnak a családjuk részéről, 

hogy visszatérjenek a munká-

ba, pályaválasztóknak, akik a  

családot és a sikeres munkát 

szeretnék összehangolni vagy 

vállalkozni szeretnének. 

 

Trénereink: 

Rády Eszter, pszichológus, 

család-és párterapeuta, coach, 

tréner 

Bodnár Erika, HR specialista, 

kiválasztási-és toborzási szak-

értő 

Lászki Renáta, pszichológus  

 

A tréning ára: 

6.000Ft / modul 

20.000 Ft / összes modul 

(komplex)  

 

Lászki Renáta  

Álláspont 

Szivárványház 

 
DEBRECEN  
Csap utca 36. 
Szolgáltatások 

 
●álláskeresési tanácsadás, 

állásközvetítés 
 

●pályaorientációs, életve-
zetési, motivációs tanács-

adás 
 

●klubfoglalkozások, 
szakmai képzések  

 
●pályázatírás, projektme-

nedzsment  
 

●szakmai, gyakorlati 
helyszín biztosítása 

 
●vállalkozások  

segítése  

A Szivárványház Debrecen 

Fogyatékos Személyek Nap-

pali intézménye szeretettel 

várja a cselekvésükben korlá-

tozott fogyatékossággal élő 

személyeket, akik szeretné-

nek tagjai lenni egy aktív cso-

portnak.  

 

Intézményünkben, a Csap u. 

36 sz. alatt, napi szinten kü-

lönféle színes programokkal 

várjuk az érdeklődőket.  

 

A mellékelt programokról bő-

vebb információt kaphatnak 

személyesen, illetve a  

 

30/417-29-66  

telefonszámon. 
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