SZOCIÁLIS MUNKA
Senkinek sem könnyű új életet kezdeni egy másik országban, nemhogy egy
idegen kultúrában. Ebben próbálunk segíteni sokrétű egyéni, csoportos és
közösségi szociális szolgáltatásainkkal a hozzánk forduló menekült, illetve
bevándorló gyermekek és felnőttek számára.
Szervezünk magyar nyelvórákat, iskolai felzárkóztató foglalkozásokat; segítjük
őket az állampolgársági vizsgára való felkészülésben; az aktív munkakeresők
számára rendszeres álláskereső klubot tartunk.
A menekült, illetve bevándorló családok jóllétét és társadalmi beilleszkedését
közösségi programok segítségével is ösztönözzük, úgy mint közös főzés,
ismeretterjesztő városi séta, közösségi kertészkedés, családi piknik, sportnap, drámacsoport, rádiózás és blogírás.

GYEREKEK
A migráns gyermekek sikeres beilleszkedéséért különösen felelősek vagyunk,
hiszen amellett, hogy ők a legkiszolgáltatottabbak, a velük való bánásmód
határozza meg, milyen társadalom felé tartunk.
A hazánkban élő külföldi gyermekeket támogatjuk abban, hogy jobban
megtalálják a helyüket az iskolában. A menekülteket befogadó állomáson a
várakozó családok idejét strukturáló programokat, az iskolásoknak felzárkóztató
órákat kínálunk.
A szülők nélkül érkezett gyermekek számára iskolai elő-integrációs alkalmakat,
közösségi programokat tartunk gyermekotthonokban.

BEFOGADÓ TÁRSADALOM
A migráns emberek eredményes integrációjához befogadó társadalomra is
szükség van, ezért a bevándorlók és a szakemberek támogatása mellett fontos
számunkra, hogy az emberek nyitottabbá, elfogadóbbá váljanak a hazánkba
érkező külföldiek iránt.
Általános- és középiskolás osztályoknak országszerte tartunk kritikai gondolkodást fejlesztő foglalkozásokat. Nyíltan beszélgetünk a migráció előnyeiről
és kihívásairól korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelően.
a Menedék Műhelyben a migrációról töredékesen létező tudást gyűjtjük össze
és rendszerezzük annak érdekében, hogy megtanuljunk szabadon és szakmai
igényességgel vitázni egymással a legégetőbb társadalmi kérdésekről.
A Menedék Filmklubban migránsok és a menekültek élethelyzetét bemutató,
és meghatározó kulturális, társadalmi találkozásokat ábrázoló dokumentumés játékfilmeket vetítünk, majd elemzünk ki a közönséggel.
A kulturális sokszínűséget multi-kulti szakácskönyv, rendhagyó fotóesszégyűjtemény kiadással, Kult by Menedék társadalmi vállalkozásunk egyedi
termékeivel népszerűsítjük.
Kampányokat folytatunk a menekülteket, illetve bevándorlókat érintő problémák bemutatására, és megoldások keresésére: a “Velkám Májgrentsz!” akciónkban kedvezményes lakhatást kínáló főbérlőket, az “Így dolgozunk mi”ben pedig külföldiek foglalkoztatására nyitott munkaadókat keresünk, illetve
kötünk össze ügyfeleinkkel.

KÉPZÉSEK
Migráns-specifikus, interkulturális, konfliktuskezelő és egyéb kompetenciafejlesztő képzésekkel segítjük az érintett egyénekkel és családokkal
foglalkozó szociális szakemberek, ügyintézők, pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek, egészségügyben és rendvédelemben dolgozók, a
menekülteket befogadó állomások és őrzött szállások alkalmazottainak
munkáját.

SZAKPOLITIKA
Számos nemzetközi koalíció tagjaként és önállóan is, rendszeresen részt
veszünk hazai és nemzetközi menekültügyi és migrációs fórumokon, juttatunk
el szakmai véleményeket, javaslatokat a döntéshozókhoz annak érdekében,
hogy a szakmai szempontok érvényesüljenek a jogalkotásban és az intézményi
működésben.

ÖNKÉNTESSÉG, GYAKORNOKSÁG
Több mint száz önkéntes segíti munkánkat országszerte. Önkénteseink
változatos tevékenységi területek közül választhatnak az általános iskolai
tantárgyak korrepetálásától, az állampolgársági vizsgára való felkészítésen
át a tudományos kutató munkáig. Egyesületünkben magyar és külföldi
gyakornokokat is fogadunk.
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Céljaink megvalósítását közhasznú tevékenységként, nyereség-és
vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesületi formában végezzük.
Politikai pártoktól független szervezetként állami és nemzetközi együttműködésekben valósítjuk meg programjainkat.

ADNI JÓ!
Ha számodra is érték a sokszínű és nyitott társadalom, illetve a
menedéket keresők segítése, akkor a következőképpen tudod
munkánkat támogatni:

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT
rendszeres vagy egyszeri anyagi támogatással
A banki átutalás, illetve a bankkártyás fizetési lehetőség részleteiről a
honlapunkon tájékozódhatsz.
tárgyi adománnyal
Az aktuális kívánságlistánkat a honlapon találod.
1%
Segítsd munkánkat személyi jövedelem adód 1%-ának felajánlásával.
adománygyűjtéssel
Akár mint házigazda, szervezhetsz a munkánk támogatására jótékonysági
bulit, vagy akár mint ünnepelt, megkérheted az ajándékozókat, hogy
ajándékként támogassanak minket. A Toolkit elérhető a honlapunkon.

Amit mi ajánlunk
Átláthatóság
A támogatásokat minden esetben átláthatóan kezeljük.
Szakmaiság
Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk.
Folyamatos tájékoztatás
Hírlevelünkön keresztül rendszeresen informálunk tevékenységeinkről.
A segítés élménye
Önkéntesként közvetlenül is segíthetsz ügyfeleinknek mentorálással, magyarnyelv
tanítással, vizsgára való felkészítéssel. Önkénteseinket rendszeres esetmegbeszélőkkel támogatjuk.
Közösségi programok
Részt vehetsz közösség-integráló eseményeinken.

CÉGKÉNT

ADNI JÓ!

rendszeres vagy egyszeri anyagi támogatással
A banki átutalás, illetve a bankkártyás fizetési lehetőség részleteiről a
honlapunkon tájékozódhatsz.
termékadománnyal vagy szolgáltatással
Működésünket támogathatod irodaszerekkel, informatikai eszközökkel, akár
kedvezményes vagy térítésmentes szolgáltatásokkal. Kérjük, keress meg
minket, hogy pontosítani tudjuk a részleteket.
munkáltatói programunkhoz való csatlakozássaL
Ha szívesen kínálnál állást/gyakornoki lehetőséget menekült vagy migránshátterű munkavállaló számára, kérjük, hogy lépj kapcsolatba velünk. Mindössze
5 perccel vesz több időt igénybe egy Magyarországon elismert menekült vagy
oltalmazott munkavállaló bejelentése, mint egy magyar állampolgáré. Ez a plusz
pár perc és a foglalkoztató nyitottsága elegendő ahhoz, hogy egy menekült
ember esélyt kapjon élete újrakezdésére.

Amit mi ajánlunk
Átláthatóság
A támogatásokat minden esetben átláthatóan kezeljük.
Szakmaiság
Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk.
Folyamatos tájékoztatás
Hírlevelünkön keresztül rendszeresen informálunk tevékenységeinkről.
Interkulturális, érzékenyítő foglalkozások:
Csapatépítés vagy tréning céljából tarthatunk foglalkozásokat munkatársaid
vagy kiemelt ügyfeleid részére.
A segítés élménye:
Munkatársaid részére lehetőséget biztosíthatunk az önkéntesség, a jótékonyság
gyakorlására. Önkéntesként közvetlenül is segíthetnek ügyfeleinknek
mentorálással, magyarnyelv tanítással, vizsgára való felkészítéssel.
Önkénteseinket rendszeres esetmegbeszélőkkel támogatjuk.
láthatóság:
Honlapunkon, kiadványainkon biztosítani tudjuk támogatóink megjelenését.

