
 

Közhasznúsági beszámoló összefoglalója 

 

Egyesületünk 2016-ban is működtette segítő szakemberekből álló országos hálózatát, 

segítette a Magyarországon élő bevándorlók, menedékkérők, menekültek és más külföldiek 

társadalmi beilleszkedését, és a Magyarországot elhagyni kívánók és kényszerülő 

külföldiek zökkenőmentes hazatérését.  

2016-ban összesen 2291 személynek (nemzetközi védelemben részesülőknek, harmadik 

országbeli állampolgároknak, őrzött szállásokon elhelyezetteknek) nyújtottunk szociális 

tanácsadó szolgáltatást személyes konzultáció vagy közösségi programok formájában. 

Képzéseket szerveztünk idegenrendészeti, menekültügyi és gyermekvédelemi területen 

dolgozóknak. Diákoknak migráns-specifikus workshopokat, érzékenyítő órákat tartottunk. 

A migrációval foglalkozó nemzetközi szervezetekkel tapasztalatcseréket folytattunk.  

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a 2016-ban összesen 16 pályázatban végzett 

tevékenységeinket a tárgyévre eső magasabb összegű támogatásoktól az alacsonyabb 

összegűekig.  

 

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) 61 020 000 Ft támogatást 

biztosított menekültek és oltalmazottak komplex pszicho-szociális segítségnyújtására. 

Integrációs közösségi programokat szerveztünk, szociális és jogi tanácsadással segítettük az 

érintetteket az önálló életvezetés kialakításában. A társszervezetek közötti koordinációs 

együttműködés elősegítése céljából létrehoztuk a migrationlink.info honlapot. A 

menekülteket befogadó állomásokon és Budapesten összesen 566, valamint az 

idegenrendészeti őrzött szállásokon elhelyezett további 128 ügyfelünk részesült a fenti 

szolgáltatásokban.  

 

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belügyminisztérium által 

társfinanszírozott nemzeti allokációja a Támogató szolgáltatások idegenrendészeti eljárás 

alatt állóknak című projekten keresztül 47 510 000 Ft összeggel járult hozzá az 

idegenrendészeti eljárás alatt állóknak nyújtott támogató szolgáltatásainkhoz. Az őrizetesek 

fizikai és mentális állapotromlásának megakadályozására egyéni és közösségi 

foglalkozásokat, érdekképviseletet, a sérülékeny személyek számára pszichológus, 

pszichiáter tanácsadást biztosítottunk. Az őrzött szállásokon összesen 376 külföldinek 

nyújtottunk egyéni tanácsadást, 731-en vettek részt közösségi foglalkozásainkon és 88-an 

kaptak mentálhigiénés segítséget. 

 

A Western Uniontól (WU) 21 974 000 Ft támogatást nyertünk a hazánkba kísérő nélkül 

érkezett kiskorúaknak, illetve a menedékkérő családok kiskorú gyermekeinek minden 

hétköznap tartott elő-integrációs iskolai foglalkozások megtartására Fóton (a Károlyi István 

Gyermekközpontban) és Bicskén (a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó 

Állomásán).  

 

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belügyminisztérium által 

társfinanszírozott nemzeti allokációja a Mentor-Állás című projekt által 10 378 000 Ft 

támogatást biztosított hátrányos helyzetű harmadik országbeli állampolgárok – különösen 

nemzetközi védelemben részesülők – foglalkoztathatóságának növelésére és a 



 

munkaerőpiacon történő stabil megmaradásuk elősegítésére. Ennek érdekében szociális és 

jogi tanácsadást, mentálhigiénés ellátást, álláskereső klubot, foglalkozásterápiás 

csoportfoglalkozást biztosítottunk, gyakornoki programot indítottunk. Összesen 124 fő 

részesült szociális segítségnyújtásban, mentálhigiénés ellátást pedig 8-an vettek igénybe. 

 

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belügyminisztérium által 

társfinanszírozott nemzeti allokációja a Szakszerűség és kompetencia elnevezésű projekt 

finanszírozásával 8 537 000 Ft-ot fordítottunk az idegenrendészeti eljáráshoz és az 

idegenrendészeti őrizet végrehajtásához kapcsolódó tevékenységet végző szakemberek 

(rendőrök, fegyveres biztonsági őrök, egészségügyi személyzet és szociális munkások) 

képzésére. Mintegy 100 szakember számára tartottunk konfliktuskezelő foglalkozásokat és 

interkulturális kompetenciafejlesztő tréningeket Győrött, Budapesten, Nyírbátorban, 

Kiskunhalason.  

 

Szintén a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belügyminisztérium által 

társfinanszírozott nemzeti allokációja a Befogadó óvodák és iskolák című projektre nyújtott 

7 750 000 Ft összegű támogatásával migráns gyerekek beilleszkedését, szüleik és 

tanintézményeik, pedagógusaik közötti együttműködést segíthettük napközis táborok, 

óvodai és iskolai foglalkozások, valamint pedagógus szakmai fórumok szervezésével és 

mentorok és interkulturális közvetítők felkészítésével. Az év során összesen 163 gyerekkel, 

58 pedagógussal és 29 mentorral vagy interkulturális közvetítővel dolgoztunk.  

 

A The American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) segítségével 5 303 000 Ft-ot 

fordítottunk a befogadó állomáson tartózkodó gyerekek iskolai felzárkóztató, 

készségfejlesztő támogatására. A nők számára ismeretterjesztő műhelyeket kínáltunk 

babaápolási cikkek, vitaminkészítmények kiosztása, és az érintettekkel foglalkozó 

szakemberek interkulturális kompetencia-fejlesztése mellett. A projekt kezdete óta mintegy 

1000 családnak, 751 gyereknek és 63 anyának nyújtottunk segítséget.  

 

Az Open Society Institute-tól (OSI) kapott 3 467 000 Ft támogatást a láthatóságunk 

növelésére, társadalmi bázisépítésre fordítottuk, arra, hogy ösztönözzük az egyesületünk 

céljaival közösséget vállalókat, hogy aktívabban vegyenek részt szervezetünk életében, akár 

anyagi támogatással, akár önkéntességgel. A tevékenységgel több, hiteles információkat és 

emberi történeteket közvetítő médiamegjelenést értünk el, illetve több közösségszervező és 

adományozói eseményt hoztunk létre.  

 

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) nemzetközi programja 3 026 000 

Ft támogatást biztosított arra, hogy a legnagyobb menekültintegrációval foglalkozó 

nemzetközi kutatásban, a NIEM - Nemzeti Integrációkat Értékelő Mechanizmusban részt 

vegyünk. A 6 éven át tartó projekt célja, hogy 15 országban tegye hatékonyabbá a 

menekültügyi szakpolitikákat, végső soron a menekültek beilleszkedését. A lengyelországi 

Open Society Institute (OSI) 231 000 Ft-tal támogatta a kutatás önrészének finanszírozását.  

 

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belügyminisztérium által 

társfinanszírozott nemzeti allokációja további 2 446 000 Ft támogatást adott harmadik 

országbeli állampolgárok munkaerő-piaci integrációjának támogatására. A Skills On 



 

programot az Artemisszió Alapítvánnyal közösen valósítottuk meg, és összesen 50 

érintettnek nyújtottunk segítséget az elhelyezkedéshez.  

 

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) nemzetközi programja  2 300 000 

Ft támogatásban részesített a Skills2Work című projekt elvégzésére, amelyben a 

nemzetközi védelem alatt állók fenntartható foglalkoztatását igyekeztünk előmozdítani 

szakértők, kutatók és munkáltatók európai hálózatának létrehozásával, jó gyakorlatok 

összegyűjtésével.  

 

Az Open Society Institute (OSI) 1 906 000 Ft pályázati támogatást adott a migrációval 

kapcsolatos társadalmi tudatosság növelésére. A munkát kis közösségekben és iskolai 

környezetben végeztük, és összesen 525 diáknak tartottunk érzékenyítő foglalkozást.  

 

A Magyarországi Terre des hommes Alapítványa 1 773 000 Ft-tal járult hozzá, hogy Fóton 

(a Károlyi István Gyermekközpontban) és Bicskén (a Bevándorlási és Menekültügyi 

Hivatal Befogadó Állomásán) ruhaneműt és higiéniai eszközöket juttassunk el a rászoruló 

gyerekeknek.  

 

A The American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) 1 154 000 Ft támogatást 

biztosított arra, hogy magyar nyelvórákat tartsunk nemzetközi védelemben részesülőknek, 

valamint kiköltözéssel, lakhatással, álláskereséssel kapcsolatos ügyekben segítsük a 

Vámosszabadi Befogadó Állomáson elhelyezett és Győrben vagy környékén élő 

ügyfeleinket.  

 

A Western Union (WU) 798 000 Ft-tal járult hozzá egy olyan közösségi műhely 

fenntartásához, ahol klienseink tematikus foglalkozásokon – magyar nyelvóra, 

állampolgársági vizsgára való felkészülés, sport, stb. – kerülnek közelebb a magyar 

kultúrához, szokásokhoz.  

 

A fentiek mellett 2016-ban is több olyan szakmai szemináriumot, filmklubot, 

műhelybeszélgetést és nyilvános rendezvényt szerveztünk, amelyet önkéntes munkával, 

vagy magánadományok és az 1%-os felajánlások felhasználásával valósítottunk meg. 

 

2016-ban az egyesületnél dolgozó fizetett alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma 31 fő, 

a szervezetnél dolgozó önkéntesek száma 70 fő volt. 

 
 

 


