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A Menedék Egyesület kétnapos készségfejlesztő tréninget indít önkéntesek számára.

A képzésre olyan leendő vagy már „terepen” dolgozó önkéntesek jelentkezését várjuk, akik 

szeretnék bővíteni migráns-specifikus ismereteiket, fejleszteni készségeiket.  

 

A tréning során a résztvevők megismerkedhetnek a kulturálisan kompetens segítés 

gyakorlatával, megoszthatják a célcsoportról szerzett tapasztalataikat, mélyíthetik szakmai 

önismeretüket. 

 

JELENTKEZZEN TÉRÍTÉSMENTES KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGÜNKRE! 

 

A képzés 2 napon, napi 8 órában kerül megvalósításra, összesen 16 órában. 

 

A tréning időpontjai: 2017. május 17. (szerda), 2017. május 18. (csütörtök) 

A tréning helyszíne: Menedék Egyesület 1081 Budapest, Népszínház utca 19. II./2  

A tréning napok időtartama: 9.00-16.30 

 

A képzés célja, hogy a résztvevők: 

 feldolgozzák a migrációhoz kapcsolódó elméleteket, véleményeket 

 tisztázzák a segítő kapcsolat kereteit, feltételeit, feltérképezzék a belső motivációikat 

 gyakorlatokon keresztül feldolgozzák a segítő kapcsolat határaihoz kapcsolódó 

kérdéseket,  megismerjék az önkéntes tevékenység etikai kódexét. 

 

A tananyag egységei és óraszámok:  

 Bevezetés, migrációs alapismeretek 4 

 A segítés fogalma 6 

 Az önkéntes munka szabályai 6 

 

Tréning költségek: a tréningen való részvétel, az ellátás (kávészünetek, ebéd) a 

résztvevők számára térítésmentes. Vidéki résztvevőnek a Budapestre és Budapestről 

történő visszautazást nem tudjuk téríteni, a résztvevő költségét képezi.  

 

Maximális hiányzás mértéke a tréning időtartamának 10%-a. 

A képzés nem zárul vizsgával. A képzésen résztvevő szakemberek teljesítményét a 

trénerek szóbeli visszajelzés formájában értékelik. 

A tréninghez a következő szolgáltatásokat biztosítjuk térítésmentesen: előzetes 

tudásfelmérés, tréning szükségletek felmérése, képzési tanácsadás. 

 

A tréning teljesítéséről a képző igazolást állít ki. 

Jelentkezési határidő: 2017. május 7. 

Jelentkezését a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével teheti meg, 

amelynek kötelező melléklete egy motivációs levél. 

 

További információ: Medjesi Anna, Tel: 06 1 322 1502, mob. szám: 06 20 217 5438, 

fax: 06 1 479 0272, kepzes@menedek.hu; www.menedek.hu A projekt és azon belül a 

tréning a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával valósul meg.     
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