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BEVEZETŐ

A kiadvány, amelyet a kezében tart az olvasó, 
a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 
2.2.15/3-2016-00001 „MŰKÖDJÜNK EGYÜTT” 
című projektje keretében készült. A kiadvány célja, 
hogy bemutassa azokat a szervezeteket, amelyek 
2016 és 2018 között a harmadik országbeli állam-
polgárok és a nemzetközi védelemben részesülő 
személyek társadalmi beilleszkedésének támoga-
tásával foglalkoznak az Európai Unió és a Belügy-
minisztérium társfi nanszírozásával megvalósított 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
támogatásának köszönhetően. 

Fontos számunkra, hogy mind a szolgáltatásokat 
szervező civil és állami szereplők, mind a hozzájuk 
segítségért forduló személyek ismerjék a 
lehetőségeket, és szükség szerint kapcsolatba 
léphessenek egymással. 

TEGYÜNK EGYÜTT AZ INTEGRÁCIÓÉRT!

A kiadványban foglalt álláspontok a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők 
az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának, 
valamint sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé 
az alábbiakban foglaltakért.

A KIADVÁNY CÍME: Tegyünk együtt az integrációért! 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  Bognár Katalin, V. Szabó Júlia  
GRAFIKA, TÖRDELÉS: Györffy Anna 
Budapest, 2018
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A Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért 
1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson 
a Magyarországra érkező, kínzást vagy más traumát túlélt 
– ennek következtében súlyos pszichés problémákkal 
küzdő – menedékkérők, nemzetközi védelemben részesült 
személyek részére egyéni, csoportos, család- és párterá-
pia, illetve verbális és nonverbális terápia keretében, mely 
tevékenységeket képzett tolmácsok segítségével végzik.

Magyarországon jelenleg a Cordelia az egyetlen olyan civil 
szervezet, amely e speciális célcsoport pszichés, szomati-
kus és szociális panaszait egy komplex szolgáltatásrend-
szeren keresztül kezeli. A Cordelia egy dániai koordiná-
cióban működő nemzetközi hálózat, az IRCT (International 
Rehabilitation and Research Council for TortureVictims – 
Kínzás Áldozatainak Nemzetközi Rehabilitációs és Kutató 
Tanácsa) akkreditált tagja. 

SZERVEZET NEVE: Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-1. 1. 1/3-2016-00003

PROJEKT CÍME:  SÉRÜLÉKENY, TRAUMATIZÁLT KÜLFÖLDIEK 
PSZICHO-SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓJA 
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A terapeuták munkáját szociális segítő és képzett tolmácsok 
segítik. Nemzetközileg is elismert módszereikkel évente 
átlagosan 600-800 ügyfélnek nyújtanak segítséget.

PSZICHIÁTRIAI VIZSGÁLAT ÉS KEZELÉS
Súlyos pszichiátriai problémákkal, például poszttraumás 
stressz szindrómával küzdő személyek azonosítása a 
menedékkérők, nemzetközi védelemben részesült sze-
mélyek között, különös tekintettel a kínzást, szexuális 
erőszakot vagy más súlyos traumát átélt emberekre. 
Számukra szükség esetén gyógyszeres, terápiás és / vagy 
szomatikus kezelés biztosítása.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNEI :  Vámosszabadi Befogadó Ál-
lomás, Cordelia Alapítvány budapesti traumaközpontja, 
Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ, Nyírbátor.

KAPCSOLATTARTÓK:  Gyöngyösi Katalin 
E-MAIL :  cordelia@cordelia.hu
TELEFON: +36 1 349 1450 
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A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei (BMSZKI) a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó 
szervezete, 1993-ban jött létre. Az intézmény szakmai 
tevékenysége folyamatosan változott. Cél volt, hogy a 
kiszolgáltatott, méltóságukat vesztett emberek magas 
színvonalú ellátáshoz jussanak. Kidolgozásra került a 
hajléktalan emberek szükségletei felmérésének módszer-

tana. A lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi-addiktoló-
giai, valamint a szociális otthoni elhelyezéssel kapcsolatos 
problémák hatékony kezelésére külön szakmai hálózat 
jött létre. A hajléktalan emberek szükségleteihez igazodva 
differenciált intézmények jöttek létre, melyek igazodnak a 
felmerült igényekhez.

SZERVEZET NEVE:  Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .8. -2015-00002

PROJEKT CÍME:   NEMZETKÖZI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐK ÖNÁLLÓ 
LAKHATÁSÁNAK SEGÍTÉSE 
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A Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakha-
tásának segítése című projekt célja, hogy lakhatási célra 
felhasználható anyagi támogatást nyújtva 8-12 hónapon 
keresztül 
menekült és oltalmazott embereknek segítsen a lakha-
táshoz való hozzájutásban és annak fenntartásában 
Budapesten. Ezt további 6 hónapon keresztül rendszeres 
esetkezelés és lakhatási tanácsadás egészíti ki, lehetőséget 
nyújtva utógondozásra.

A programban szociális munkások segítenek többek 
között a megfelelő önálló, biztonságos lakhatási megoldás 
keresésében, a bérbeadókkal való kapcsolatfelvételben, 
szerződéskötésben, a lakhatással kapcsolatos teendők in-
tézésében, hivatali ügyintézésben, álláskeresésben, magyar 
nyelvtanfolyamhoz való hozzájutásban, gyerekek iskolázta-
tásában is. 

A háborúk, üldöztetés, illetve a menekülés alatt átélt bor-
zalmak feldolgozásához, az otthon elvesztésével kapcso-
latos traumák leküzdéséhez pszichológus bevonásával, 
egyéni vagy csoportos terápiás és szabadidős jellegű 
foglalkozásokat biztosít a program.

A program keretében működő álláskereső iroda célja a 
védelemben részesülők munkához, önálló jövedelemhez 
való jutása, mely biztosítja a lakhatás fenntarthatóságát. 
Szükség esetén a folyamatot tolmács segíti. Az egyéni 
esetkezelés része a munkavállaláshoz szükséges doku-
mentumok (TAJ-kártya, adókártya) beszerzése is. 

Az utógondozásra a program lejártával további 6 hónapig 
van lehetőség. Az utógondozás főbb elemei: életvezetési 
csoportok, hitelinformációk, CSOK, lakáskassza-információk 
átadása. 

A program 2016 augusztusában indult. 65 fő részesült 
lakhatási támogatásban, ez családtagokkal együtt összesen 
95 főt jelent, közülük 26 kiskorú.

KAPCSOLATTARTÓK: Tatár Babett, Podina Andrea
E-MAIL :  tatar.babett@bmszki.hu, 
podina.andrea@bmszki.hu
TELEFON: +36 1 238 9526, +36 30 232 0092
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SZERVEZET NEVE:  Migráns Segítség Magyarország Egyesület (MIGHELP)

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .5/3-2016-00002 

PROJEKT CÍME:   KAPTÁR: KÉPZÉSI ALTERNATÍVÁK PIACKÉPES TUDÁS 
ÉS ÁLLÁSOK REMÉNYÉBEN

Az egyesület egy nonprofit szervezet, melyet menekül-
tek és támogatóik alapítottak Budapesten. Küldetése a 
magyarországi migránsok (különösképpen a menekültek) 
támogatása, társadalmi integrációjuk elősegítése, valamint 
képessé tételük a megfelelő munkavállalásra.

A Képzési alternatívák piacképes tudás és állások remé-
nyében című projekt célja a Magyarországon élő harmadik 

országbeli állampolgárok elhelyezkedési lehetőségeinek 
bővítése olyan ingyenes oktatási programok révén, me-
lyek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással és 
készségekkel ruházzák fel a programban részt vevőket. 
Ilyen képzések az idősgondozói képzés, a B kategóriás 
járművezetői tanfolyam, ECDL és MCSA számítógépes 
tanfolyam, és a kézműves kosárkészítő képzés. 



8

–  Az idősgondozói képzés 10 résztvevővel valósult meg. 
Tartalmazott gyakorlati és elméleti képzést is.

–  A B kategóriás járművezetői tanfolyam 30 résztvevővel 
folyik. A képzés tartalmazza az autóvezetés elméleté-
nek (KRESZ) és gyakorlatának oktatását, elsősegély-
tanfolyammal kiegészítve.

–  Az ECDL számítógépes tanfolyam 15 tanuló részvé-
telével folyik egyszerre 184 tanítási órában. Az érintett 
témák a következők: számítógépes alapismeretek, online 
alapismeretek, szövegszerkesztés (Word), táblázatkezelés 
(Excel), adatbázis-kezelés (Access), prezentáció 
(PowerPoint), IT-biztonság. A tanulók eredményes vizsga-
tétel után hiteles ECDL bizonyítványt kapnak. 

–  Az MCSA tanfolyam 15 tanuló részvételével folyik 80 
tanítási órában. A tanfolyam két részből áll: a Windows 
Server 2012 installálása és konfigurációja, a Windows 
Server 2012 adminisztrációja. Az egyes részek befejez-
tével a tanulók vizsgát tesznek. A vizsgák sikeres teljesí-
tése esetén a tanulók nemzetközileg elismert Microsoft-
bizonyítványt kapnak.

–  A kézműves kosárkészítő tanfolyam hagyományos 
és modern kelet-afrikai kosarak, táskák készítése 130 
tanítási órában 10 fő részvételével. A tanfolyam során 
a résztvevők mindazon kézműves technológiákat elsa-
játítják, melyek a kosarak és táskák készítéséhez szük-
séges. Megtanulnak varrni, fonni, kötni és gyöngyöt fűzni.

A képzések nyelve angol, minden képzés elvégzését hiteles 
oklevél igazolja. 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest, Ráday u. 9.; külső 
fogadószervezetek a gyakorlatok esetében. 

KAPCSOLATTARTÓ: James Peter
E-MAIL :  pjames@mighelp.hu
TELEFON: +36 70 611 9104
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SZERVEZET NEVE:  Baptista Integrációs Központ

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .8/3-2016-0001

PROJEKT CÍME:   LAKHATÁSSAL AZ INTEGRÁCIÓÉRT!

A Baptista Integrációs Központ a hajléktalanok átme-
neti szállásain és a kiléptető házban telephelyenként 150 
fedél nélkül maradt nagykorú személy,  illetve a családok 
átmeneti otthonaiban összesen 80 fő, köztük gyermekek 
mindennapjait igyekszik könnyebbé tenni. Az átmeneti 
szállásokon a lakók számára biztosítva vannak a lakhatási, 

tisztálkodási, mosási, fürdési, pihenési, szabad vallás-
gyakorlási lehetőségek. Minden ügyfél az egyéni szociá-
lis munkásával dolgozik együtt annak érdekében, hogy 
megerősödjön (lelkileg, egzisztenciálisan, egészségileg), 
és hosszú távon állandó lakhatási lehetőséget (albérlet, 
önkormányzati bérlakás stb.) találjon.
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A családok átmeneti otthonaiban otthontalan magyar,  
illetve hazájukból a háború miatt menekülni kényszerülő 
külföldi családok laknak, amelyeket Magyarország befoga-
dott. A szakmai munka célja – a menekültek, oltalmazottak 
speciális élethelyzetéhez, szociokulturális különbségeihez iga-
zodva – olyan segítő tevékenység biztosítása, mely hatékony 
segítséget nyújt a fenti speciális élethelyzet megoldásához, 
hozzájárul az önálló életvitelhez, a családokban nevelkedő 
gyermekek értelmi, érzelmi, lelki és testi fejlődésének biztosí-
tásához, az érintett családok társadalmi integrációjához.

A Lakhatással az integrációért című projekt célja a Magyar-
országon élő menekült, oltalmazott, valamint menedékes 
státusszal rendelkező egyedülállók, illetve családok integ-
rációjának és önálló lakhatásának támogatása.

A projekt egyik szolgáltatási eleme, az ÖNÁLLÓ 
LAKHATÁSHOZ HOZZÁJUTÁS támogatása elérhető 
és fenntartható albérleteket kutat fel az ügyfeleknek. 
Az önálló lakhatáshoz vezető folyamatot segítő csapat 
a következő: projektvezető, projektasszisztens, szakmai 
vezető, lakhatási koordinátor, szociális munkások.

A projekt első eleme az intézményi felkészítés a Baptista 
Integrációs Központ négy átmeneti szállóján és két családi 
átmeneti otthonában. Az intenzív szociális munka mellett 
nyelvórákkal, állás- és albérletkereséssel segítünk, hogy az ott 
élő ügyfelek minél hamarabb önálló életet tudjanak kezdeni.

A programba kerülés egy interjús lap kitöltésével kezdődik, 
amelyet egy személyes interjú követ. Team dönt arról, hogy 
kik kerülhetnek a programba. 

A lakhatási koordinátor feladata, hogy a piacon elérhető 
albérleteket felkutassa, a kapcsolatot felvegye a tulaj-
donosokkal, közvetítsen az ügyfelek és a bérbeadók 
között, és albérletkereső klubot szervezzen. A projekt-
ben dolgozó szociális munkások segítik az ügyfeleket 
az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint. 
Minden szociális munkásnak hetente kétszer van ügyfél-
fogadási ideje (egy délelőtti és egy délutáni időpontban), 
és havonta egyszer családot látogat.
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Lehetőség van anyagi támogatást nyújtani egyéni elbírálás-
sal. A maximális összeg egyedülálló ügyfél esetén 60 000 
forint/hó +15 000 forint rezsire, (négytagú) család esetében 
130 000 forint/hó + 40 000 forint. A támogatás időtartama 
hat hónap. Létszám: 100 fő intézményi elhelyezés, ebből 
65 fő önálló lakhatásának támogatása.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNEI : 
PROJEKTIRODA:  1134 Budapest, Lőportár u. 1-3.
KILÉPTETŐ SZÁLLÓ: 1203 Budapest, Baross u. 2.; 
ügyfelek saját albérletei.
IDŐPONT: 2017. május – 2018. június.

KAPCSOLATTARTÓK: Laorencz Károly, Fekete Szandra
E-MAIL :  laorencz.karoly@orszik.hu,
fekete.szandra@orszik.hu
TELEFON: +36 20 403 4648, +36 20 253 8001
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A Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által alapított önálló szervezet, mely az 
egyesület működésével és céljaival összhangban végzi 
tevékenységét.

A Munkát Neked! című projekt célja, hogy munkához 
segítse a Magyarországon nemzetközi védelemben 
részesülőket és a tartózkodási jogcímmel rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárokat, növelje a célcso-
port foglalkoztathatósági esélyeit, továbbá a munkáltatók 
számára szolgáltatási csomagot kínáljon. 

SZERVEZET NEVE:  Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .5-2015/00006

PROJEKT CÍME:   MUNKÁT NEKED!
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A projekt a következő szolgáltatási egységekből áll: 

–  ügyfélbarát konzultációs iroda Budapesten
–  munkaerő-piaci információnyújtás egyéni és csoportos 

formában,
–  egyéni mentorálás az első találkozástól a próbaidő végéig, 
–  munkaerő-piaci akkreditált felnőttképzés
–  álláskeresők regisztrálása és azonnal elérhető pozíciók 

toborzása egy időben
–  információnyújtás munkáltatók számára,
–  elhelyezés előtt és betanulás alatt folyamatos kapcsolat-

tartás és segítés. 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 

ÜGYFÉLFOGADÓ IRODA: 1081 Budapest, Népszínház u. 45. 
utcafrontos, földszinti iroda.
KÜLSŐ HELYSZÍNEK: munkáltatók; változó címek.

ELÉRHETŐSÉG: hétfőtől péntekig meghatározott ügyfélfoga-
dási idő (10 és 19 óra közötti időszak), állandó ügyfélfoga-
dási időn kívül munkáltatói igényekhez igazodva rugalmas 
elérhetőség és „készenlét”.

KAPCSOLATTARTÓ (üg yfe lekkel ) :  Lénárt Zsófia 
munkaerőpiaci tanácsadó
E-MAIL :  lenart.zsofia@maltai.hu
TELEFON: +36 30 953 7041
KAPCSOLATTARTÓ (munkáltatói ) :  Filius Ágnes HR tanácsadó
E-MAIL :  filius.agnes@maltai.hu
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Az Afrikáért Alapítvány civil kezdeményezésre létrejött, 
közhasznú fejlesztési-segélyezési szervezet. Magyaror-
szágon 2002-ben, a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
2004-ben jegyezték be. Az alapítvány vezetője France 
Mutombo Tshimuanga. A kongói származású állampolgár 
Magyarországon végezte teológiai főiskolai tanulmányait. 

1999-ben a Steps To Life amerikai nonprofit önfenntartó 
szervezet által indított humanitárius misszióban vett részt, 
s az út során szerzett tapasztalatok, a leírhatatlan nyomor 
látványa és a két kontinens közötti szociális különbségek 
indították arra az elhatározásra, hogy szervezett kereteken 
belül segítsen szülőföldjén, Afrikán.

A SZERVEZET NEVE:  Afrikáért Alapítvány, Magyarország

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .5/

PROJEKT CÍME:   A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ AFRIKAIAK 
MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁÉRT!
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Az Afrikáért Alapítvány Magyarországon tolerancianövelő 
és ismeretterjesztő előadásokkal, kulturális programok-
kal végez társadalomformáló tevékenységet, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban pedig oktatási, szociális és 
egészségügyi téren tevékenykedik: árvaházakat tart fenn, 
továbbá számos fővárosi és vidéki egészségügyi központot 
támogat és lát el gyógyszerekkel, műszerekkel.

A Magyarországon élő afrikaiak munkaerő-piaci integ-
rációjának támogatásáért című projekt célja, hogy az afri-
kaiak hasznos tagjaivá váljanak a hazai munkaerőpiacnak. 
Többnyelvű munkaerő-piaci információs szolgáltatásokkal 
igyekszik elérni a Magyaroroszágon élő afrikaiakat. 
Tanácsadói és gyakorlati tapasztalatokat átadó program-
jaival hozzájárul 250 Afrikából származó személy szakmai 
fejlődéséhez.

A projekt különböző szolgáltatásokat tartalmaz. 

A TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁCIÓNYÚJTÁS 
A MUNKAERŐ-PIAC INTEGRÁCIÓJÁHOZ 
című projekt angol, magyar és francia nyelven online, off-
line és személyesen nyújt munkaerő-piaci információkat. 
Interaktív honlapon tájékoztat fontos tudnivalókról: jogi 
és gazdasági környezetről, munkavállalási és kulturális 
helyzetről, afrikaiak számára biztosított szakmai gya-
korlatokról, tudnivalókról. Ezen a felületen az afrikaiak 
a mindennapi boldoguláshoz szükséges ismereteket is 
szerezhetnek az alapítvány afrikai ügyekkel foglalkozó 
munkatársától. Négy elektronikus tájékoztató anyag is 
segíti az érdeklődőket: 
1) karriertanácsok coach segítségével, 
2)  „kisokos” a munkavállalási feltételekről jogász 

közreműködésével,
3) programbemutató szóróanyag, 
4) hírlevél negyedévente.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1050 Budapest, Váci u. 16.
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A KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
elem célja, olyan klubesemények szervezése (angol, 
magyar, francia nyelven) melyek fókuszában egy-egy 
munkavállalási téma mélyebb megismerése áll. A másfél 
órás rendezvény lehetőséget ad személyes találkozókra, 
és interaktív feladatokkal képességfejlesztésre is módot 
ad. Az előadók egyetemi és szakértői partnerkörünkből 
kerülnek ki.

A SZOLGÁLTATÁSI  HELYSZÍNE: 1062 Budapest, Andrássy út 98. 
(MagNet Ház) 
IDŐPONT:  2017. május – 2018. június.

AZ ÖNKÉNTES KÉPZÉS ÉS ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG 
VÉGZÉSE AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNYNÁL 
ÉS TÁRSZERVEZETEINÉL 
szolgáltatási elem célja, hogy az AfroMag programban 
részt vevők közül 40 fő önkéntes képzésben, majd az itt 
megszerzett tudást követően önkéntes munkaprogram-
ban vegyen részt. Az önkéntes képzés során a résztvevők 
elsajátítják a munkavállaláshoz szükséges alapvető kész-
ségeket, illetve tapasztalatot szereznek a szolidaritás és a 
karitatív munka területén. 
A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1052 Budapest, Váci u. 16.

A MENTORPROGRAM ÉS SZAKMAI PROGRAM 
elem közreműködői Magyarországon élő magyar vagy 
afrikai származású személyek. A mentorált afrikaiak bármi-
lyen problémájukkal, bizalommal fordulhatnak hozzájuk. 
Tanácsokat kaphatnak munkavállalási vagy karrierépítési 
kérdésekben, illetve kapcsolódó egyéb problémáik vonat-
kozásában. A mentor megosztja saját kapcsolatrendszerét 
a mentoráltjával, és ha szükséges, elirányítja a megfelelő 
hivatalokhoz, szervekhez és intézményekhez. A mentorok 
kiemelt feladata, hogy a projekt alatt minimum 15 helyet 
biztosítsanak az afrikaiaknak magyar cégeknél szerződéses 
szakmai gyakorlat keretében. 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1052 Budapest, Váci u. 16.
IDŐPONT:  2017. május – 2018. június.
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A SZAKPOLITIKAI JAVASLATTÉTEL 
elem átfogó, strukturált jelentést és javaslatcsomagot fogal-
maz meg a harmadik országbeli személyek magyarországi 
munkaerő-piaci integrációjának témakörében. A dokumen-
tum célja, hogy egy holisztikus munkaerő-piaci körképet 
fogalmazzon meg, és olyan WIN-WIN jellegű munkaerő-
piaci integrációs javaslatokat adjon, amelyek mind a har-
madik országbelieknek, mind a magyar és EU-s gazdaság 
szereplőinek előnyöket biztosítanak. Az anyag elkészítésében 
aktívan közreműködnek a programban részt vevő afrikaiak is.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1052 Budapest, Váci u. 16.

KAPCSOLATTARTÓ: Hamvas Bálint
E-MAIL :  afromag@afrikaert.hu
TELEFON: +36 1 332 1054



18

A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület szociális, okta-
tási és kulturális programjaival több mint két évtizede segíti 
a Magyarországra bevándorló, illetve innen elvándorló hazai 
és külföldi állampolgárok társadalmi integrációját. 

Munkánk során kialakítottunk egy olyan komplex szolgálta-
tási rendszert, amellyel menekültek és más külföldiek ezreit 
támogattuk és támogatjuk abban, hogy hazánkban új otthonra 
találjanak, vagy hazájukba visszatérjenek. 

Egyéni és csoportos tanácsadással, nyelvi képzéssel, 
közösségi programokkal segítünk az ide érkező migrán-
soknak, hogy megismerjék és elfogadják a magyar kultúrát 
és szokásokat, állást és lakást találjanak, és eligazodjanak 
a hivatali útvesztőkben. Segítő szakembereink dolgoznak 
Budapesten, Fóton, Vámosszabadiban, Győrben, Kiskun-
halason és Nyírbátorban. 

A SZERVEZET NEVE:  Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .6-2015/00001

PROJEKT CÍME:   MENTOR-ÁLLÁS
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Az egyesület érzékenyítő képzéseket szervez és valósít 
meg olyan szakembereknek, akik munkájuk során migrán-
sokkal kerülnek kapcsolatba: pedagógusoknak, szociális 
szakembereknek, egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek 
és fegyveres biztonsági őröknek.

A bevándorlók és a szakemberek támogatása mellett 
nagyon fontos számunkra, hogy a többségi társadalom nyi-
tottabbá, elfogadóbbá váljon a hazánkba érkező külföldiek 
iránt, hiszen ez a migránsok sikeres integrációjának egyik 
elengedhetetlen feltétele. Ennek érdekében különböző ok-
tatási, kulturális témájú projektekkel, programokkal építünk 
hidat a befogadó társadalom és a bevándorlók között.

E célok megvalósítását közhasznú tevékenységként, 
nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesü-
leti formában végezzük. Az egyesület közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, az országgyűlési 
választásokon képviselőjelöltet nem indít és támogat, pár-
toktól támogatást nem fogad el. Egyesületünk a hazánkba 
érkező külföldieknek segít abban, hogy új otthonra találjanak 
nálunk. A Menedék külföldről is támogatott szervezet. A leg-
fontosabb támogatónk az a közel 400 ezer külföldi, aki az 
elmúlt évtizedekben Magyarországot választotta hazájának.

A MENTOR-ÁLLÁS projekt célja a sérülékeny, hátrányos helyzetű 
harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztathatóságának 
növelése és a munkaerőpiacon való megmaradásuk elősegítése. 

A projekt több elérhető szolgáltatásból áll.

A SZOCIÁLIS TANÁCS ADÁS 
keretében a szociális esetmunka módszerével, az egyéni 
szükségleteket felmérve, foglalkoztathatóságot igyekszünk 
növelni.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: folyamatosan.

JOGI TANÁCSADÁS 
segít álláskeresésben és a munkerőpiacon való meg-
maradásban.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE:  1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: egyeztetés szerint.
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A FOGLAKOZÁSTERÁPIA 
csoportos program munkatapasztalattal még nem 
rendelkező ügyfelek számára. Célunk, hogy közösséget 
biztosítsunk a munkaerő-piaci integráció felé vezető úton. 
Például varrást tanítunk női ügyfeleink számára.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: folyamatosan.

Az ÁLLÁSKERESŐ KLUB 
kidolgozott tematika szerint megvalósuló foglalkozás, mely 
például a következő témákat érinti: állásinterjú, álláskere-
sési technikák, interkulturális találkozások, képzések, 
okmányhonosítás, a munkaerőpiac sajátosságai,vállalkozás
alapítás, önéletrajz írás.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT:  folyamatosan.

MENTÁLHIGIÉNÉS ELLÁTÁS 
pszichológus és pszichiáter bevonásával.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: folyamatosan.

Az ALTERNATÍV PSZICHOTERÁPIÁS 
CSOPORTFOGLALKOZÁS 
lehetőséget biztosít a nyelvet kevésbé beszélő, önmagukat 
kifejezni nehezen tudó sérülékeny személyeknek, hogy 
feldolgozzák az átélt traumákat.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: folyamatosan.

Az INTERKULTURÁLIS KÖZVETÍTŐKÉPZÉS 
ÉS GYAKORNOKSÁG PROJEKT 
során két alkalommal indítjuk engedélyezett képzésünket. 
A képzést követően a három hónapos munkatapasztalat-
szerző programelemünk részeként gyakornoki pozíciókat 
biztosítunk a résztvevőknek olyan helyszíneken, ahol mint 
interkulturális közvetítő a munkaközösség hasznos tagjává 
válhatnak.
IDŐPONT: folyamatosan.
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GYAKORNOKSÁG – VÁLLALKOZÁSI GYAKORNOKOK 
programunk lehetőséget biztosít, hogy harmadik országbeli 
állampolgár munkatapasztalatot szerezzen: saját vállal-
kozást működtető személyek mellett gyakornoki felada-
tokat lát el három hónapon át.
IDŐPONT: folyamatosan.

A MAGYAR NYELVI KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 
különösen azoknak az ügyfeleinknek nélkülözhetetlen, 
akiknek a szakterülete célzott nyelvi kompetenciát követel 
meg. Ezeket a területeket folyamatosan felmérve indítjuk 
kiscsoportos csoportjainkat.
IDŐPONT: folyamatosan.

KAPCSOLATTARTÓK: Medjesi Anna, Barcza Ildikó
E-MAIL :  anna.medjesi@menedek.hu,
ildiko.barcza@menedek.hu
TELEFON:  +36 1 322 1502
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A projekt célja, hogy a megvalósuló programokkal támogas-
sa a résztvevő migránsokat és közösségeiket, egyszersmind, 
találkozási lehetőséget is biztosítson a többségi társadalom 
tagjaival, ami hosszú távon az előítéletek visszaszorítását, a 
társadalom nyitottabbá válását eredményezheti.

A projekt több elérhető szolgáltatásból áll.

MAGYAR NYELVOKTATÁS NŐK SZÁMÁRA

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 19.
IDŐPONT:  folyamatosan.

A SZERVEZET NEVE:  Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 . 10/2-2016-00002

PROJEKT CÍME:   JOG – AKTIVITÁS – KÖZÖSSÉG
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INTEGRÁCIÓS SZÍNPAD – DRÁMACSOPORT

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 19.
IDŐPONT: folyamatosan.

KÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁS ÉS BLOGÍRÁS
Beszélgetések szervezése különböző témákról (például 
egy-egy ország kultúrájáról), pozitív példák gyűjtése és 
bemutatása a blogon.
A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 19. 

INTERKULTURÁLIS KÖZVETÍTŐ KÉPZÉS
Az egyesület engedélyezett képzése során olyan tudást 
szerezhetnek a résztvevők, mellyel hidat képezhetnek a mig-
ráns közösségek és a többségi társadalom tagjai között. 

ÖNKÉNTES KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÉPZÉS
Célja, hogy a képzés végére a résztvevők mentorokká: 
közösségük segítőivé, szervezőivé váljanak.

KAPCSOLATTARTÓK: Lovig Tímea, Faragó Renáta
E-MAIL :  timea.lovig@menedek.hu, 
renata.farago@menedek.hu
TELEFON: +36 1 322 1502
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A SZERVEZET NEVE:  Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 . 15/3-2016-00001

PROJEKT CÍME:   MŰKÖDJÜNK EGYÜTT!

A projekt célja, segíteni a nemzetközi védelmet élvezőknek 
a szociális munka módszereivel, hogy minél előbb ki-
alakítsák önálló életvitelüket.

A projekt szolgáltatásai a következők:

SZOCIÁLIS TANÁCSADÁS

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: folyamatosan.

JOGI TANÁCSADÁS
Mind a szociális munkások, mind az ügyfelek számára.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: egyeztetés szerint.

KAPCSOLATTARTÓK: Bálint Petra, V. Szabó Júlia
E-MAIL :  petra.balint@menedek.hu, julia.szabo@menedek.hu
TELEFON:  +36 1 322 1502
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A SZERVEZET NEVE:  Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .2 . -2015-00001

PROJEKT CÍME:   BEFOGADÓ ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK

A projekt célja migráns hátterű gyerekek és fiatalok integ-
rációjának támogatása. 

A projekt a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

EGYÉNI MENTORÁLÁS
Önkéntes mentorok egyénileg vagy kis csoportban támo-
gatják a külföldi gyerekeket, fiatalokat egyéni szükségleteik 
alapján (magyartanulás, tantárgyi segítés, fejlesztés stb.).

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: megegyezés szerint (a Menedék 
egyesületben, az iskolában, óvodában, a mentorált otthonában).
IDŐPONT: megegyezés szerint (általában heti egy alkalom, 
hétköznap).

ÖNISMERETFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
Migráns hátterű gyerekek, fiatalok számára az élethely-
zetükkel, identitáskérdésekkel kapcsolatos csoportos 
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foglalkozás külső szakértő (pl. pszichodráma tanár) vezeté-
sével, öt alkalommal.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: változó.
IDŐPONT: egyeztetést szerint.

ISKOLÁN KÍVÜLI SZABADIDŐS PROGRAMOK 
Migráns hátterű és magyar gyerekek számára hétvégi 
szabadidős programok (pl. állatkert, színház, múzeum, 
piknik, kirándulás stb.).

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: változó (Budapest).
IDŐPONT: változó (havi egy alkalom, szombaton vagy vasár-
nap).

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ÉS ÉRZÉKENYÍTŐ 
FOGLALKOZÁSOK 
Az együttműködő óvodákban, iskolákban migráns és 
magyar gyerekek számára foglalkozások a migrációról, 
kulturális sokszínűségről, együttműködésről.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: az együttműködő óvodák és iskolák.
IDŐPONT: változó.

PEDAGÓGUS SZAKMAI FÓRUMOK 
Az együttműködő óvodákban, iskolákban a migráns gyerekek 
oktatását, nevelését érintő kérdésekben a pedagógusok 
megosztják tapasztalataikat és a témában jártas szakértők 
segítik a munkájukat.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: óvodák és iskolák.
IDŐPONT: egyeztetést szerint.

INTERKULTURÁLIS KÖZVETÍTÉS
A szülők, családok és a pedagógusok közötti kommu-
nikációt interkulturális közvetítők segítik.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: óvodák és iskolák.
IDŐPONT: változó.

NAPKÖZIS ÉS BENTLAKÁSOS NYÁRI TÁBOROK
Migráns hátterű gyerekek és fiatalok számára nyári nap-
közis és bentlakásos táborok. 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: óvodák és iskolák.
IDŐPONT: egyeztetést szerint.

KAPCSOLATTARTÓ: Barcza Ildikó
E-MAIL :  ildiko.barcza@menedek.hu
TELEFON:  +36 1 322 1502
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SZERVEZET NEVE:  Szubjektív Értékek Alapítvány

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  
MMIA-2 .2 .7/2-2016-00005

PROJEKT CÍME:   SAJÁT ERŐBŐL 3.0 – 
VÁLLALKOZÓI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MIGRÁNSOKNAK

A Szubjektív Értékek Alapítványnál a kultúrák közötti 
párbeszéd elősegítésén, a fenntartható társadalom megte-
remtésén és az európai gondolat magyarországi elterjesz-
tésén dolgoznak. Az alapítványt 2002-ben alapították.

Fő céljuk, hogy lehetőséget teremtsenek fiatalok számára 
kreatív ötleteik megvalósítására, illetve, hogy kulturális 
sokszínűséget hangsúlyozó közös projekteket bonyolítsa-
nak le. Céljuk továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok képzé-
sének elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása, 
a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó konfliktusok 
kezelése.
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A VÁLLALKOZÓI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MIGRÁN-
SOKNAK című projekt célja a migránsok vállalkozási kész-
ségeinek fejlesztése és olyan szolgáltatások biztosítása, ame-
lyek segítik vállalkozásaik beindítását (konzultáció, gyakorlati 
támogatás, tapasztalatcsere és bemutatkozási lehetőség).

VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSI WORKSHOP-SOROZAT 

1.   Entrepreneurial Self Knowledge Workshop,
2.  Business Plan / Business Model Workshop,
3.  How to Register Your Business in Budapest,
4.  Marketing basics, Corporate Identity Workshop,
5.  Online Marketing  Workshop,
6.  How to Pitch Your Business Idea Workshop.
A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Árpád Center, 1133 Budapest, 
Árboc u. 6.

IDŐPONT:  2016. november-december; 2017. február-március.

ÜZLETFEJLESZTÉSI KONZULTÁCIÓ
Személyes tanácsadás vállalkozásindításhoz és üzleti 
tervfejlesztéshez 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE:  1092 Budapest, Erkel u. 11.
IDŐPONT: egyeztetés szerint.

PÉNZÜGYI ÉS JOGI KONZULTÁCIÓ
Személyes tanácsadás a vállalkozások jogi, pénzügyi, 
adózási követelményeiről.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1092 Budapest, Erkel u. 11.
IDŐPONT: egyeztetés szerint. 

MARKETING SZOLGÁLTATÁS
A kritériumokat teljesítők részt vehetnek prémium szol-
gáltatásainkban: arculattervezés, névjegykártya-gyártás, 
webfejlesztés, marketing támogatások.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1092 Budapest, Erkel u. 11.
IDŐPONT: egyeztetés szerint. 
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NETWORKING MEETUP
Téma a kapcsolatépítés. Magyarországon sikeresen vál-
lalkozó külföldieket kérünk fel előadónak.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Up Center, 1114 Budapest, Bar-
tók Béla út 29.
IDŐPONT: 2017. március – 2017. szeptember.

KAPCSOLATTARTÓ: Telek Hanna
E-MAIL :  hanna.telek@szubjektiv.org
TELEFON: +36 20 226 6844
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SZERVEZET NEVE:  Szubjektív Értékek Alapítvány

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 . 10/2-2016-00003

PROJEKT CÍME:   KOMPLEX KÉPZÉSI ÉS MENTORÁLÁSI PROGRAM 
MIGRÁNSOK POLITIKAI RÉSZVÉTELÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE

A projekt célja a migránsok politikai részvételének és 
képviseletének növelése Migráns Politikai Fórum szervezé-
sével öt témában tíz alkalommal, valamint migráns civil 
szervezetek részére szervezett kapacitásfejlesztő képzéssel 
és migráns közösségi képviselők képzésével.

A projekt a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

KÉPZÉSI PROGRAM MIGRÁNS KÖZÖSSÉGI 
KÉPVISELŐKNEK (60 ÓRA)
A képzés célja, hogy fölkészítse a résztvevőket (Magyaror-
szágon élő nem EU-állampolgárokat) közösségeik érde-
keinek képviseletére.  
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A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNEI :  Falk1 Rendezvényközpont, 
Budapest. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1., 
Szubjektív Értékek Alapítvány, Budapest, 1092, Erkel u. 11. 
IDŐPONT: 2017. június – október.

EGYÉNI MENTORÁLÁS 
A ‘KÉPZÉSI PROGRAM A MIGRÁNS KÖZÖSSÉGI 
KÉPVISELŐKNEK’ című képzés résztvevőinek (10 óra/fő)
A mentorálás célja, hogy fölkészítse a résztvevőket közös-
ségeik érdekeinek képviseletére a Migrációs Politikai 
Kerekasztalon.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNEI :  Falk1 Rendezvényközpont, 
Budapest. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1., 
Szubjektív Értékek Alapítvány, Budapest, 1092, Erkel u. 11. 
IDŐPONT:  2017. június – 2018. május.

MIGRÁNS NONPROFIT SZERVEZET VEZETŐKÉPZÉS 1.
Nonprofit szervezet vezetésének jogi és etikai alapjai (30 
óra)
A képzés célja, hogy a résztvevő elsajátíthassa a nonprofit 
szervezetek működésének jogi és etikai alapjait, és ezen 
kompetenciák birtokában hatékonyan tudjon fellépni mig-
ráns közössége érdekében.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Falk1 Rendezvényközpont, 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
IDŐPONT: 2017. szeptember – október.

MIGRÁNS NONPROFIT SZERVEZET VEZETŐKÉPZÉS 2. 
Erőforrások, forrásteremtés (30 óra).
A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a nonprofit 
szervezetek különböző bevételi forrásait és a pályázati 
lehetőségeket .

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Falk1 Rendezvényközpont, 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
IDŐPONT: 2017. október – november.
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MIGRÁNS NONPROFIT SZERVEZET VEZETŐKÉPZÉS 3. 
A nonprofit szervezet kommunikációja (30 óra)
A képzés célja, hogy a résztvevő olyan kommunikációs 
kompetenciákat sajátítson el, melyek segítségével szer-
vezete hatékonyan képviselheti közössége érdekeit.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Falk1 Rendezvényközpont, 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
IDŐPONT:  2017. december – 2018. január.

MIGRÁNS NONPROFIT SZERVEZET VEZETŐKÉPZÉS 4. 
Társadalmi és kulturális orientáció (30 óra)
A képzés célja, hogy a résztvevő olyan Magyarországgal 
kapcsolatos ismereteket sajátítson el, melyek segítségével 
hatékonyan tud orientálódni a magyar társadalomban és 
közigazgatásban.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Falk1 Rendezvényközpont, 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
IDŐPONT: 2018. január – 2018. március.

JOGI TANÁCSADÁS 
a ‘MIGRÁNS NONPROFIT SZERVEZET VEZETŐKÉPZÉS 
1-4.’ képzés-sorozat résztvevőinek (5 óra/fő) 
Civil szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos 
jogi tanácsadás migráns civil szervezetek képviselőinek és 
Magyarországon élő nem EU-állampolgároknak 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Szubjektív Értékek Alapítvány, 
1092 Budapest, Erkel u. 11.
IDŐPONT: 2017. szeptember – 2018. március.

MIGRÁCIÓS POLITIKAI FÓRUM 
Tíz érdekegyeztető fórum migráns civil szervezetek, 
migráns közösségi képviselők, közigazgatási szervek és 
szakhatóságok bevonásával, öt témakörben (oktatás, 
kultúra, egészségügy és szociálpolitika, migráció/idegen-
rendészet, munkavállalás), Budapest Főváros Önkormány-
zatával együttműködve, a Fővárosi Migrációs Kerekasztal 
folytatásaként.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNÉT Budapest Főváros 
Önkormányzata biztosítja.
IDŐPONT: 2017. szeptember – 2018. május.
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KONFERENCIA 
Kétnapos konferencia 50 résztvevővel, amely a Migrációs 
Politikai Fórum öt témáját járja körül előadásokon és 
workshopokon a különböző területekről érkező előadókkal; 
bemutatja a projekt eredményeit és a fórumon összeállított 
problématérképeket.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest.
IDŐPONT: 2018. április.

KIADVÁNY 
A konferenciához kapcsolódó 40 oldalas kiadvány a fórum 
tematikájához igazodva mutatja be az öt témában a prob-
lémákat, szakpolitikai megoldási lehetőségeket. 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest.
IDŐPONT: 2018. április.

KÖZÖSSÉGIMÉDIA-PLATFORMOK MŰKÖDTETÉSE 
(MIGRANTCOMMUNITIESIN HUNGARY / 
MIGRÁNS KÖZÖSSÉGEK MAGYARORSZÁGON)
Tematikus blog (migrantcommunity.blog.hu, 
migranskozosseg.blog.hu) és Facebook-oldal 
(https://www.facebook.com/Migrant-Communities-in-Hun-
gary-468053910196346/) létrehozása és működtetése, 
aktuális információkkal és kapcsolódó témákkal, a migráns 
résztvevők és az általuk képviselt ügyek és témák bemuta-
tásával, a projektcsapat és a képviselők által.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest.
IDŐPONT:  2018. április.

KAPCSOLATTARTÓ:  Bak Árpád
E-MAIL :  arpad.bak@szubjektiv.org
TELEFON: +36 70 279 4798
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SZERVEZET NEVE:  Szubjektív Értékek Alapítvány

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .3-2015-00006

PROJEKT CÍME:   A TUDÁS ALAPÚ MIGRÁCIÓT TÁMOGATÓ KÉPZÉS 
ÉS GYAKORNOKI PROGRAM

A projekt a Magyarországon tanuló harmadik országbeli 
diákok számára biztosít személyes márkaépítési képzést 
és elhelyezkedést segítő gyakornoki programot. A hosszú 
távú cél az, hogy az itt diplomát szerző hallgatók Magyar-
országon maradva kamatoztathassák tudásukat. 

A projekthez kapcsolódó szolgáltatások:

SZEMÉLYES MÁRKAÉPÍTÉSI FELNŐTTKÉPZÉS 
ÉS GYAKORNOKI PROGRAM
A képzések három szemeszterben, öt városban valósulnak 
meg, elsőként Pécsen és Budapesten. Ezzel párhuzamosan 



zajlik a gyakornoki program, melyben közvetítői szerepet 
töltünk be a gyakorlatra jelentkező diákok és potenciális 
munkáltatók között.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest, Pécs.
IDŐPONT: 2017. őszi szemeszter.
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KAPCSOLATTARTÓ: Ugróczi Kinga
E-MAIL :  kinga.ugroczi@szubjektiv.org
TELEFON: +36 70 377 4053
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SZERVEZET NEVE:  Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .7/2-2016-00006 

PROJEKT CÍME:   MIGRÁNSOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK SEGÍTÉSE

Az alapítvány átfogó célja, hogy elősegítse, támogassa az 
európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez 
elengedhetetlen helyi közösségek, civil szerveződések és 
autonóm állampolgárok képességeinek, erőforrásainak, 
lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő önálló 
kezdeményezéseket, programokat. 

Az alapítvány segítséget kíván adni a civil partnerek 
számára különböző ötleteik konkrét fejlesztési projektté 
érleléséhez és azok megvalósításához, különös tekintet-
tel az együtt gondolkodás és együttműködés, illetve a nyílt 
kommunikáció és információcsere módszereire, eszközeire.
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A Migránsok vállalkozóvá válásának segítése című projekt 
célja az ügyfelek egyéni vállalkozásának segítése. :

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI WORKSHOP 
6+4 NAPOS WS SOROZAT 3 KÖRBEN 
Egyéni tanácsadás vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó 
témákkal

– gyakornoki lehetőség
– vállalkozói fórum
– magyar nyelvi képzés

Kiegészítő szolgáltatások: tanácsadás, tolmácsolás, iroda-
használat.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1146 Budapest, Thököly út 104.
IDŐPONT: 2017. szeptember – 2018. június.

KAPCSOLATTARTÓ: Gábor Zita
E-MAIL :  gabor.zita@jovokerek.hu
PROJEKT E-MAIL :  migbiz@jovokerek.hu
http://jovokerek.hu/migbiz/
https://www.facebook.com/migbizbudapest/
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Károlyi István Gyermekközpont - Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthona

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA1. 1.4-2018-00002

PROJEKT CÍME:   CSATLAKOZÁSOK

A fóti Károlyi István Gyermekközpont hat évtizedes múltra 
tekint vissza, mindig különleges helyet foglalt el a magyar 
gyermekvédelemben.  A mai gyermekközpont elődje, a Fóti 
Gyermekváros története során közel tízezer gyermeknek 
biztosított otthont.

Gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a me-
nekültügyi jogszabályok alapján elismerésüket kérő, vagy 
elismerésüket nem kérő kísérő nélküli kiskorúak részére 
ellátást biztosítunk a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermek-
otthonában. Célunk nyelvi, tantárgyi felzárkóztatásukkal 
sikeres integrációjuk elősegítése.
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A Csatlakozások című projekt célja a hatóságok által 
az intézménybe szállított és ott elhelyezett kísérő nélküli 
kiskorúak szocializációs hátrányainak csökkentése, 
feszültségeik, adaptív levezetése, iskolai integrációjuk 
előkészítése, iskolai motiváció kialakítása, valamint a 
képesség- és tudásbeli hátrányuk kompenzációja a sikeres 
társadalmi integráció érdekében. 

A projektben a következő szolgáltatások valósulnak meg: 
teremfutballedzés, tanoda program, „életfája”, kézműves 
foglalkozások, közösségi zenélés, krikettedzések, film-
klub, tájékoztató kisfilm készítése, tájékoztató kiadványok 
készítése, időszakba eső ünnepek megtartása, tolmácsok 
segítségével. A célcsoportok szocializációs szintje eltérő. 
Projektünk a szocializációs hátrányok csökkentését, az 
ellátottak feszültségeinek adaptív levezetését, az iskolai 
integráció előkészítését, az iskolai motiváció kialakítását, 
a képesség- és tudásbeli hátránykompenzációt célozza a 
sikeres társadalmi integráció érdekében.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Károlyi István Gyermekközpont, 
Fót.
IDŐPONT: 2016. április – 2016. június.

KAPCSOLATTARTÓ: Kádas István
E-MAIL :  istvan.kadas@kigyk.eu
TELEFON: +36 27 358 022
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 Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és Budapest Főváros Önkormányzata

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA–2.3.2/3–2016–00001 

PROJEKT CÍME:   MIGRÁNSOK A VÁROSBAN: HELYI INTEGRÁCIÓS 
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BUDAPESTEN

A Nemzetközi Migrációs Szervezetet 1951-ben alapították, 
napjainkban a vezető kormányközi szervezet a migráció 
területén, amely szorosan együttműködik nemcsak kor-
mányzati szervekkel, hanem kormányközi és nem kor-
mányzati szervekkel is.

A szervezetnek 162 tagállama van, további 9 állam pedig 
megfi gyelő státusszal rendelkezik. Több mint száz ország-
ban található kihelyezett irodája. Az IOM elkötelezett az em-
berhez méltó és rendezett migráció elősegítése iránt, melyet 
különböző szolgáltatások és tanácsadás biztosításával tesz 
lehetővé a kormányzati szervek és a migránsok számára.
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Magyarország 1991-ben lett az IOM tagállama, a budapesti 
kihelyezett irodát egy évvel később, 1992-ben létesítették. 
A magyar kormány és az IOM közti szerződés aláírása óta 
(1992. április 7.) a szervezet diplomáciai testületként van 
nyilvántartva. Az 1990-es években az IOM Budapest több 
projektet is indított, többek között az emberkereskedelem 
ellen, a migráció és egészség témakörben. Támogatott 
önkéntes hazatérőket, segítséget nyújtott átutazó migrán-
soknak, és információs kampányokat indított migrációs 
témakörben Magyarországon.

A MIGRÁNSOK A VÁROSBAN: HELYI INTEGRÁCIÓS 
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BUDAPESTEN 
című projekt céljai a migrációs ügyfélpont felállítása és 
működtetése a Budapesten élő harmadik országbeli állam-
polgárok hatékonyabb integrációjának elősegítésére, kohe-
rens és teljes körű információszolgáltatás, tanácsadás és a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés által. Az ügyfélszol-
gálat hivatali időben tájékoztatást és tanácsadást biztosít a 
közszolgáltatások tekintetében, a hatáskörön kívüli kér-
désekben a megfelelő platformra irányítja az ügyfeleket.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE:  Fővárosi Önkormányzat 
ügyfélszolgálata, 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.
IDŐPONT: 2017. október – 2018. június.

KAPCSOLAT: Zságer László Zsolt
E-MAIL :  lzsager@iom.int
TELEFON: +36 1 472 2505
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SZERVEZET NEVE:  Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .4-2015-00002

PROJEKT CÍME:   GYERE, BESZÉLJÜNK MAGYARUL!

A nyelviskolát 1991-ben alapították. Három angol cso-
porttal, bérelt iskolai tantermekben kezdték az oktatást, a 
csapat Óbuda legrégebbi nyelviskolájaként üzemel. Több 
tízezer diákjuk volt az évek alatt, akik számra kellemes 
környezetet, szakmai hozzáértést, naprakész tananyagot, 
korrekt hozzáállást biztosítottak és biztosítanak a jövőben 
is a jelentkezők számára. A nyelviskolában elsősorban 
angol, német, olasz, spanyol francia és magyar nyelvtan-
folyamokra lehet jelentkezni.

A GYERE, BESZÉLJÜNK MAGYARUL! című projekt céljai: 
nyelvi képzés és kulturális ismeretanyagokkal színesített 
programok biztosítása, segítve a társadalmi, szociális és 
munkaerőpiaci beilleszkedést. 
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A projekt a következő szolgáltatásokból áll: 

SZINTFELMÉRÉS
A jelentkezőknek ingyenes írásbeli és szóbeli szintfelmérést 
biztosítunk, és segítünk kiválasztani az ideális tanfolyamot.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

MAGYARTANFOLYAM
120, 180 és 240 tanórás tanfolyamokat indítunk kezdő, 
középhaladó és haladó szinten.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

KÜLSŐ PROGRAM
A tanfolyamok során a diákok külső programokon is részt 
vesznek a magyar kultúrával ismerkednek meg, gyakorol-
hatják az addig tanultakat.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15., 
illetve az adott programokhoz tartozó külső helyszínek
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

ZÁRÓVIZSGA
Tanfolyamaink írásbeli és szóbeli vizsgával zárulnak. A sike-
res vizsgázók a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

NYELVI KLUB
Havonta egyszer háromórás, ingyenes nyelvi foglalkozást 
tartunk, magyar programokkal, beszélgetésekkel. A nyelvi 
klubon a régi és jelenlegi diákok mellett, családtagjaik és új 
érdeklődök is részt vehetnek.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15. és 
külső helyszínek.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

GYEREKFELÜGYELET
A tanfolyamon részt vevők háromévesnél idősebb gyerme-
kei számára a képzés időtartamára ingyenes gyerekfelü-
gyeletet biztosítunk.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.
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ONLINE JÁTÉK
A játék három különböző nyelvtudású szinten érhető el. 
Mobiltelefonról és hagyományos asztali gépről is elérhető. 
A tanuló folyamatos visszajelzést kap a teljesítményéről. 

KAPCSOLATTARTÓ: Gábor Melinda, Kiss Edina
E-MAIL :  ugyfelszolgalat@converzum.hu
TELEFON: +36 1 368 1158
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SZERVEZET NEVE:  Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .4/3-2016-00002

PROJEKT CÍME:   MÁSKÉPPEN MAGYARUL

A projekt célja a Magyar nyelvi képzés és kulturális ismeret-
anyagokkal színesített programok biztosítása, mely segíti a 
társadalmi, szociális és munkaerő piaci beilleszkedést.

A projekt a következő szolgáltatásokból áll:

SZINTFELMÉRÉS
A jelentkezőknek ingyenes írásbeli és szóbeli szintfelmé-
rést biztosítunk. A szintfelmérés végén segítünk kiválasz-
tani az ideális tanfolyamot.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE:  1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT:  2018. május 31-ig folyamatosan.
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MAGYARTANFOLYAM
120 tanórás tanfolyamokat indítunk kezdő, középhaladó és 
haladó szinten.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT:  2018. május 31-ig folyamatosan.

KÜLSŐ PROGRAM
A tanfolyamok során a diákok külső programokon is részt 
vesznek, ahol a magyar kultúrával ismerkedhetnek meg, és 
ahol az addig tanultakat is gyakorolhatják.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
illetve az adott programokhoz tartozó külső helyszínek
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

ZÁRÓVIZSGA
Tanfolyamaink írásbeli és szóbeli vizsgával zárulnak. 
A sikeres vizsgázók a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt 
kapnak.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

LATIN BETŰS ÍRÁSMÓD ELSAJÁTÍTÁSA
A csoportos kezdő nyelvtanfolyam előtt harmincórás 
egyéni képzési lehetőséget biztosítunk.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan

GYEREKFELÜGYELET
A tanfolyamon részt vevők háromévesnél idősebb gyerme-
kei számára a képzés időtartamáta ingyenes gyerekfelü-
gyeletet biztosítunk.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1023 Budapest, Lajos u. 11-15.
IDŐPONT: 2018. május 31-ig folyamatosan.

CONVERZOOM – MOBILAPPLIKÁCIÓS, SZÓTANULÓ, ONLINE JÁTÉK 
A játék szintfelméréssel kezdődik, 3 nyelvi szinten érhető 
el. Változatos és érdekes témakörök követik egymást. A 
játékos folyamatos visszajelzést kap.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE:  bárhol és bármikor elérhető lesz. 

KAPCSOLATTARTÓ: Gábor Melinda, Kiss Edina
E-MAIL :  ugyfelszolgalat@converzum.hu
TELEFON: +36 1 368 1158
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SZERVEZET NEVE:  Magyarországi Evangélikus Egyház - Evangélikus Diakónia

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:  MMIA-2 .2 .8/3-2016-00003

PROJEKT CÍME:   EVANGÉLIKUSOK A MENEKÜLTEKÉRT

Az Evangélikus Diakónia a menekültek segítésére létre-
hozta tanácsadó irodáját. Szociális munkával, közösségi 
programokkal és nyelvi kurzusokkal segítik a hazánkban 
élő bevándorlókat.

A program 2016 májusában indult, az integrációs szolgálat 
többek között magyar, angol és arab nyelvű nyelvi klubokat 
tart. Közösségi alkalmait, valamint az egyéni fogadóórákat 
a Mandák Mária Evangélikus Gyülekezeti Házban tartják.

A projekt menekült családok társadalmi beilleszkedését 
segíti, átmeneti, védett lakhatás biztosítás mellett, egy 
komplex integrációs szolgáltatással. A cél az önálló élet-
vitel kialakításához szükséges készségek és képességek 
fejlesztése. 
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A projekt a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
Elsősorban olyan ügyfeleknek, akik valamilyen jövedelem-
mel már rendelkeznek, így a támogatással kiegészítve 
fedezni tudják bérleményük költségeit.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest, Nyíregyháza.
IDŐPONT: folyamatosan.

SZOCIÁLIS MUNKA
Segítségnyújtás lakás- és álláskeresésben, ügyintézésben; 
tanácsadás (családegyesítéssel, egészségüggyel kapcso-
latban), segítés az okmányok beszerzésében (honosítás, 
státusz ügyek),  fejlesztési terv készítése és végrehajtása, 
mentális támogatás, ügyfelek kísérése és képviselete ügyin-
tézések során, átirányítás más szakemberhez, utánkövetés.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest, Nyíregyháza.
IDŐPONT:  folyamatosan.



49

SZERVEZET NEVE:  Magyarországi Evangélikus Egyház - Evangélikus Diakónia

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:MMIA-2 .2 .9/3-2016-00001

PROJEKT CÍME:   MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
INTÉZMÉNYEINEK FELKÉSZÍTÉSE

A projekt célja: a személyes gondoskodás körébe tartozó el-
látást nyújtó diakóniai intézmények felkészítése az időskorú, 
fogyatékos vagy más okból sérülékeny menekültek foga-
dására.  

Két budapesti szociális ellátást nyújtó intézményünket 
(idősellátás, fogyatékosotthon) készítjük fel a menekültek 
befogadására és szakszerű ellátására.  Szakmai és nyelvi 

képzést adunk, közösségi programokat biztosítunk az in-
tézmény munkatársainak.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: Budapest. 

KAPCSOLATTARTÓ: Mészáros Attila
E-MAIL :  mesata@gmail.com
TELEFON: +36 20 555 8785
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SZERVEZET NEVE:  Artemisszió Alapítvány

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:MMIA -  2 .2 .5.

PROJEKT CÍME:   SkillsOn!

Az Artemisszió Alapítvány 1998-ban alakult nonprofit 
közhasznú szervezet. Célja, hogy Magyarországon együtt-
működő, szolidáris társadalom jöjjön létre. Meglátásuk 
szerint a globalizálódó világban a békés egymás mellett 
éléshez szükséges kompetenciává vált a kulturális sokféle-
ség megértése.

Ennek céljából foglalkoznak fiatalokkal, és fontosnak 
tartják, hogy interkulturálisan érzékeny, a társadalom 
életében részt vevő, az érdekeiket érvényesíteni tudó (föld-
rajzilag és társadalmilag is) mobil fiatalok alkossák a jövő 
generációját. Különböző interkulturális tanulási lehetőséget 
biztosítanak fiatalok számára, iskolán kívüli és iskolai 
környezetben is, és nem-formális, élményalapú, kreatív 
eszközökkel dolgoznak.
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Programjaikban Európán kívülről érkező migránsok-
kal is dolgoznak. Az Artemisszió Alapítvány célja, hogy 
segítse a hazánkban élő migránsokat abban, hogy kap-
csolódni tudjanak a fogadó társadalomhoz, jobban értsék 
új környezetüket, tudatosabbak legyenek a saját céljaikat, 
értékeiket tekintve, röviden: megtalálják és megállják 
helyüket a világnak ebben a szegletében is.

A SkillsOn című projekt célja a Magyarországon három 
hónapnál hosszabb ideig tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok, valamint védelmi státuszt élvezők (me-
nekültek, oltalmazottak, befogadottak) munkaerő-piaci 
integrációjának támogatása olyan célzott szolgáltatások 
révén, melyek a szóban forgó célcsoportok munkaerő-piaci 
esélyeit javítják.

A projekt a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

KAPCSOLATTARTÁS SZOCIÁLIS MUNKÁSSAL
Mélyinterjún alapuló szükségletfelmérés, majd egyéni 
fejlesztési terv készítése; igény esetén támogatás: egész-
ségügyi, lakhatási, tartózkodási, stb. ügyekben. 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE:  1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: egyeztetés szerint.

DÉT KÉPESSÉGFELMÉRÉS
Kompetenciafelmérés, mely a bizonytalan helyzetben lévő 
migránsok orientációját segíti elő.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE:  1085 Budapest, Pál u. 6.
IDŐPONT: egyeztetetés szerint.

MUNKAERŐ-PIACI TRÉNING
A munkaerő-piaci elhelyezkedéshez szükséges készségek 
fejlesztése, a meglévő források aktiválása; állásinterjú-
szimuláció.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1081 Budapest, Népszínház u. 16.
IDŐPONT: egyeztetetés szerint.

SZAKMAI GYAKORLAT
A gyakorlat a résztvevő igényeire alapozva, a felek közös 
megegyezése szerint, mentor segítségével jön létre; a men-
tor a szakmai gyakorlat végén értékelést készít. 

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: külső helyszín.
IDŐPONT: egyeztetetés szerint.
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NYELVI FELZÁRKÓZTATÁS
A nyelvi akadályok leküzdésére szolgáló kiegészítő tevékeny-
ség; az óraadók e feladatra célzottan felkészített önkéntesek.

A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: 1085 Budapest, Pál u. 6.
IDŐPONT: egyeztetés szerint.

FAKULTATÍV PSZICHOLÓGIAI, JOGI SZAKÉRTŐI 
TANÁCSADÁS
A szociális munkás javaslata alapján, szükség szerint tol-
mács közreműködésével, a vándorlással kapcsolatos jogi, 
pszichológiai nehézségek megoldásához nyújt segítséget.
A SZOLGÁLTATÁS HELYSZÍNE: egyeztetés szerint.
IDŐPONT: egyeztetés szerint.

AKTÍV MEGVALÓSÍTÓI SZEREP
Disszemináció – híradások készítése a projekt 
eseményeiről, megvalósulásáról az Artemisszió Alapítvány 
blogján, FB oldalán; régi résztvevők előadóként oszthatják 
meg a magyarországi munkavállalással kapcsolatos ta-
pasztalataikat.

KAPCSOLATTARTÓ: Csáky Erzsébet
E-MAIL :  erzsebet.csaky@artemisszio.hu
TELEFON: +36 70 411 7135
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SZERVEZET NEVE:  Kalunba Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kalunba elsősorban Magyarországon élő menekültként 
elismert és oltalmazott jogállású személyek, valamint 
hátrányos helyzetű etnikai kisebbségek tagjai, büntetés-
végrehajtási intézetben tartózkodó és onnan szabadult 
személyek, hajléktalanok, állami gondozott és veszélyez-
tetett, részképesség-zavarral küzdő gyermekek, szen-
vedélybetegek, mentális problémával küzdő személyek, 
fogyatékos és idős emberek támogatásában vesznek részt. 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támoga-
tást nem nyújt.

A Kalunba a fentiek szellemében kezdett építkezni alaku-
lása, 2014. eleje óta. Alapítói a menekültügy területén 
nagy szakmai tapasztalattal, jó referenciákkal rendelkező 
elhivatott szakemberek. 2015 májusában a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatallal kötött szerződés keretében 
áttelepített szír menekültek integrációjának támogatásáért 
feleltek. 2015 novemberében az olasz Valdens Egyház tá-
mogatásának köszönhetően tanulási nehézségekkel küzdő 
migráns hátterű gyerekek számára tanulásiterápiás mód-
szertant dolgoztak ki, és megkezdték a fejlesztési munkát 
a Kalunba Oktatási és Fejlesztő Központban. A szervezet 
nagy figyelmet fordít arra, hogy a szeretetteljes segítő 
attitűd mellett jól szervezett, hatékony munkával, valódi 
változásokat érjen el a támogatott személyek életében.
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