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Tájékoztató Egyesületünkről és a munkatapasztalat szerző gyakornoki 
programunkról 

 
 

Egyesületünkről 
A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 1995 óta segíti a Magyarországra érkező külföldiek 
társadalmi integrációját. Komplex szolgáltatási rendszerünk segítségével menekültek és más 
külföldiek ezreit támogatjuk abban, hogy hazánkban új otthonra találjanak. 
Tevékenységeinkről honlapunkon tud tájékozódni; alapszabályunk és egyéb, közhasznúságot igazoló 
dokumentumok is innen érhetőek el. 
http://menedek.hu/rolunk 
Facebook oldalunkat itt találja: 
https://www.facebook.com/menedekegyesulet 
 
Milyen program keretében valósul meg a munkatapasztalat szerző gyakornoki programunk? 
A program a Mentor-Állás című projektünk keretében valósul meg, amiről bővebben honlapunkon 
lehet tájékozódni: http://menedek.hu/projektek/mentor-allas 
Angol nyelven itt: http://menedek.hu/en/projects/mentohring 
 
A projekt a Belügyi Alapok Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának (MMIA) támogatásából 
valósul meg, amiről bővebben itt lehet olvasni: 
http://belugyialapok.hu/alapok/menekultugyi-migracios-es-integracios-alap 
 
Mi a gyakornoki program célja? 
A gyakornoki programok célja, hogy a résztvevők fejleszthessék a mindennapi munkavégzéshez 
szükséges készségeiket, közelebbről megismerhessék az egyes szakterületek magyarországi 
jellemzőit, elvárásait, a gyakorlat során feltérképezhessék, milyen irányban érdemes kiegészíteni, 
alakítani meglévő szaktudásukat, s hatékonyan bővíthessék, fejlesszék már meglévő készségeiket és 
ismereteiket. 
 
A program keretében olyan fogadóintézményeket keresünk, ahol álláskeresőinknek lehetőségük 
nyílik megismerni a magyarországi viszonyokat, elvárásokat, szakmai tapasztalatot szerezni a 
szakmájukban, valamint bővíthetik kapcsolathálójukat, hogy a jövőben mindezt kamatoztatva 
tudjanak majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon.  
 
Kik lehetnek gyakornokok? 
A Mentor-Állás című projektbe a hazánkban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli külföldieket 
tudjuk bevonni, ilyen módon a gyakornoki programba bevonandó külföldiek mindegyikének 
rendezett státusza van. Adott gyakornok esetében a szerződésbe feltüntetett személyes okirat 
száma, azonosítója igazolja ezt (pl. személyazonosító igazolvány/tartózkodási engedély, stb. szám). 
 
Miből áll a gyakornokság? 
A gyakornokság előzetes megállapodás alapján kb. heti 10 óra aktív jelenlétet jelent és 3 hónapon 
keresztül tart.   
A tartalmát a fogadóintézmény a gyakornokkal közösen tervezi meg. A gyakorlat során a Menedék 
Egyesület részéről szociális munkás kolléga, a gyakornoki hely részéről pedig egy kijelölt mentor segíti 
a gyakornok tapasztalatszerzését. Mindezt egy háromoldalú megállapodással szabályozzuk.  
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Van-e költségvonzata a gyakornok fogadásának? 
Egyesületünk a projekt költségvetéséből tudja havi ösztönző fizetéssel támogatni a gyakornokot, így a 
fogadóintézménynek anyagi kiadással nem jár a gyakornokkal való munka. 
 
Mi a kötelezettsége a gyakornokot fogadó intézménynek? 
A projekt előrehaladásának igazolásához szükséges dokumentációt (a gyakornokság esetében: 
jelenlétet igazoló ívet, három oldalú megállapodást) a Felelős Hatósággal (Belügyminisztérium) 
jóváhagyattuk, az ellenőrzés során azokat fogják ellenőrizni, valamint közvetlen egyesületünket, nem 
pedig a gyakornokot fogadó intézményt. A fogadó intézményeknek semmilyen kötelezettségük nincs 
az EU vagy bármely ellenőrző szervezet felé. 
 
 

További információ: Barcza Ildikó, 06 20 226 7286, ildiko.barcza@menedek.hu 

 


