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Tudás-Készség-Attitűd MMIA-2.3.3./3-2016-00004 
 

 

MIGRÁNS-SPECIFIKUS SZAKMAI MŰHELYSOROZAT 
 

A Menedék Egyesület és a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ meghívja önt 6 

alkalmas migráns-specifikus szakmai műhely sorozatára. 

 

A műhely az alábbi részletezett időpontokban és témákkal kerül megvalósításra.  

 

 

 

1. alkalom 

2018. február 27.  

14:00 - 16:30 

 

Műhelynyitás - Bevezetés a témába - "Hogy kerülök én ide?" 

A műhelysorozat nyitó alkalmán a téma egy aspektusát megragadó 

művészeti alkotást dolgozunk fel, érintve így az identitás, a 

kultúra, a vallás hétköznapi helyzetekben való megnyilvánulásait és 

azok hatásait.  

 

Török kezdőknek (2010, Kadir Balci) c. film vetítése  

 

 

 

 

2. alkalom  

2018. március 27. 

14:00 – 16:30 

 

Migráció, menekültek/bevándorlók Magyarországon, fogalmak, 

szabályozások 

Nap, mint nap találkozunk migrációval kapcsolatos hírekkel, a migráció 

okozta vélt vagy valós gazdasági, politikai vagy kulturális problémákról 

szóló híradásokkal. Egyre kevesebb a higgadt empirikus hang.  

 

Meghívott előadó: Kováts András szociálpolitikus, menekültügyi 

szakértő 

 

 

3. alkalom 
2018. április 17. 

14:00 – 16:30 

 

Migráció lélektana 

A migránsok helyzetének megértéséhez elengedhetetlenül fontos, 

hogy a velük dolgozók ne csak a jogi státuszukat, hanem azt a sajátos 

és kiszolgáltatott pszichológiai állapotot is ismerjék, ami jellemzi őket.   

 

Meghívott előadó: Dr. Hárdi Lilla, pszichiáter, pszichoterapeuta 

 

 

4. alkalom 

2018. május 8. 

14:00 – 16:30 

 

Család, párkapcsolatok, interkulturalitás 

A "család" jelentése és egyénre gyakorolt hatása kultúráról-kultúrára 

változik.  A műhelyen a Közel-Keletről érkező emberek 

családmodelljének, a párválasztás, a gyereknevelés, és a 

kollektivizmus fogalmainak feldolgozására kerül sor. 

 

Meghívott előadó: Bisztrai Márton antropológus 

 



 

 

5. alkalom 

2018. május 29. 

14:00 – 16:30 

 

 

Ismerd meg a Népszínház utcát bevándorlók történetén 

keresztül! 

Hogyan látják, használják a Népszínház utcát, mit szeretnek és mit 

nem a benne élő külföldiek. Erről és sok minden másról is szó lesz 

a másfél órás sétaútvonalon. 

 

Sétavezető: Faragó Renáta, Menedék Egyesület 

Találkozó: 14.00-kor a Blaha Lujza téren a McDonald’s előtt 

Telefonszám: +36 20 4507245 

 

 

6. alkalom 

2018. június 12. 

14:00 – 16:30 

 

Műhelyzárás - Esetmegbeszélő intervíziós módszerrel. Munkánk 

során előfordul, hogy az esetvezetésünk során megtorpanunk, 

kérdések merülnek fel bennünk. Az intervíziós módszer során az esetet 

hozó a teamtől kap segítséget kérdései megválaszolására.  

 

 

Műhelyvezetők Kovács Boglárka és Zámbó Lilla a Zuglói Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Központ munkatársai. 

 

A műhelysorozat helyszíne: Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 1144 Budapest, 

Füredi park 6. 

 

A műhelysorozaton való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrációját az első alkalomra az alábbi linken küldheti el: 

https://goo.gl/forms/CPkBhgUGTmYit4zd2 

 

Várjuk jelentkezését! 

 

A Zuglói Családsegítő és a Menedék Csapata  

 

A résztvevők számára a szakmai műhelysorozat ingyenes, a Tudás-Készség-Attitűd 

(MMIA2.3.3/3-2016-00004) projekt keretében a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

támogatásával valósul meg.  

 

További információ: Medjesi Anna, kepzes@menedek.hu, +36 20 4507245 

https://goo.gl/forms/CPkBhgUGTmYit4zd2


 


