
لنعمل سوية من أجل اإلندمـاج
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هدف النرشة هو التعريف باملنظامت التي تهتم مبساعدة األشخاص، من 

مواطني الدول خارج اإلتحاد األوريب، واألشخاص املشمولني بالحامية الدولية، يف 

م من قبل  إندماجهم اإلجتامعي، للفرتة مابني 2016-2018، من خالل الدعم املُقدَّ

صندوق شؤون الالجئني، والهجرة، واإلندماج الذي يقوم بتمويله بصورة مشرتكة 

كل من اإلتحاد األوريب، ووزارة الداخلية.

لنعمل سوية من أجل اإلندمـاج

إنَّ املواقـف التي تحتويها النرشة، هي مواقـف النارشين، وال ميكن إعتبارها، بأي شكل من األشكال، مواقـف رسمية ال للجنة األوربية، وال لوزارة 

ل مسؤولية ما هو وارد أدناه ال اللجنة األوربية، وال وزارة الداخلية.  الداخلية، كام وأنَّه، ال يتحمَّ

عنوان املطبوع: لنعمل سوية من أجل اإلندمـاج

ُه: كاتالني بوغنار، ويوليا ف. سابو  أعـدَّ

الخطـوط والتـنـضـيـد: آنـّا جوريف

بودابست، يف 2018
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أُنـشـئت مؤسسة كورديليا يف عام 1996، بهدف تقديم املساعدة اىل طالبي اللجوء 

الصدمات،  أو  التعذيب  بعد  الحياة،  قيد  عىل  بقي  ممن  املجر،  اىل  يصلون  الذين 

واألشخاص املشمولني بالحامية الدولية، يف إطار املعالجة الكالميَّة، والغري الكالميَّة، 

مبساعدة  تتم  التي  النشاطات  وهي  والفئوية،  والعائلية،  واملجموعاتية،  الفردية، 

مرتجمني ُمدربنّي.

الفحوصات واملعالجات النفسيَّة: لألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحيَّة شديدة، 

مثالً تشخيص األشخاص الذين يعانون من متالزمة اإلجهاد ما بعد الصدمة، من بني 

طالبي اللجوء، واملشمولني بالحامية الدولية، وبوجه خاص أولئك الذين بقوا عىل قيد 

الحياة بعد أن عاشوا التعذيب، أو اإلغـتصاب الجنيس، أو صدمات شديدة.

بالنسبة اىل هؤالء، ضامن العالج الدوايئ، أو الطبيعي، أو الجسدي يف حاالت الرضورة.

مؤسسة كورديليا من أجل ضحايا العـُـنف الـُمنـَظـَّم

 M IA- 1 . 1 . 1 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 3  : يفي لتعر ا لرقم  ا

صلة الوصل: كاتالني جونجويش

cordelia@cordelia.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1450 349 1 36+
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رعاية  منظمة  هي   (BMSZKI) وأقسامه  املنهجي  اإلجتامعي  بودابست  مركز 

املُرشّدين يف بلدية العاصمة. تم إنشاءها من أجل املعالجة الفّعالة ملشاكل السكن، 

والتشغيل، والصحة، واإلدمان، وكذلك ما يتعلَّق باإلسكان يف املساكن اإلجتامعية.

إنَّ هدف مرشوع مساعدة املشمولني بالحامية الدولية يف اإلسكان املُستّقـِل، هو 

تقديم املساعدة املادية املمكن إستخدامها من أجل اإلسكان، خالل مدة 8-12 شهراً، 

للالجئني، وللمتمعني بالحامية، وأن تقدم املساعدة اليهم يف الحصول عىل السكن، 

ويف إدامته يف بودابست. 

يقدم العامل اإلجتامعيّون املساعدة يف تنفيذ الربنامج، يف إطار تقديم الحلول ملشاكل 

البحث عن فرص عمل، ويف  املعامالت، ويف  إنجاز  العقود، ويف  إبرام  اإلسكان، ويف 

تسجيل األطفال يف املدارس أيضاً.

صلة الوصل: آندريا بودينا

podina.andrea@bmszki.hu, tatar.babett@bmszki.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 232-0092 30 36+ ,9526 238 1 36+

مركز بودابست اإلجتامعي املنهجي وأقسامه

MMIA-2.2.8.-2015-00002 : يفي لتعر ا لرقم  ا
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الجمعية هو منظمة غري ربحيَّة، أسسها الالجئون وداعميهم يف بودابست.

وكذلك  إلندماجهم،  الدعم  وتقديم  املجر،  اىل  املهاجرين  مساعدة  هي  رسالتها 

تأهيلهم للقيام بأعامل مناسبة.

فإنَّ  السوق،  متطلبات  مع  املتالمئة  التأهيلية  والعمل  املعرفة  بدائل  تقديم  بأمل 

هدف املرشوع هو توسيع فرص عمل مواطني الدول خارج اإلتحاد األوريب الذين 

الربامج  يف  املشاركني  ـل  تؤهِّ مجانية،  تعليمية  برامج  من خالل  املجر،  يف  يعيشون 

باملعرفة والكفاءة املناسبتني، مبا يستجيب ملتطلبات السوق.

ودورات  الشخصيَّة،  السيارات  قيادة  ودورات  السن،  كبار  رعاية  تأهيل  مثالً  منها، 

الل أيضاً. الحاسب األلكرتوين من نوعي ECDL، و MCSA، وتأهيل صناعة السِّ

لغة التأهيل هي اللغة اإلنجليزية، وينتهي كل تأهيل بشهادة موثَّقة تشهد عليه.

(MIGHELP) جمعية املجر املُساعـِد للمهاجرين

 M M IA- 2 . 2 . 5 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2  : يفي لتعر ا لرقم  ا

صلة الوصل: بيرت جيمس

pjames@mighelp.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 9104 611 70 36+
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يف  للُمرشَّدين  اليومية  الحياة  تسهيل  اىل  املعمداين  اإلندماج  مركز  يسعى 

مساكنهم املؤقَّتة، ولـ 150 شخصاً بالغاً، من املُرشّدين، وكذلك لـام مجموعه 80 

اإلنتقالية.  املساكن  املقيمني يف  األطفال، من  فيهم  شخصاً، مبن 

اىل  إضطرَّت  التي  األجنبية  وللعوائل  املُرشَّدة،  املجرية  للعوائل  الدعم  وتقدم 

إيوائها. املجر عىل  وافـقـت  والتي  الحروب،  أوطانها بسبب  الفرار من 

إنَّ هدف مرشوع من أجل اإلندماج عن طريق الحصول عىل السكن، هو دعم 

الحاصلني  وكذلك  املَحمي،  بصفة  واملتمتعني  الالجئني،  بصفة  املتمتعني  إندماج 

مسألة  يف  والعوائل،  (الوحيدين)،  األفراد  من  املؤقَّت،  اإلستثنايئ  اللجوء  عىل 

املجر. ـل يف  املُستقِّ السكن  الحصول عىل 

ُمستـقـِّـل  سكن  عىل  الحصول  دعم  هو  املرشوع،  يف  الخدمية  املواد  أحدى  إنَّ 

للزبائن. ومضمونة  ميسورة،  لإليجار  مساكن  عن  بالبحث 

صلة الوصل: كاروي الورَنتسز، و شاندرا فََكتَه

laorencz.karoly@orszik.hu, fekete.szandra@orszik.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 8001 253 20 36+ ,4648 403 20 36+

مركز اإلندماج املعمداين

 M M IA- 2 . 2 . 8 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 1  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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إنَّ رشكة الرعاية املالتايَّة الغري الربحيَّة ذات املسؤولية املحدودة هي منظَّمة مستقلة، 

ُمـنسجـِمة مع  بنشاطاتها بصورة  تقوم  للَمحبَّة،  املجرية  املالتية  الخدمات  أسستها 

عمل وأهداف الجمعية.

هدف مرشوع عمالً لَك (لِك)! هو مساعدة مواطني الدول خارج اإلتحاد األوريب، 

الحصول عىل  املجر يف  اإلقامة يف  الدولية، والحاصلني عىل حق  بالحامية  املتمتعني 

م مجموعة خدمات لصالح  عمل، ويُـزيد من فرص الحصول عىل عمل، وكذلك يُـقـدِّ

أرباب العمل.

صلة الوصل: (مع الزبائن): جوفيا لينارت ُمستشارة القوى العاملة يف السوق

lenart.zsofia@maltai.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 704 953 30 36+

صلة الوصل: (مع أرباب العمل): آغـنـش فـيـلـيـوش مستشارة القوى العاملة

filius.agnes@maltai.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

مؤسسة كورديليا من أجل ضحايا العـُـنف الـُمنـَظـَّم

 M M IA- 2 . 2 . 5 - 2 0 1 5 / 0 0 0 0 6  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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مؤسسة من أجل أفريقيا، هي منظمة منفعة عامة (خرييَّة)، إمنائيَّة إغاثيَّة، تأسست 

والربامج  املحارضات،  خالل  من  إجتامعي،  إمناء  بنشاطات  تقوم  مدنيَّة.  مببادرة 

الثقافيَّة.

إنَّ هدف مرشوع من أجل دعم إندماج األفارقة املقيمني يف املجر يف قوى السوق 

العاملة  األيدي  قوى سوق  مفيدين يف  أعضاءاً  األفارقة  تجعل من  أن  العاملة، هو 

الوطنية.

يُقدم مرشوع تقديم اإلرشادات، واملعلومات نحو اإلندماج يف قوى السوق العاملة 

معلومات حول سوق األيدي العاملة باللغات اإلنجليزيَّة، والفرنسيَّة واملجريَّة فوريَّة، 

وغري فوريَّة، وعرب اإلتصال الشخيص.

إنَّ هدف مادة تطوير املنافسة، هو تنظيم نشاطات منتدياتيَّة، ترتكَّز عىل التعريف 

الدقيق مبوضوع من مواضيع العمل.

هـدف خـدمات التأهيل الذايت، وإنجاز النشاط الذايت لدى مؤسسة من أجل أفريقيا، 

واملنظات الرشيكة هو أن يشرتك املساهمون يف برنامج أفروماغ يف التأهيل الذايت، 

ومن ثـمَّ يف مرشوع الربنامج الذايت، باإلستفادة من املعارف املُستَحَصل عليه هنا.

إنَّ املشاركني يف الربنامج اإلرشادي واملهني هم األشخاص املقيمون يف املجر من ذوي 

بكل  اليهم  يتوّجهوا  أن  املـُرشـَدين  األفارقة  بإمكان  أألفريقيَّة.  أو  املجرية  األصول 

ثِـقـَة.

مؤسسة من أجل أفريقيا، املجر

 M M IA- 2 . 2 . 5 /  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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السلك  تطوير  أو  العمل،  مسائل  يف  خاصة  إستشارات  عىل  الحصول  بإمكانهم 

الوظيفي، وكذلك يف املشاكل األخرى ذات الصلة.

من  حزمة  مع  وُمَنظـَّم،  شامل  تقرير  عن  املهنيَّـة  السياسة  مقرتحات  مادة  تُعـبِّـر 

قوى  يف  األوريب  اإلتحاد  خارج  دول  من  األشخاص  إندماج  موضوع  يف  املقرتحات 

السوق العاملة املجرية.

صلة الوصل: بالينت هامفاش

afromag@afrikaert.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1054 332 1 36+
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الزمن  من  عقدين  من  أكرث  منذ  الالجئني،  ملـساعدة  مـأوى-  جمعية  تُـساعـد 

املجريني واألجانب يف عملية  املهاجرين من هنا، من  املجر، وكذلك  اىل  املهاجرين 

إندماجهم، وذلك من خالل برنامجها اإلجتامعي، والتعليمي، والثقايف.

الشخصيَّة  اإلستشارة  تقديم  عـرب  هنا،  اىل  الواصلني  املهاجرين  مبساعدة   نقوم 

الثقافة  وتلّقي  عىل،  للتعرّف  الجامعيّة،  والربامج  اللغوي،  والتأهيل  والجامعيَّة، 

والعادات املجرية، ومن أجل الحصول عىل وظائف وُشـقـق، وأن يتبّرصوا طريقهم 

يف املتاهات الرسميّة.

يعمل خرباؤنا املساعدون يف بودابست، وفوت، وفاموش سابادي، وجيور، وكِش كون 

هاالش، ونرَيباتور.

من املهم بالنسبة الينا، هو أن تكون أكرثية املجتمع متفتّحة، وُمـتـقـبِّـلة لإلجانب 

الواصلني اىل بلدنا، ألن ذلك هو أحد الرشوط التي ال غنى عنها يف عملية إندماج 

املهاجرين.

من  البلدان  مواطني  تشغيل  إمكانية  زيادة  هو  اإلرشاد-الوظيفة  مرشوع  هدف 

البقاء يف سوق  الضعيفة، ومساعدتهم يف  اإلتحاد األوريب، من ذوي األوضاع  خارج 

األيدي العاملة.

التشغيل، من خالل  زيادة فرص  اىل  تسعى  اإلجتامعية،  اإلستشارة  تقديم  إطار  يف 

تقدير الحاجات الفردية.

جمعية مـأوى- ملـساعدة الالجئني

 M M IA- 2 . 2 . 6 - 2 0 1 5 / 0 0 0 0 1  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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اإلستشارة القانونية تساعد عىل البحث عن عمل، ويف البقاء يف سوق األيدي العاملة. 

ال  الذين  الزبائن  اىل  العمل  خربات  تقدم  للمجاميع  التشغيلية  املعالجة  برنامج 

األيدي  سوق  يف  اإلندماج  طريق  عىل  جامعي  وسط  ضامن  هو  هدفنا  يعرفونها. 

العاملة.

حسب املنهج املُعاد الصياغة، املُسّمى نادي الباحثني عن عمل، فإنَّ العمل املتحقق 

التي تخص املجاالت التالية: 

مقابالت التوظيف، تقنيات البحث عن عمل، لقاءات تبادل ثقايف، دورات تأهيلية، 

معادلة الوثائق، خصائص سوق األيدي العاملة

الرعاية النفسيَّة، بإرشاك النفسانيني، واألطباء النفسانيني.

العازفني عن  من  الضعفاء  لألشخاص  الجامعيَّة  النفسيَّة  للمعالجات  الفرص  تضمن 

التعبري عن أنفسهم، من أجل أن معالجة نتائج  الكالم، والذين يجدون صعوبة يف 

الصدمات التي عاشوها.

ـص. أثناء مرشوع تأهيل الوسيط واملتدرِّب للتبادل الثقايف نقيم مرتني تأهيلنا املُرَخَّ

خربات  إلكتساب  أشهر  ثالثة  ملدة  ُمتدرِّب  درجة  للمشاركني  نضمن  التاهيل،  بعد 

العمل، كجزء من برنامجنا.

إنَّ برنامجنا التَدريب – متدريو األعامل تضمن فرصة ملواطني البلدان خارج اإلتحاد 

األوريب للحصول عىل خربات العمل: بأن يحصلوا عىل خربات العمل من خالل قيامهم 

مبهامت تدريبية، اىل جانب األشخاص القامئني عىل إدارة أعاملهم الخاصة

الذين  أمر ال عنى عنه، بصورة خاصة ألولئك  اللغوية املجرية  إمناء اإلمكانيات  إنَّ 

يتطلب عملهم اإلختصايص إمكانيات لغوية متميّزة.

صلة الوصل: آنّا َمديّيش، إيلديكو بارتسزا

 anna.medjesi@menedek.hu, ildiko.barcza@menedek.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1502 322 1 36+
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املشاركني  املهاجرين  دعم  هو  قانون-نشاط-مجتمع  املُسّمى  املرشوع  هدف 

ن فرص اللقاء  ومجتمعاتهم، من خالل الربنامج املُتحقِّق، ويف نفس الوقت، أن تؤمِّ

اىل  بعد زمن طويل  تؤدي،  أن  بإمكانها  والتي  األكرثية،  أفراد مجتمعات  أيضاً، مع 

تقليل األحكام املُسبََقة، واىل جعل إملجتمع أكرث إنفتاحاً.

يحتوي عىل املفردات التالية:

تعليم اللغة املجرية للنساء،

 مرسح اإلندماج- مجموعة الدراما،

 اإلستامع الجامعي للراديو،

 وكتابة الصفحات الشخصيَّة، تأهيل وسيط التبادل الثقايف،

 تأهيل تطوير القابليات الذاتية.

صلة الوصل: تيميا لوفاش، ورناتا فاراغو

timea.lovig@menedek.hu, renata.farago@menedek.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1502 322 1 36+

جمعية مـأوى- ملـساعدة الالجئين

 M M IA- 2 . 2 . 1 0 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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هدف املرشوع  املُسّمى لنعمل سويًة، هو مساعدة املتمتعني بالحامية الدولية، يك 

يتمكنوا، وبأرسع وقت من تكوين منط معيشتهم، مبساعدة طرائق العمل اإلجتامعي. 

تقديم املشورة اإلجتامعية

محل تقديم الخدمات: 1081 بودابست، شارع نيب سينهاز 16

تقديم املشورة القانونية

لكل من العامل اإلجتامعيني، وللزبائن أيضاً.

محل تقديم الخدمات: 1081 بودابست، شارع نيب سينهاز 16

جمعية مـأوى- ملـساعدة الالجئين

 M M IA- 2 . 2 . 1 5 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 1  : يفي لتعر ا لرقم  ا

صلة الوصل: بَرتا بالينت، يوليا سابو ف

julia.szabo@menedek.hu, balint.petra@menedek.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1502 322 1 36+
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هدف املرشوع املُسّمى رياض األطفال واملدارس املُـئويَة، هو دعم إندماج األطفال 

والشباب من األصول املهاجرة.

إرشادات شخصيّة

عىل  أو  شخصيَاً،  األجانب،  والشباب  األطفال،  يساعدون  عون  متطوِّ مرشدون 

مجموعات، عىل أساس إحتياجاتهم الشخصيَّة 

(تعلَّم اللغة املجرية، واملساعدة يف العلوم الدراسية، والتطوير...الخ)

بأوضاعهم  يتعلَّق  فيام  املهاجرين،  والشباب  لألطفال،  الذات  معرفة  تطوير  أشغال 

الحياتيَّة، ومسائل الهوية الذاتية، يف إطار أعامل جامعية، بإدارة خبري خارجي (مثالً: 

مـعلّم الدراما النفسيَّة)، ولخمس مرات.

برامج ّحرَّة خارج أوقات الدوام املدريس

أصول مهاجرة  املجريني ولألطفال من  لألطفال  األسبوع  نهاية  برامج حرَّة يف عطل 

(مثالُ: حديقة الحيوانات، واملسارح، واملتاحف، والسفرات، والرحالت..الخ).

جمعية مـأوى- ملـساعدة الالجئين

 M M IA- 2 . 2 . 2 . - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 1  : يفي لتعر ا لرقم  ا



15

أصول  ومن  املجريني،  باألطفال  أشغال خاصة  ومشاعريَّة  مجتمعيَّة،  تطوير  إشغال 

وحول  الثقايف،  التنوع  وحول  الهجرة،  حول  واملدارس  األطفال،  رياض  يف  مهاجرة 

التعاون. 

بتعليم  املرتبطة  املجاالت  يف  للخربات  الرتبويني  تبادل  للرتبوينّي  مهنيَّة  منتديات 

وتربية األطفال املجريني، ومن أصول مهاجرة يف رياض األطفال، واملدارس، يساهدهم 

يف ذلك الخرباء املُجربني تلك املجاالت.

التواصل مابني الثقافات

يساعد وسطاء التبادل الثقايف يف التواصل مابني أولياء األمور، والعوائل، والرتبويني.

مخيّامت نهارية ومخيّامت إسكان داخيل صيفيَّة

أصول  من  والشباب  لألطفال،  صيفيَّة  داخيل  إسكان  ومخيّامت  نهارية  مخيّامت 

مهاجرة.

صلة الوصل: إيلديكو بارتسزا

ildiko.barcza@menedek.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1502 322 1 36+
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القامئون عىل مؤسسة القيم الذاتية يعملون من أجل دعم الحوار مابني الثقافات، 

وإقامة املجتمع القابل لإلسناد، نرش الفكرة األوربية يف املجر.

هدفهم الرئييس هو إيجاد الفرص لصالح الشباب، من أجل تحقيق أفكارهم الخالّقة، 

ع. وكذلك من أجل أن إنجاز مشاريع مشرتكة تؤكِّد عىل التنوِّ

هدف مرشوع مركز خدمات التعّهد باألعامل للمهاجرين هو تطوير كفاءة املهاجرين 

للقيام باألعامل، وتأمني تلك الخدمات التي تساعدهم يف البدأ باألعامل التي يقدمون 

عليها (التشاور، والدعم العميل، وتبادل الخربات، وفرص التعريف باألعامل).

اإلستشارة لتطوير العمل التجاري،

 واإلستشارة يف الشؤون املالية والقانونية،

 والخدمات التسويقية،

 ملتقيات إقامة العالقات

صلة الوصل: هانّا تَلَك

hanna.telek@szubjektiv.org :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 6844 226 20 36+

مؤسسة القيم الذاتية

M M IA- 2 . 2 . 7 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 5  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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السياسيَّة  املشاركة  تقوية  أجل  تأهيل وإرشاد مركـَّب، من  برنامج  هدف مرشوع 

للمهاجرين هو تطوير املشاركة والتمثيل السياسيَّني للمهاجرين، من خالل تنظيم 

منتدى املهاجرين السيايس، وكذلك من خالل التأخيل املُنظَّم إلمناء العالقات ملنظامت 

املجتمع املدين، وإعداد ممثلني ملجتمعات املهاجرين.

(املواطنني  املشاركني  إعداد  هو  املهاجرين  مجتمعات  ممثيل  تأهيل  برنامج  هدف 

املقيمون يف املجر من غري دول اإلتحاد األوريب) لتمثيل مصالح مجتمعاتهم.

هدف اإلرشاد الشخيص هو أن يكون املشاركون مؤهلني لتمثيل مصالح مجتمعاتهم، 

يف إطار الدائرة املستديرة لسياسة الهجرة.

مؤسسة القيم الذاتية

 M M IA- 2 . 2 . 1 0 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 3  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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منظمة تأهيل القادة الغري الربحيَّة للمهاجرين

لعمل  واألخالقيَّة  القانونية،  األسس  املشاركون  يكتسب  أن  هو  التأهيل  هدف   1.

املنظامت الغري الربحيَّة، يك يتمّكنوا، الحقاً من الدفاع عن مصالحهم املجتمعيّة.

املناقصات  وفرص  املختلفة،  الدخل  مصادر  عىل  التعرّف  هو  التأهيل  هدف   2.

للمنظامت الغري الربحيّة.

.3 هدف التأهيل، هو أن يكتسب املشارك كفاءة التواصل الكفيلة بأن تجعله متمكناً 

من التمثيل الفّعال ملنظمته يف الدفاع عن مصالحه املجتمعيّة.

.4 هدف التأهيل، هو أن يكتسب املشارك تلك املعارف الخاصة باملجر التي متّكنه 

من التوّجه الفّعال يف األوساط واملجتمعات املجرية.

إستشارات قانونية

منديات سياسة الهجرة

مؤمترات

مطبوعات

تشغيل منابر إعالم مجتمعي

(مجتمعات املهاجرين يف املجر)

صلة الوصل: آرباد باك

arpad.bak@szubjektiv.org :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 4798 279 70 36+
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تأهيالً  املجر  يف  الدارسني  من  األوريب،  اإلتحاد  خارج  الدول  لطلبة  املرشوع  يضمن 

متميّزاً لبناء الشخصية، وبرنامجاً مساعداً عىل التوظيف. 

الهدف الطويل املدى للطلبة الجامعيني الحاصلني عىل الدبلوم يف املجر، هو اإلنتفاع 

من علومهم.

الخدمات املرتبطة باملرشوع:

برنامج تأهيل وتدريب بناء الشخصيَّة للكبار 

ويف  بيج،  مدينة  يف  أوالً  مدن،  خمس  ويف  دراسية،  فصول  ثالثة  يف  يتم  التأهيل 

بودابست. مبوازاة ذلك يتواصل الربنامج التدريبي التي تقوم فيها بدور وسيط، مابني 

الطلبة املتقدمني للتدريب وأرباب العمل الفعليني.

صلة الوصل: كِنغا أوغروتسزي

kinga.ugroczi@szubjektiv.org :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 4053 377 70 36+

مؤسسة القيم الذاتية

 M M IA- 2 . 2 . 3 - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 6  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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تطوير  عىل  املُساعدة  املستقلَّة  والربامج  املبادرات  هو  للمؤسسة،  الشامل  الهدف 

وإستثامر قدرات، وقوى، وفرص املجتمعات املحليّة، والتشكيالت املدنية، واملواطنني 

التي ال غنى عنها من أجل تقوية، وشيوع القيم األوربية. 

هدف املرشوع املُسّمى مساعدة تحّول املهاجرين اىل ُمتعهّدي أعامل، هو مساعدة 

اإلشتغال الشخيص للزبائن.

ورشة عمل تطوير التعّهد باإلعامل: سلسة WS 6+4 أيام يف ٣ محاور

إستشارات شخصيّة يف مسائل خاصة بتطوير التعّهد باإلعامل

- فرص التدريب

- منديات متعهّدي اإلعامل

- تأهيل يف معرفة اللغة املجرية

خدمات تكميلية: إستشارات، ترجامت، إستخدام املكاتب

صلة الوصل: زيتا غابور

 migbiz@jovokerek.hu, gabior.zita@jovokerek.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

مؤسسة عجلة املُستقبل ذات املنفعة العامة

 M M IA- 2 . 2 . 7 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 6  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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مركز إشتفان كاروي لرعاية األطفال يف فوت نقوم بتأمني الرعاية لألطفال القارصين 

أو  األطفال،  حامية  رعاية  دار  يف  إقامتهم  دت  ُحدِّ الذين  من  مرافقني،  دون  من 

الطالبني لإلعرتاف بحقهم يف اللجوء، وفقاً لقوانني شؤون الالجئني، أو الذين ال يطلبون 

الناجح، عن طريق  اإلندماج  الطفولة. هدفنا املساعدة يف  اإلعرتاف يف مركز رعاية 

اللحاق لغوياً، ومعرفيّاً.

دون  من  للقارصين  اإلجتامعية  النواقص  تقليل  هو  اإللتحاقات،  مرشوع  هدف 

مرافـقـني، واإلعداد لإلندماج املدريس.

القاعة، برنامج درايس،  القدم يف  التالية: تدريب كرة  تتحقق يف املرشوع الخدمات 

الكريًكت، نادي  الحياة»، وأعامل يدوية، وعزف موسيقي جامعي، تدريبات  «منط 

األفالم، إعداد أفالم إرشادية، إعداد مطبوعات إرشادية، اإلحتفال باألعياد املوسميّة، 

من خالل مساعدة املرتجمني.

صلة الوصل: إشتفان كاَدش

istvan.kadas@kigyk.eu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 022 358 70 36+

مركز إشتفان كاروي-مركز رعاية األطفال القارصين من دون مرافقني

 M M IA 1 . 1 . 4 - 2 0 1 8 - 0 0 0 0 2  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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IOM ملتزمة مبساعدة املهاجرين يف الحصول عىل هجرة الئقة باألنسان التي تكون 

ممكنة من خالل تأمني خدمات و إستشارات لصالح املنظامت الحكومية واملهاجرين.

يف سنوات التسعينات أطلقت الـ IOM يف بودابست العديد من املشاريع، من بينها 

بالضد من تجارة البرش، باإلرتباط مبسائل الهجرة والصحة.

تدعم العودة الذاتية اىل األوطان، وتقدم املساعدة للمهاجرين يف العودة، وتطلق 

حمالت معلوماتية يف مواضيع الهجرة يف املجر.  

املهاجرون يف املدينة: هدف مرشوع تطوير الخدمات األندماجية املحلية يف بودابست، 

هو إقامة مركز هجرة للزبائن، وتشغيله، من أجل مساعدة عملية اإلندماج الفّعال 

ملواطني البلدان خارج دول اإلتحاد األووريب من املقيمني يف بودابست.  

شارع  بودابست،   1052 املراجعني،  لخدمة  العاصمة  مركز  االخدمات:  تقديم  محل 

إشتفان بارتسزي 3-1

صلة الوصل: جولت السلو شاَغر

lzsager@iom.int :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 2505 472 1 36+

و بلدية بودابست (IOM) منظمة الهجرة العاملية

 M M IA– 2 . 3 . 2 / 3 – 2 0 1 6 – 0 0 0 0 1  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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اإلنجليزية،  اللغات  تعلم  لدورات  التقدم  باإلمكان   .1991 يف  اللغة  مدرسة  أسسوا 

واألملانية، واإليطالية، واإلسبانية، والفرنسية، واملجرية.

مة مبواد  هدف مرشوع لنتحدث باملجرية!، هو تأمني برامج التأهيل اللغوي املُطعَّ

التعريف بالثقافة، ملساعدة التأقلم اإلجتامعي، واملجتمعي، ويف سوق االيدي العملة.

بالبدأ بدورات من 120، و180،  اللغة املجرية: نقوم  يعقب إختبار مستوى معرفة 

و240 ساعة للمتدئني، واملتوسطني، واملتقدمني.

تشتمل الربرامج عىل برامج خارجية، ونادي اللغة، ورعاية األطفال، وأمتحان نهايئ 

أيضاً.

صلة الوصل: َمليندا غابور، وأدينا كِش

ugyfelszolgalat@converzum.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1158 368 1 36+

رشكة كونَفرزوم املدرسة العلمية للغة املساهمة 

 M M IA- 2 . 2 . 4 - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 2  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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اللغوي  التأهيل  برامج  تأمني  هو  هدفه  باملجرية،  أخرى  بطريقة  املرشوع:  إسم 

مة مبواد تعريف بالثقافة، ملساعدة اإلندماج اإلجتامعي، واملجتمعي، ويف سوق  املُطعَّ

االيدي العملة.

يبدأ املرشوع بإختبار مستوى معرفة اللغة، وينتهي بإمتحان نهايئ.

رشكة كونَفرزوم املدرسة العلمية للغة املساهمة

 M M IA- 2 . 2 . 4 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2  : يفي لتعر ا لرقم  ا

صلة الوصل: َمليندا غابور، وأدينا كِش

ugyfelszolgalat@converzum.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 1158 368 1 36+
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يساعدون  الالجئني.  ملساعدة  اإلستشاري  مكتبها  اللوثرية  الشامسية  إفتتحت 

املهاجرين املقيمني يف بلدنا، بالربامج املجتمعية،وبالدورات اللغوية. يساعد مرشوع 

اللوثريون من أجل الالجئني يف التأقلم اإلجتامعي للعوائل الالجئة، إىل جانب تأمني 

السكن املَحمي املؤقَّت، من خالل اإلندماج الكامل. 

املساعدة يف السكن

ألولئك الزبائن الذين يتمتعون بدخل معني أصالً، أمكنهم من تسديد كلفة األيجار 

بالدعم اإلستكاميل املقدم.

العمل اإلجتامعي

تقديم املساعدة يف مسائل البحث عن سكن وعمل، وتقديم املساعدة يف اإلستحصال 

عىل الوثائق الرسمية، واملساعدة الذهنية، ومرافقة الزبائن، ومتثيلهم خالل املراجعات 

الرسمية، ومتابعة قضاياهم.

الكنيسة اللوثرية املجرية- الشاّمسون اللوثريون

 M M IA- 2 . 2 . 8 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 3  : يفي لتعر ا لرقم  ا

صلة الوصل: أتيالّ ميساروش

mesata@gmail.com :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 8785 555 20 36+
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إعداد  هو  املجرية  اللوثرية  الكنيسة  مؤسسات  إعداد  املُسّمى  املرشوع  هدف 

م الرعاية املُرتبطة بإطار العناية الشخصيَّة، إلستقبال  املؤسسات الشامسيَّة التي تُقدِّ

الالجئني املٌتقّدمني بالسّن، املُعاقني، أو الضعفاء ألسباب أخرى.

(رعاية  بودابست  يف  اإلجتامعية  الخدمات  م  تُقدِّ التي  مؤسساتنا  من  إثنتني  نُهئ 

املُسننّي، دار املُعاقني) من أجل إستقبال الالجئني، وخدمتهم اإلختصاصيّة.

نوفِّر التأهيل اللغوي، ونقوم بتأمني الربامج املجتمعيَّة للعاملني يف املؤسسة.

صلة الوصل: أتيالّ ميساروش

mesata@gmail.com :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 8785 555 20 36+

الكنيسة اللوثرية املجرية- الشاّمسون اللوثريون

M M IA- 2 . 2 . 9 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 1  : يفي لتعر ا لرقم  ا
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هدف مؤسسة آرتيميسسيو، هو أن ينشأ يف املجر مجتمع متعاون، ومتضامن.

الشباب  من  قامئاً  الجديد  الجيل  يكون  أن  هاماً  أمراً  ويعتربون  بالشباب،  يعتنون 

والقادر عىل  اإلجتامعية،  الحياة  الثقايف، واملشارك يف  التبادل  إزاء  الحّساس  ل  املُتنقِّ

الحصول عىل تحقيق أهدافه. 

هدف مرشوع SkillsOn هو دعم اإلندماج يف سوق األيدي العاملة ملواطني البلدان 

خارج اإلتحاد األوريب، من املقيمني يف املجر، منذ مدة تزيد عن ثالثة أشهر، وألولئك 

املتمتعني بصفة الحامية.

وتدريب   ،DÉT الكفاءة  إختبار  اإلجتامعيني،  بالعامل  اإلتصال  املرشوع:  خدمات 

الخرباء  اللغوي، إستشارات  العاملة، والتامرين اإلختصاصية، واإلرتقاء  سوق األيدي 

النفسيَّة والقانونية اإلختباري، والدور اإلتقاين الفّعال.

صلة الوصل: أرجيبت جايك

erzsebet.csaky@artemisszio.hu :عنوان الربيد األلكرتوين

رقم الهاتف: 7135 411 70 36+

مؤسسة آرتيميسسيو
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