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A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület 1995 januárjában alakult civil 

kezdeményezésként. Az Egyesület állami intézményektől független, non-profit intézményként 

működik.  

Az Egyesület 2002-ben a következő tevékenységeket végezte. 

 

Szociális munka 

 

Az Egyesület irodáiban valamint menekülteket befogadó állomásokon és közösségi 

szállásokon szociális munkások foglalkoztak a hozzájuk forduló migránsok problémáival. 

Munkájuk során segítséget nyújtottak a menekültügyi hatóságokkal és az önkormányzatokkal 

való kapcsolatfelvételben és kapcsolattartásban, valamint a lakhatási, munkavállalási és 

tanulási lehetőségek felkutatásában. A szociális munkások kapcsolatban álltak más civil és 

önkormányzati szervezetek szakembereivel, akikkel szükség esetén közösen dolgoztak egy-

egy probléma megoldásán. Az Egyesület közvetlen segélyezéssel és ellátással nem 

foglalkozott. A 203 esetmunka során 433 ember szociális problémáival foglalkoztak a 

szociális munkások. 

 

Csoportfoglalkozások 

 

Az Egyesület rendszeresen tartott klub- és csoportfoglalkozásokat, menekültek, befogadottak 

és kérelmezők számára, ahol a szociális munkások mellett önkéntes segítők is dolgoztak. A 

nő-klubban hat alkalommal összesen 54-en vettek részt, a sportfoglalkozásokon négy 

alkalommal 80-an, a gyerekklubokat heti rendszerességgel a bicskei menekülttáborban kb. 25 

gyerek, a debreceni menekülttáborban kb. 30 gyerek, és a havi rendszerességgel megtartott 

budapesti foglalkozásokat átlagban 50 gyerek látogatta. A budapesti gyerek-programok 

megvalósítását támogatta a Fővárosi Önkormányzat is 480 000 forinttal. A 2002 márciusa és 

decembere között 53 alkalommal heti kétszer megtartott társalgási klubba átlagosan 10 ember 

járt.  

 

Nyári tábor 

 

A klubfoglalkozások mellett alkalmanként nagyobb közösségi programokat is szervezünk, 

mint a negyedik alkalommal megrendezett nyári tábor, amelyen 53 gyereket tudtunk 

nyaraltatni Harkányban. 
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Pszicho-szociális segítségnyújtás 

 

A program keretében pszichiátriai szakrendelést működtettünk a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal menekülteket befogadó állomásain és szálláshelyein - Bicskén, 

Békéscsabán, Debrecenben és Vésén -, amelyet az állami egészségügyi szakellátásra nem 

jogosult itt élők vehettek igénybe térítésmentesen. Pszichiátereink heti rendszerességgel 

fogadták a hozzájuk fordulókat, és segítettek problémáik megoldásában. A négy helyen az 

összes esetszám 399 volt.  

 

Tolmácsok szakképzése 

 

A menekültügyi hatósági eljárás, valamint a migránsokkal foglalkozó kormányzati és nem 

kormányzati szervezetek munkája során igénybe vehető tolmácsok számára szakképzési 

lehetőséget biztosítottunk, melynek során lehetőségük volt a tolmácsolási technikák 

megismerésére, a menekültekkel végzett munkához szükséges háttérismeretek elsajátítására. 

A képzés során általános kommunikációs ismereteket, valamint a tolmácsolás etikájával 

kapcsolatos tudnivalókat is oktattunk. A képzési program vizsgával zárult. A több szinten 

folyó kurzusokon 85 tolmács vett részt. 

 

Iskolai integráció elősegítése 

 

A projekt célja volt, hogy segítse a pedagógusok munkáját az iskolák közti kapcsolatrendszer 

megteremtésével, pedagógus-fórumok szervezésével és egy tanári segédkönyv 

megjelentetésével. A 2002. január és 2003 júliusa között futó programba 25 iskola 40 tanárát 

vontuk be, és a szakmai munkában a hazai 8 mellett egy svéd és egy osztrák szakember vett 

részt. A projekt támogatója volt a Holland, a Brit és az Amerikai nagykövetség. 

 

Regionális kompetenciafejlesztő projekt 

 

Az Egyesület koordinálja a menekültekkel foglalkozó szervezetek regionális hálózatát. A 

projekt célja regionális támogatás, képzési lehetőségek kifejlesztése és nyújtása a közép-

európai országok, a balti államok és Ciprus (összesen 11 ország) szakembereinek, akik 

szociális vagy integrációs szolgáltatásokat nyújtanak a nemzetközi védelemre szoruló 

személyeknek. A következő tevékenységek hivatottak a projekt céljának elérését szolgálni. 

Egy honlap elindítása, fejlesztése és karbantartása, amely kommunikációs eszközként, 

valamint információs forrásként szolgál a projektbe bevont szervezetek és személyek számára 

az egész régióban. Munkatalálkozók szervezése a hálózat tagjai és a régió más (képzési) 

szakembereinek részvételével. Tapasztalatcsere céljából látogatások szervezése és 

koordinálása menekült munkások számára a régióban. 

 

„Oltalomkeresők” hírlevél 

 

Az Egyesület havonként 340 példányban megjelenő hírlevele a nemzetközi migrációról. 

Célja, hogy hasznos információval lássa el a témával kapcsolatban álló szakembereket és az 

érdeklődőket.  
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Közösségi szoba hálózat 

 

A program célja volt, hogy közösségi programokon keresztül segítse a menekülők 

beilleszkedését a társadalomba és elősegítse a multikulturális értékek elfogadását. A program 

keretén belül a debreceni és a bicskei befogadó állomásokon közösségi szobákat 

működtettünk. Közösségi szociális munkások a táborokban élő, helyi és külföldi önkéntesek 

valamint partnerszervezetek bevonásával közösségi programokat szerveztek a befogadó 

állomás lakói számára.  

 

Kiadvány 

 

A Világbank támogatásával „Ön itt áll, praktikus információk a magyar menekültügyhöz” 

címmel jelentettünk meg angol, francia, arab, perzsa, bengáli nyelven - és a menekültügyhöz 

kapcsolódó intézmények munkatársainak részére magyarul - egy tájékoztató füzetet 

kérelmezőknek, befogadottaknak és menekülteknek a menekültügyi eljárásról, a 

menekülttáborokról, az igazolványok megszerzéséről, az egészségügyről, a lakhatásról, a 

szociális ellátásról, a munkavállalásról és az oktatásról. A Világbank támogatását 2001-ben 

nyertük el pályázaton.  


