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z alapkurzusban az orosz nyelv oktatása szerepel 6 és 16 év kö-
zötti gyermekek részére. Növendékeink számára rendelkezésre 

áll könyvtár, fi lmtár, valamint tankönyvek, munkafüzetek, egyéb 
különböző oktatói és metodikai segédanyagok. Az Alapítvány iskolája 
idén az ötödik tanévét kezdi meg. Az itt tanulók nem kizárólag a 
Magyarországon ideiglenesen dolgozó orosz szülők vagy az állandóan 
itt élő kétnyelvű családok gyermekei, hanem olyan magyar gyerekek 
és fi atalok is, akik vonzódnak az orosz kultúrához és szeretnének írni, 
olvasni, beszélni oroszul, orosz verseket szavalni, orosz népdalokat 
énekelni, oroszul játszani és bizonyos céltantárgyakat oroszul tanulni 
(pl. rajz, vizuális kultúra és zene).

A

z Alfavit Alapítvány fő feladata az orosz nyelv és irodalom 
oktatása, illetve az orosz kultúra átadása s annak megőrzése. Az 

Alapítvány további célja a magyar nyelv tanítása a Magyarországon 
letelepedett orosz anyanyelvűek részére és az orosz nyelvterületről 
érkezők beilleszkedésének elősegítése.
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Alfavit 
   Oktatási és KulturálisKözhasznúAlapítvány   

Cím: 1062 Budapest, Aradi utca 15.
Tel./Fax: (+36) 1 707 0460/(+36) 1 403 0699
Kapcsolattartó: dr. Haszanova Rita
E-mail: alfavit@hdsnet.hu
            rita.hasanova@gmail.hu
Honlap: http://www.alfavit.hu
Facebook: Alfavit
Működési terület: kultúra 
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KözhasznúEgyesület
Anthropolis 
   Antropológiai 

2002-ben kulturális antropológu-
sok által alapított egyesület kiemelt 

céljai a globális egyenlőtlenségek és 
igazságtalanságok elleni küzdelem és 
a kritikus globális állampolgári atti-
tűd elfogadtatása. Az Egyesület szem-
léletformáló tevékenysége arra irányul, 
hogy a hazai oktatásban széles körben 
jelenjen meg a globális dimenzió, se-
gítve ezzel az oktatásban részt vevők 

z Anthropolis Egyesület 2006-ban 
elindított GlobEdu oktatási-nevelé-

si programjának célja, hogy felhívja a 
fi gyelmet az egyre erőteljesebben globa-
lizálódó világ mindennapi jelenségeire 
és a programban részt vevők számára 
olyan szemlélet elsajátítását tegye le-
hetővé, amely segít a jelenségek mű-
ködési mechanizmusának és a globális 
összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak a 
megértésében, továbbá a felelős döntések 
meghozatalában a fenntarthatóság ér-
dekében. A programban diákok, tanárok 
és trénerek emberi jogokhoz, környezet-
tudatossághoz, aktív állampolgárság-
hoz, békére neveléshez és interkulturális 

felkészülését napjaink kihívásaira. Hazai 
és nemzetközi tréningek keretében és 
az első magyarországi Globális Nevelés 
Tudásközpont működtetése révén se-
gítjük elő a magyarországi iskolai és 
iskolán kívüli oktatás perspektívájának 
szélesítését, módszereinek megújulását, a 
globális nevelés nemzetközi gyakorlatá-
nak és tapasztalatainak hazai terjedését 
és népszerűvé válását.

neveléshez kapcsolódó tematikus kép-
zéseken vehetnek részt. Emellett az 
Egyesület az ELTE-PPK Könyvtárában 
Globális Nevelés Tudásközpontot üze-
meltet. A szakkönyvtár az érdeklődők 
számára háttéranyagokat szolgáltat a 
nemzetközi fejlesztés, éghajlatváltozás, 
szegénység, migráció, emberi jogok, 
fenntarthatóság és a globalizáció mint 
komplex, többdimenziós folyamat téma-
köreiben, és oktatási segédanyagokat tesz 
elérhetővé tanároknak, diákoknak, akik 
órákat, előadásokat tartanak a különbö-
ző témákban. A Tudásközpont teret ad a 
globális témákat érintő beszélgetésekhez, 
vitákhoz is.

A
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lleett
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Tel.: (+36) 1 797 9634
E-mail: office@anthropolis.hu
Honlap: http://www.anthropolis.hu
Facebook: Anthropolis
Kapcsolattartó: Mihalkó Viktória
Működési terület: oktatás
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Artemisszió AlapítványCím: 1016 Budapest, Mészáros utca 10.
Tel./Fax: (+36) 1 413 6517/(+36) 1 413 6516

Kapcsolattartó: Szántó Diana
E-mail: artemisz@artemisszio.hu

diana.szanto@artemisszio.hu
Honlap: http://www.artemisszio.hu 

Facebook: Artemisszió Alapítvány
Működési terület: kultúra 

z Artemisszió Alapítvány egy kul-
turálisan érzékeny, felelős, tudatos, 

befogadó társadalom létrejöttének előse-
gítése érdekében – pedagógiai eszközök 
segítségével – a különböző szociális és 
kulturális hátterű emberek közötti pár-
beszédet, interakciót és együttműködést 
segíti elő, interkulturális készségeket fej-
leszt, attitűdöket közvetít és ismereteket 
ad át, elősegíti a szociálisan hátrányos 
helyzetű és kulturális hátterük miatt 
diszkriminált egyének integrációját és 
aktív társadalmi részvételre ösztönöz. 
Célcsoportjaink:

•  fi atalok és gyerekek, akik a szocializá-
ció folyamatában éppen formálódnak, 
formálhatóak;

•  a szocializáció közvetítői, befolyá-
solói (pl. segítő szakmák képvise-
lői, rendőrök, képzők, pedagógusok, 
animátorok, újságírók);

•  akik szakmájuk gyakorlása során kul-
turális, etnikai konfl iktusok szereplői-
vé válhatnak (pl. üzleti szféra dolgozói, 
egészségügyi dolgozók, állam- és köz-
igazgatásban dolgozók, civil szerveze-
tek munkatársai);

•  a kulturális, etnikai, társadalmi konfl ik-
tusok elszenvedői – szociálisan hátrányos 
helyzetű egyének és csoportok, etnikai 
kisebbségi csoportok tagjai, migránsok.

A z Alapítvány tevékenységét az alábbi 
közhasznú célok megvalósítása ér-

dekében fejti ki:

(1)  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés

 –  az interkulturális kommunikáci-
ót aktívan elősegítő kutató, tájé-
koztató és továbbképző hálózatok 
létrehozása;

 –  a transzkulturális kommunikáció 
fejlesztését célzó oktatóprogramok 
kidolgozása, nevelő és a közvéle-
mény pozitív átalakítását segítő 
oktatási és kommunikációs esz-
közök megteremtése.

(2)  Kulturális tevékenység: a helyi kö-
zösségek társadalmi és gazdasági 
helyzetének, kulturális tartalékainak 
szociológiai és antropológiai módsze-
rekkel történő felmérése, fejlesztési 
stratégiák kidolgozása, tanácsadás a 
helyi önkormányzatoknak és polgári 
szervezeteknek.

(3)  Hátrányos helyzetű csoportok társadal-
mi esélyegyenlőségének elősegítése.

(4)  A magyarországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékeny-
ség: a hátrányos helyzetű csoportok, 
etnikai kisebbségek és menekültek 
szociokulturális helyzetének javítása.

A
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Bevándorlási és 
ÁllampolgárságiHivatall

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel./Fax: (+36) 1 463 9100/(+36) 1 463 9135

E-mail: bah.titkarsag@bah.b-m.hu
Honlap: http://www.bmbah.hu

Működési terület: rendészeti igazgatás

Kormány az egységes migrációs szervezet 
kialakításának első fázisaként a 162/1999. 

(XI.19.) Kormányrendelettel önálló központi 
hivatalként, 2000. január 1-jei hatállyal hozta 
létre a Belügyminisztérium Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalát. Az uniós csatlako-
zásra való felkészülés folyamatában, a joghar-
monizáció és intézményfejlesztés végrehajtása 
érdekében az Országgyűlés 2001. május 29-én 
törvényt alkotott a külföldiek beutazásáról 
és tartózkodásáról, valamint módosította a 
menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. tör-
vényt. Ezzel megnyílt a jogi lehetőség az egy-
séges migrációs szervezet országos kiépítésére. 

A Hivatal állami feladatként:
•  ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, 
valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, illetve a belügyminiszter 
feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket;

•  ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat;
•  ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;

•  idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenren-
dészeti feladatokat;

•  központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi ha-
tóságaival, menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt 
menekültügyi feladatokat;

•  útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és a hontalan úti 
okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek két-
nyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá 
a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;

•  ellátja az országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv jogszabályban meghatározott 
feladatait;

•  végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és 
koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel 
történő átszállításokat;

•  kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

A Kormány a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI.19.) 
Kormányrendelet módosításával, 2002. január 
1-jei hatállyal létrehozta a központi hivatal 
területi szerveit, a regionálisan szervezett 
igazgatóságokat.
 A Bevándorlási és Állampolgársági Hi-
vatal a belügyminiszter, valamint az egy-
szerűsített honosítással kapcsolatos eljárások 
tekintetében a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter irányítása és felügyelete alatt álló, 
jogi személyiséggel rendelkező, önállóan mű-
ködő és gazdálkodó, az előirányzatok felett 
teljes jogkörrel rendelkező központi hivatal.

A

Elsődleges szolgáltatás
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Cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 1/B. 
Tel./Fax: (+36) 1 349 1450/(+36) 1 239 1332
E-mail: cordelia@cordelia.hu
Honlap: http://www.cordelia.hu
Facebook: Cordelia Foundation for the 
     Rehabilitation of Torture Victims
Működési terület: egészségügy

agyarországon jelenleg az egyetlen olyan civil szervezet vagyunk, 
amely e speciális célcsoport pszichés, szomatikus és szociális 

panaszait komplex szolgáltatásrendszeren keresztül kezeli. Olyan 
hiánypótló, közhasznú feladatokat végzünk, amelyek ellátása állami 
hatáskörben jelenleg nem megoldott. Tevékenységünket pályázati 
forrásokból fi nanszírozzuk, fő támogatóink az EU és az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztossága (UN’s OHCHR).
 Multikulturális tapasztalatokkal rendelkező terapeutákból (pszichi-
áter, pszichológus, non-verbális terapeuta) álló szakmai munkacsopor-
tunk a menekültekkel jellemzően a befogadó állomásokon találkozik. 
A terapeuták munkáját szociális segítők és képzett tolmácsok segítik. 
Nemzetközileg is elismert módszereinkkel évente átlagosan 600–800 
ügyfélnek nyújtunk segítséget. Rendszeresen tartunk képzéseket és 
szupervíziós foglalkozásokat menekültügyi szakemberek számára.
 Az UNHCR munkánkat a 2004. évi Menedék-díjjal jutalmaz-
ta. 2008-ban a bécsi SozialMarie-díj értékelő bizottsága a szociális 
ágazatban végzett innovatív és kreatív munkájáért az Alapítványt 
díjazottjai közé választotta. 2009-ben a menekültek mentális gon-
dozása területén végzett egyedülálló munkánkat a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal oklevéllel ismerte el.

M

zervezetünk célja segítségnyújtás a Magyarországra érkező, kínzást 
vagy más súlyos traumát átélt menedékkérőknek, menekültek-

nek és családtagjaiknak pszichiátriai, pszichoterápiás, pszichológiai 
kezeléssel, pszicho-szociális tanácsadással.

S

Cordelia Alapítvány

Elsődleges szolgáltatás

A szervezet küldetése
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Egyesület
z Ebony Afrikai Kulturális, Művé-
szeti és Emberi Jogi Egyesület 2003-

ban alakult meg azzal a céllal, hogy 
aktívan részt vállaljon az itt élő afrikai 
diaszpóra összefogásában, érdekképvi-
seletében és jogvédelmében. Az Ebony 
Egyesület platformot teremt, hogy a 
magyarországi afrikai diszpóra tagjai 
közelebb kerülhessenek egymáshoz, 
együttes erővel tudjanak tevékenykedni, 
és erőforrásaikat egyesítve, proaktívan 
vállaljanak részt az afrikai hagyomá-
nyok, kultúra és az egyetemes értékek 
érdekében megvalósuló kezdeménye-
zésekben.

z Ebony Egyesület legfontosabb célja 
és egyben elsődleges szolgáltatása, 

hogy minden eszközzel segítse a Ma-
gyarországon élő afrikaiakat társadalmi 
integrációjukban, valamint elősegítse 
a párbeszédet a különböző kultúrák, 
a többségi társadalom és a kisebbségi 
csoportok között. Fontos küldetésünk 
továbbá a rasszizmus és a diszkrimi-
náció elleni küzdelem, a tolerancia és 
az emberek közötti jobb megértés elő-
segítése, az emberi és polgári jogokért 
folytatott küzdelem népszerűsítése. 
Létrehoztuk, és több éven át működ-
tettük az Afrika Centrumot, ahol az 
afrikai diaszpóra tagjai állandóan 
találkozhattak egymással, segítséget 

 Az Egyesület sokrétű tevékenységet 
folytat a kultúra, a művészetek, a kö-
zösségfejlesztés, szociális szolgáltatások, 
emberi- és polgári jogok, a rasszizmus 
és diszkrimináció elleni küzdelem, vala-
mint fejlesztési és együttműködési pro-
jektek területén. Egyben kötetlen szelle-
mi és alkotó műhelyként is működik a 
világ különböző részein élő afrikai kö-
zösségek kultúrájának, hagyományainak 
és szellemi örökségének tanulmányozá-
sára, kutatására, oktatására, ápolására és 
terjesztésére, az emberi és polgári jogok 
népszerűsítésére és az emberi jogi kihí-
vásokban való aktív részvételre.

kaptak jogi, menekültügyi és egyéb 
kérdésekben. 2010-ben ingyenes jog-
segélyszolgálatot is indítottuk, ahol 
bevándorlóknak, menekülteknek vagy 
már a Magyarországon élő letelepedni 
szándékozóknak adunk jogi, fordítási és 
egyéb, a letelepedéssel, az integrációval 
kapcsolatos tanácsot. Az egyesület az 
évek során nagyon sok szemléletfor-
máló, felvilágosító szakmai, kulturális 
programot, fesztivált kezdeményezett 
és szervezett. 
 Jelenleg több állandó programunk 
van: Közel Afrikához Klub, Gaszt-
ronómiai Kalandozások Afrikában, 
CimenAfrique Filmklub, Kolibri Nemzet-
közi Készségfejlesztő és Zöld Játszóház. 

A

A

llet
Postacím: 1124 Budapest, Somorjai utca 7.

Tel./Fax: (+36) 20 946 2731/(+36) 70 341 1849
Kapcsolattartó: Ekiudoko Miriam (elnök), 

Pákay Viktória (titkár)
E-mail: info@ebony.hu

Honlap: http://www.ebony.mlap.hu
Működési terület: kultúra, szociális 

szolgáltatás, oktatás, érdekképviselet 

Ebony Afrikai Kulturális,  
Művészeti és Emberi Jogi

Elsődleges szolgáltatás

A szervezet küldetése

zervezetünk alapvetően azt vizsgálja, hogy konkrét esetekben meg-
sértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, például a munkál-

tatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet. Véleményezzük az egyenlő 
bánásmódot érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 
és jelentések tervezeteit, rendszeresen tájékoztatjuk a közvéleményt 
és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos 
helyzetről, továbbá minden, az Ebktv. 14. (1) bekezdésében még felsorolt 
tevékenységet is végzünk.

S
Elsődleges szolgáltatás

zervezetünk feladata az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. (Ebktv.) alapján kérelemre 

és meghatározott esetekben hivatalból eljárás lefolytatása az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése esetén.

S
A szervezet küldetése

Egyenlő BánásmódHatóság

Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.
Tel./Fax: (+36) 1 795 2975/(+36) 1 795 0760

Kapcsolattartó: Molnár Veronika
E-mail: ebh@gyenlobanasmod.hu

veronika.molnar@egyenlobanasmod.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu

Működési terület: közigazgatási hatósági 
tevékenység
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A szervezet küldetése

ENSZ Menekültügyi
Főbiztosság

(UNHCR)

z ENSZ Menekültügyi Főbiztosának 
Hivatala, az UNHCR 1989 óta működik 

Magyarországon. A kezdeti időszakban első-
sorban Magyarország kormányzatát segítette 
a nemzetközi menekültjoggal harmonizált 
nemzeti jogszabályok megalkotásában, va-
lamint a menekültellátó infrastruktúra 
kiépítésében. A szervezet emellett a román 
és jugoszláv menekültek és menedékkérők 
kezelésében is támogatta az országot. Man-
dátumának megfelelően az UNHCR a me-
nedékkérelmek elbírálásában is részt vett, 
mivel Magyarország földrajzi korlátozással 
csatlakozott az 1951. évi egyezményhez: az 
ország csak európai menedékkérők esetében 
vizsgálta, hogy teljesülnek-e a menekültstá-
tus kritériumai. Miután 1998-ban hatályba 
lépett a földrajzi korlátozást megszüntető 
menedékjogi törvény, a Főbiztosság tevé-
kenységének középpontjába a nemzeti me-
nekültügyi jogszabályok és intézményrend-
szer fejlesztésének támogatása került. Az 
UNHCR ezután nagyobb energiát fordított 
a menekültügy és a migráció területén te-

özép-Európában az UNHCR igyekszik 
biztosítani, hogy a menedékkérők be-

jussanak a régió országainak területére, és 
hozzáférjenek tisztességes és hatékony me-
nekültügyi eljárásokhoz, valamint megfele-
lő befogadási körülményekhez. Az UNHCR 
emellett támogatja az elismert menekültek 
beilleszkedését a befogadó közösségbe, vagy 
azok áttelepítését egy harmadik országba, ha 
valamilyen okból nem maradhatnak tovább 
a befogadó országban. Igyekszik gondoskodni 
arról, hogy a védelmi és támogató program-
jaival kapcsolatos döntések során meghatá-
rozó szerepet játsszanak a kényszervándorlók 
szempontjai. Ezért a Főbiztosság munkatársai 

vékenykedő kormányzati és civil szervezetek 
kapacitásának növelését célzó programokra.
 Ma a szervezet magyarországi irodája az 
UNHCR Közép-Európai Regionális Képvisele-
tének keretei között működik. A budapesti 
székhelyű Regionális Képviselet a térség 
hét államában fejti ki tevékenységét: Bul-
gáriában, Csehországban, Lengyelországban, 
Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában és 
Magyarországon. Magyarországi tevékenysé-
gével az UNHCR biztosítja a menedékkérők 
számára a lehetőséget, hogy magyar területre 
léphessenek és benyújthassák menedékké-
relmüket az EU külső határain. Törekszik 
elérni, hogy a befogadás és az ellátás kö-
rülményei megfeleljenek az elvárt színvo-
nalnak úgy a befogadó állomásokon, mint 
a menekültellátó rendszer többi intézmé-
nyében. Biztosítja a tisztességes és hatékony 
menekültstátus-meghatározó eljárást, vala-
mint azt, hogy a nemzeti jog előírásai és 
a menekültstátust megállapító hatóságok 
tevékenysége összhangban legyen a mérvadó 
nemzetközi normákkal és színvonallal.

évente látogatást tesznek fogva tartó és be-
fogadó létesítményekben, valamint magán-
otthonokban, ahol aktuális problémáikról és 
szükségleteikről kérdezik a menekülteket. Az 
UNHCR kiemelt fi gyelmet szentel a kiszolgál-
tatott csoportok – köztük a gyerekek, idősek 
és fogyatékkal élők – speciális szükségleteinek. 
 Az UNHCR Közép-Európában folyama-
tosan igyekszik tájékoztatni az érdeklődő-
ket a kényszervándorlók és a hontalanok 
helyzetéről, problémáiról. Ezzel a céllal a 
szervezet többek között különböző nyomta-
tott anyagokat állít össze, valamint a régió 
országaiban működő irodák weboldalain is 
elérhetővé tesz tájékoztató anyagokat. 

A

K

RRR)))

akakkakakkakkkkkk vévévévévéévévévévévévévévévékekekekekekekekekekekekkekkeeenynnynynynnnynnynyyyynyynnnn kekkkkkkkekekekkeeeekkkeeeekedőddődőődőddődődőőőddőddd kkkkkkkkkkkorororororormámámámámámámámámámámámm nynynnynynynnn zazazazzzazazazz titititititititiiii ééééééésssssss ciciciciiciciciciciciciciiviviviviiviviviiviivivivivivivvvvvviv lllllllllllll szszszszszszsszzsszzs eeerererererererererrvevevvevveveveveveveevevveveezezezezezezezezezezezezezez tetetetetetetetetetteeeeetttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkk

Cím: 1022 Budapest, Felvinci út 27.
Tel./Fax: (+36) 1 336 3060/(+36) 1 336 3080

Kapcsolattartó: Puskás Zsuzsanna
E-mail: hunbu@unhcr.org/puskas@unhcr.org
Honlap: http://www.unhcr-centraleurope.org

Facebook: UNHCR Magyarorszag
Működési terület: érdekvédelem

Erdélyi MagyarokEgyesülete
988 márciusában mint az újabb kor első 
erdélyi szervezete, a menekültek körében 

alakult meg az Erdélyi Magyar Értelmisé-
gi Klub. Bírósági nyilvántartásba vételünk 
1990 áprilisában történt meg, ekkor már 
Erdélyi Magyarok Egyesülete néven. Kez-
dettől fogva feladatunknak tekintettük az 
erdélyi hagyományok, értékek megőrzését, 
népszerűsítését, felvállalva a menekültek 
érdekképviseletét is. 
 A magyarországi és romániai politikai 
változások bizonyos mértékű hangsúlyeltoló-

Az Egyesület működésének gerincét az 
évi mintegy 100–150 rendezvény ké-

pezi, amelyek elsősorban kulturális, isme-
retterjesztő jellegűek. Programjaink között 
szerepel könyv- és lapbemutató, író-olva-
só találkozó, tudományos ismeretterjesztő 
előadás, előadássorozat, kiállítás, fi lmklub, 
játszóház, kirándulás, táncház, színházi elő-
adás, előadóest, társkereső klubest, bál, tábor, 
sportnap stb.
 A határon túliak rendezvényeink rend-
szeres meghívottai, ugyanakkor a közös 
munka területén különösen sikeresnek 
bizonyult a csereprogramok szervezése. 
Az otthoniakkal való kapcsolattartás fon-
tos részének tekintjük a turizmust. Ezért 
rendszeresen tartunk diavetítéses úti be-
számolókat, továbbá szervezünk, illetve 
közvetítünk autóbuszos kirándulásokat. A 
fi atalokra hangsúlyozottan odafi gyelünk 
– aktív és lelkes ifj úsági csoport működik 

dást jelentettek a szervezet tevékenységében, 
a menekültügyi problémák háttérbe szorul-
tak a turizmus, az ideiglenes tartózkodás és 
a letelepedés kérdései mögött, de céljaink és 
vállalt kötelezettségeink a mai napig érvé-
nyesek. Szorosabbra fűztük kapcsolatainkat 
az otthoniakkal és közvetítő szerepünk az 
anyaországi intézmények, szervezetek felé 
megnövekedett. Munkánkban egyre na-
gyobb hangsúlyt kap a Magyarországon élő 
erdélyiek identitás-megőrzéshez kapcsolódó 
érdekképviselete.

körünkben. Ők hozták létre az Újrahaszno-
sított Mesék Társaságát (REmese) is, amely 
a divatszakma területén ért és ér el óriási 
sikereket. Egyesületünk egy nagyságrendi-
leg 30.000 könyvből, több tízezer újságból, 
dokumentumokból, képeslapokból, hang- és 
képanyagból álló könyvtári gyűjteményt is 
felhalmozott, elsősorban a külhoni magyar-
ság szellemi termékeiből.
 Jelentős tudományos munkát is vég-
zünk. Részt vettünk elsősorban migrációval, 
turisztikával, sajtóval kapcsolatos szakdol-
gozatok elkészítésében, jelen voltunk ta-
nácskozásokon, konferenciákon, tudomá-
nyos előadásokon, jelenleg a külerdélyi sajtó 
mikrofi lmesítésén és CD-n való rögzítésén 
dolgozunk. Szervezetünk kiadói tevékeny-
sége is sokrétű. Eddig három könyvet jelen-
tettünk meg és három folyóiratot indítot-
tunk útjára, valamint tízféle képeslapunk 
is forgalomba került.

1
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Cím: 1056 Budapest, Molnár utca 5.
Tel.: (+36) 20 995 6159

Kapcsolattartó: B. Kis Béla
E-mail: erdelyime@gmail.com

Honlap: http://www.erdelyime.org
Facebook: Erdélyi Magyarok Egyesülete

Működési terület: kultúra

A szervezet küldetése

Elsődleges szolgáltatás
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állalkozásunk igyekszik olyan pályázatokat írni és olyan projek-
tekben részt venni, amelyek a társadalmi-ökológiai problémák 

megoldását tűzik ki célul. Ennek érdekében szoros kapcsolatokat ala-
kítottunk ki a munkánkhoz tudományos hátteret biztosító egyetemi 
szektorral, a független döntéshozatal letéteményesének tekintett civil 
szektorral és egyéb gazdasági társaságokkal is. Évek óta fi gyelemmel 
kísérjük az Európai Unió fejlesztéspolitikáját, a Közösség és Magyar-
ország ifj úságpolitikáját, öko- és klímapolitikai döntéseit, valamint 
migrációs és integrációs politikáját. Ennek jegyében az alábbi fő 
kutatási területeken végezzük tevékenységünket:

• ifj úságpolitikai kutatások;
• kutatás-fejlesztés és innováció;
• migrációs kutatások;
• település-, terület- és ökopolitikai kutatások;
• ismeretterjesztés és tudományfejlesztés;
• globalizációval és a fejlődő világgal kapcsolatos kutatások.

V
Elsődleges szolgáltatás

z IDResearch Intézet nevében szereplő ID egyrészt jelzi napjaink 
globalizálódó világában a különböző tudományterületek közöt-

ti (InterDisciplinary) együttműködés és átjárhatóság fontosságát, 
másrészt utal a kreatív ötletek kifejlesztésének képességére (Idea + 
Development). Intézetünk innovatív erejét és elhivatott hozzáállását 
a jó csapatmunka és maximális odafi gyelés adja.

A
A szervezet küldetése

IDResearchIntézet

Cím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8/E.
Tel./Fax: (+36) 72 522 625/(+36) 72 522 624

Kapcsolattartó: Dr. Glied Viktor
E-mail: glied@publikon.hu

Honlap: http://www.idresearch.hu
Facebook: IDResearch Kft.
Működési terület: kutatás

AlapítványInterkulturális 
Nevelésért és Oktatásért

z Alapítvány tevékenységét társadalomtudományi kutatás, okta-
tási tevékenység és a témához kapcsolódó programok és rendez-

vények szervezése alkotják. Jelenleg a korábban megvalósult „nemzeti 
populizmus a Visegrádi országokban” című projekt folytatásán és a 
pedagógiai gyakorlatba való átültetéséről szóló kollaboratív projekten 
dolgozunk.

A

z Interkulturális Nevelésért és Oktatásért Alapítvány a Magyar-
országon élő bevándorló, menedékkérő és a menedékjogi eljá-

rásban státust nyert személyek oktatási integrációját és társadalmi 
beilleszkedését szolgáló társadalomtudományi kutatások végzésére, jól 
bevált tapasztalatok gyűjtésére és programok szervezésére jött létre. 
A közhasznú tevékenység fókuszában a fentebb említett célcsoport 
azon tagjai állnak, akik az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás 
programjának értelmében tanulóként defi niálhatók.
 Az Alapítvány alapelveivel összhangban a társadalmi és oktatási 
beilleszkedést kétirányú folyamatként határozzuk meg. Ebből követ-
kezően a tevékenység a befogadó társadalom oktatását és nevelését is 
azonos mértékben érinti. Célunk, hogy a tanítás, a tudástermelés és a 
tudásmegosztás eszközeivel hozzájáruljunk egy toleránsabb, szélesebb 
látókörű, kritikusan gondolkodni tudó, és döntéseiért felelősséget 
vállaló társadalom kialakításához.

A

k.k.k.k.k.k.

Cím: 1028 Budapest, Muhar utca 42.
Tel.: (+36) 30 373 2281

Kapcsolattartó: Bukus Beatrix
E-mail: beatrix.bukus@gmail.com

Honlap: http://www.intercultural-education.com
Facebook: Foundation for Intercultural Education

Működési terület: oktatás

A szervezet küldetése

Elsődleges szolgáltatás
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agyományos értelemben véve szolgáltatást nem nyújt az Egye-
sület, de az általunk szervezett rendezvények nyitottak, azokra 

mindenkit szeretettel várunk. Aki közelebbről meg szeretne ismer-
kedni a kultúránkkal, vagy már ismeri és szereti, annak lehetősége 
van csatlakozni hozzánk. 

H

z Inti Raymi Egyesület 2009-ben alakult az ürömi focipályán. 
Közvetlen célja két esemény megszervezése, a június 24. környékén 

tartott Inti Raymi ünnepség, és a Copa America/magyarországi Latin-
Amerika Kupa és Családi Nap megszervezése. Az egyesület tágabb célja, 
hogy növelje a Magyarországon élő Andok-beli közösség tagjainak 
(Ecuador, Peru és Bolívia) társadalmi elfogadottságát és népszerűsítse 
az Andok-beli kultúrát Magyarországon.
 Az Inti Raymi Egyesület megalapítása egy hosszabb folyamat 
egy állomása. Először chilei bevándorlók érkeztek Magyarországra 
(1972 után), utána egyetemisták, végül zenészek (1990-es évek). Már 
ekkor több rendezvény volt, de 2004-ben, az első Inti Raymi ün-
nepség és az első Copa America megszervezésével vált öntudatosabbá 
a szerveződés. Azóta e programok minden évben megrendezésre 
kerülnek.

A

Inti RaymiEgyesület

Cím: 1025 Budapest, Gül Baba u. 7. 
Tel.: (+36) 30 864 1909

Kapcsolattartó: Javier Zea
E-mail: zeajavier@gmail.com

Honlap: http://www.intiraymi.hu/
Facebook: Inti Raymi Fund
Működési terület: kultúra

Elsődleges szolgáltatás

A szervezet küldetése

yermekjóléti alapellátás keretében 6 intézményben 420 férőhe-
lyen biztosítjuk a 0–3 éves kisgyermekek napközbeni/bölcsődei 

ellátását. Bölcsődéink 6 és 18 óra között tartanak nyitva. Alapszolgál-
tatásainkon túl családtámogató szolgáltatásokat is biztosítunk. Ezek: 
nevelési, gondozási tanácsadás; időszakos gyermekfelügyelet; otthoni 
gyermekgondozás; játék- és eszközkölcsönzés; hétvégi játszóház, családi 
napok. A „Biztos kezdet” gyerekházprogramhoz is kapcsolódtunk.

G

yermekjóléti alapellátás keretében 6 intézményben 420 férőhe-
lyen biztosítjuk a 0–3 éves kisgyermekek napközbeni/bölcsődei 

ellátását. Küldetésünk a családok bevonása a kisgyermek-ellátásba. 
Célunk a gyermekek testi–értelmi–érzelmi fejlődésének segítése, a 
családok értékrendjének megtartása, esetleges hiányosságok pótlása.

G

Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék

Cím: 1083 Budapest, Szigetvári utca 1.
Tel./Fax: (+36) 1 303 1767

Kapcsolattartó: Scheer Ferencné
E-mail: jeb@chello.hu/jeb.scheereva@chello.hu

Működési terület: szociális szolgáltatás

A szervezet küldetése

Elsődleges szolgáltatás
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Jövőkerék Közhasznú Alapítványnnyy
Cím: 1021 Budapest, Kuruc u. 8.

Tel./Fax: (+36) 30 544 7350/(+36) 201 7573
Kapcsolattartó: Ary Bence

E-mail: jovokerek@jovokerek.hu
Honlap: http://www.jovokerek.hu

Működési terület: kultúra 

Jövőkerék Közhasznú Alapítvány át-
fogó célja, hogy elősegítse, támogassa 

az európai értékek megerősödéséhez és 
érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi 
közösségek, civil szerveződések és au-
tonóm állampolgárok képességeinek, 
erőforrásainak, lehetőségeinek fejlesz-
tését és kiaknázását elősegítő önálló 
kezdeményezéseket, programokat. Az 

szervezet informális kapcsolati hálót 
épít a bevándorlók és a magyar állam-

polgárok között. Speciális módszertannal 
workshopokat és kreatív programokat 
szervezünk magyar és bevándorló részt-
vevőkkel. A workshopok négy témában 
(médiaművészet, életmód, gasztronómia és 
lakberendezés), csoportonként két hónapon 
át ismétlődnek. A témák a mindennapos 
életproblémákra épülnek, így ezek kapcsán 
a résztvevőknek lehetőségük nyílik meg-
osztani egymással saját problémamegoldó 
stratégiáikat, tapasztalataikat, tudásukat, 
miközben személyes kapcsolatokat alakít-
hatnak ki. A workshopokra média szakos 
diákokat és újságírókat is meghívunk. 

Alapítvány segítséget kíván adni a civil 
partnerek számára különböző ötleteik 
konkrét fejlesztési projektté érleléséhez, 
illetve azok megvalósításához. Ennek 
során nagy hangsúlyt szeretne fektet-
ni a megértés, az együttgondolkodás és 
együttműködés, illetve a nyílt kommu-
nikáció és információcsere módszereire, 
eszközeire.

 A módszer kifejezetten támogat-
ja az együttműködést, alkalmas kul-
túrák közötti helyzetek kezelésére. 
Segíti a résztvevőket abban, hogy új 
kommunikációs módokat keressenek, 
valamint hogy hozott és közös élmé-
nyeiket együtt, új kontextusban fogal-
mazzák meg. A módszer erősen épít 
a résztvevők adottságaira, azokat – a 
tevékenységek közös célját útközben 
alakítva – koherens és stabil egység-
gé formálja. A közvetlen kapcsolatok 
mellett a workshopok szélesítik azt a 
közös alapot is, amelyre a résztvevők a 
későbbiekben új kapcsolataik kialakí-
tása során építhetnek.

A

A
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Cím: 1067 Budapest, Szondi utca 40.
Tel.: (+36) 30 842 1210

Kapcsolattartó: Bíró Dániel
E-mail: info@laterna.hu

Honlap: http://www.laterna.hu
Működési terület: kultúra

zervezetünk elsősorban kulturális és oktatási projekteket valósít meg. 
Tevékenységeinket komplex rendszerben végezzük, ami magában 

foglalja a pályázatírást, a szervezést, a lebonyolítást, a PR tevékenységet 
és az eredmények terjesztését is. Nagy tapasztalattal rendelkezünk EU-s 
kulturális és oktatási pályázatok menedzsmentjében, illetve megva-
lósításában. Szívesen csatlakozunk minden olyan kezdeményezéshez, 
amely fi atalos és kreatív szemlélettel szeretné elérni a közös kultúrkincs 
terjesztését.

S

zervezetünket azért hoztuk létre, hogy igényes és példa értékű kul-
turális és közművelődési projekteket valósíthassunk meg hazánkban 

és külföldön egyaránt. Saját gyűjteményünk (Magyar Diafi lm-történeti 
Gyűjtemény) ápolása mellett segíteni szeretnénk a kulturális és oktatási 
szervezeteknek céljaik minél hatékonyabb és eredményesebb megvaló-
sításában. 

S
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magyar Helsinki Bizottság elsősorban az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja: 

• menekülők jogvédelme;
• fogva tartottak jogainak védelme; 
• jog a tisztességes eljáráshoz; 
• a rendőri tevékenység ellenőrzése; 
• a diszkrimináció áldozatainak jogvédelme; 
• a jogállam védelme; 
• emberi jogi képzések; 
• kutatások, tanulmányírás; 
• készülő magyar jogszabályok véleményezése; 
• alternatív emberi jogi jelentések írása nemzetközi szervezeteknek.

A

zért dolgozunk, hogy a nemzetközi emberi jogi normák kö-
vetkezetesen és mindenki számára egyenlően érvényesüljenek 

Magyarországon. Mércénk az Emberi Jogok Európai Egyezménye és 
az Európai Unió Alapjogi Chartája. Célunk az emberi jogok tényleges 
érvényesülése, s ha úgy látjuk, csorbulnak, mindent megteszünk 
ügyfeleink jogérvényesítése érdekében. Kiemelt fi gyelmet fordítunk 
a kínzás tilalma, a személyi szabadság, a védelemhez való jog és az 
egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésére. A Magyar Hel-
sinki Bizottság a menekülők, oltalomra szoruló külföldiek és fogva 
tartottak jogainak, valamint a demokratikus jogállam intézmény-
rendszerének elkötelezett védelmezője.
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Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
Tel./Fax: (+36) 321 4141/(+36) 1 321 4343
Kapcsolattartó: dr. Pardavi Márta
E-mail: helsinki@helsinki.hu
Honlap: http://www.helsinki.hu
Facebook: helsinkibizottsag
Működési terület: 
  jogi segítségnyújtás és képviselet
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Magyar 
Vöröskereszt SzervezetBudapest Fővárosi

Magyar Vöröskereszt történelmi múlt-
tal és népes önkéntes segítő hálózattal 

rendelkező nemzeti humanitárius társa-
dalmi szervezet. A Nemzetközi Szövetség 
részeként végzi munkáját (a Vöröskereszt 
és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi 
Szövetségének jelenleg a világ több mint 
186 országában 300 millió tagja van). Meg-
alakulásának éve 1881, tevékenysége ettől 
kezdődően folyamatos.
 Alaptevékenységéről Magyarországon a 
társadalmi szervezetek között egyedülálló 
módon törvény rendelkezik (a Magyar Vö-
röskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény). 

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővá-
rosi Szervezete önálló jogi személyként 

működik. Többféle szakmai tevékenységet 
(szociális ellátás, elsősegélynyújtás, véradás-
szervezés, felnőttképzés, adománykezelés, 
szakápolási szolgálat, ifj úsági program, ka-
tasztrófa-készenlét és –intervenció) végző, 
17 kerületi irodából és 10 szociális intéz-
ményből álló komplex hálózat, valamennyi 
kerületben aktív és elismert partnere az 
önkormányzatnak. Illetékességi területén 
jellemzően segélyezés, szociális segítés kap-
csán kerül kapcsolatba migránsokkal, illetve 
menekültekkel. Kerületi irodáit rendszeresen 
keresik fel rászorulók, illetve együttműköd-
nek a hivatalos szervekkel is.  
 A szervezet széles körű szakmai partner-
séget alakított ki a szociális ellátórendszer 
állami, önkormányzati és civil szereplőivel, 
illetve az általuk fenntartott szolgáltató 
intézményekkel. Sokrétű tevékenységét a 
nemzetközileg elfogadott alapelvek betartása 

A Magyar Vöröskereszt fő célkitűzései:

• az élet, az egészség védelme;
• az emberi személyiség tiszteletben tartása;
•  az emberi szenvedés, a szociális gondok 
enyhítése;

• a betegségek megelőzése;
•  a fegyveres konfl iktusok, katasztrófák ál-
dozatainak megsegítése;

•  a Genfi  Egyezményekből adódó feladatok-
ban való közreműködés;

•  a humanitárius jog, a Vöröskereszt alapel-
veinek terjesztése;

• a társadalmi szolidaritásra nevelés.

mellett, a rászorultságot fi gyelembe véve 
végzi. Élet- és egészségvédelmi szolgáltatásait 
a főváros teljes lakosságának biztosítja; ka-
ritatív és szociális ellátó tevékenysége révén 
elsősorban az anyagi gondokkal küszködő, 
leszakadó rétegeket, a társadalmi kirekesz-
tettségben élő, vagy ez által veszélyeztetett 
embereket, családokat támogatja. Legfonto-
sabb tevékenységei:

• egészségmegőrzés;
•  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés;

• szociális tevékenység:
  –  a rászoruló lakosság természetbeni tá-

mogatása: adománygyűjtés és -osztás, 
egyéb szociális akciók;

  –  nappali ellátások és bentlakásos szo-
ciális intézmények működtetése;

  –  hátrányos helyzetű csoportok társadal-
mi esélyegyenlőségének elősegítése;

• emberi és állampolgári jogok védelme.
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Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 31.
Tel./Fax: (+36) 1 311 3660/(+36) 1 311 5670
Kapcsolattartó: Horváth Péter Zsolt
E-mail: titkarsag@voroskeresztbp.hu
     horvath.peter@voroskeresztbp.hu
Honlap: http://www.voroskeresztbp.hu
Facebook: Vöröskereszt Budapest
Működési terület: oktatás, szociális szolgáltatás
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Cím: 1204 Budapest, Török Flóris utca 86-88.
Tel.: (+36) 70 703 5387

Kapcsolattartó: Dr. Eyassu Tadesse
E-mail: josua2119@gmail.co

tadesse.eyassu@uni-corvinus.hu
Működési terület: kultúra

emzeti ünnepeket szervezünk a Magyarországon élő etiópok 
számára, magyar családok részvételével. Hetente egy alkalommal 

találkozunk, etióp bibliát olvasunk, imádkozunk. Hitvallásunk, hogy 
ha Istennel van közösségünk, akkor mindent áthat a szeretet, de ha 
kihagyjuk Istent a szeretetünkből, előbb-utóbb összeomlik minden. 
Ezért igyekszünk szeretettel fordulni az emberek felé, és arra törek-
szünk, hogy közöttük béke és megértés legyen.

N
Elsődleges szolgáltatás

Magyar-Etióp Barátság és Együttműködés Alapítvány azzal a 
céllal jött létre, hogy a Magyarország és Etiópia közötti társa-

dalmi, kulturális, tudományos és sportkapcsolatokat ápolja, illetve a 
Magyarországon élő etióp családok és gyermekeik baráti kapcsolatait 
elmélyítse. Másik legfontosabb célunk az itt élő etiópok kultúrájának 
és hagyományainak továbbörökítése itt született gyermekeiknek, há-
zastársaiknak és az etióp kultúra iránt érdeklődő magyar barátaiknak. 
A rendezvények keretében egyúttal a Magyarországon élő etiópok 
megismerik a magyar hagyományt, kultúrát és történelmet is.

A
A szervezet küldetése

Magyar-Etióp
Barátság és 

EgyüttműködésAlapítvány
Mahatma Gandhi 

  Emberi JogiEgyesület

z emberi jogok társadalmi érvényesülésének kiindulópontja a 
különféle kultúrák sikeres párbeszéde. Programjaink központi 

eleme a Magyarországon tartózkodó afrikai közösség kultúrájának 
bemutatása. Az autentikus zenét megszólaltató afrikai származású 
zenészek hazájuk eredeti népviseletében lépnek fel programjainkon. 
Műsoraink célja nem pusztán a szórakoztatás és ismeretterjesztés, 
hanem mindenekelőtt a kommunikáció elindítása a közönség és 
az előadók, azaz a magyar társadalom tagjai és a hazánkba érkezett 
külföldiek között.

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület 1992-ben alakult. El-
sődleges célja a menekültek, menedékkérők védelme, valamint 

kulturális programok segítségével egy toleránsabb, barátságosabb 
társadalmi légkör kialakítása. Évente mintegy 100–150 külföldinek – 
zömében menekülteknek – nyújtunk adminisztrációs, jogi segítséget. 
Integrációs programokat szervezünk az oktatás és sport területén, 
valamint kulturális műsorainkkal, kampányainkkal a magyar köz-
gondolkodás formálásán keresztül igyekszünk megkönnyíteni a 
hazánkba érkező külföldiek beilleszkedését.

A

A

Cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 18.
Tel./Fax: (+36) 30 996 3567/(+36) 1 215 8301

Kapcsolattartó: Gibril Deen
E-mail: gandhiegyesulet@gmail.com

Honlap: http://www.gandhi.hu
Működési terület: szociális szolgáltatás
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Elsődleges szolgáltatás
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z Egyesület segítőkből álló országos hálózatot működtet, amely 
különböző személyre szabott szolgáltatásokat biztosít a Magyar-

országon tartózkodó migránsok támogatását célozva. Szolgáltatásaink 
információnyújtást, tanácsadást, érdekképviseletet, hatósági és a köz-
szolgáltatóknál folyó ügyeikben való képviseletet, pszicho-szociális 
támogatást, készség- és kompetenciafejlesztést, közösségi, szabadidős 
és kulturális programokon való részvételi lehetőséget biztosítanak.
 A szolgáltatások célja a különböző élethelyzetekben eltérő. A 
legális tartózkodási jogosultsággal még vagy már nem rendelkező 
külföldiek esetében a magyarországi tartózkodás legalizálását, vagy 
– ha erre nincs mód – hazajutásukat igyekszünk elősegíteni, vala-
mint a hatósági ügyintézés alatti várakozási idő eltöltését próbáljuk 
megkönnyíteni, illetve a későbbi sikeres integráció vagy reintegráció 
esélyeit növelni. A nemzetközi védelemben részesült és más legális 
tartózkodási jogcímmel rendelkező migránsok számára működtetett 
budapesti szolgáltató központ célja szociális, oktatási, munkaerő-piaci, 
közösségi és társadalmi beilleszkedésük elősegítése.
 A 7 különböző helyszínen dolgozó, 25–30 főből álló szolgáltató 
csapat egyéni esetkezelést, csoportos és közösségi munkát végző szo-
ciális munkásokból, pszichológusokból, fejlesztőpedagógusokból és 
foglalkozásvezetőkből áll. Tevékenységüket számos önkéntes segíti.

A

élunk a Magyarországon élő bevándorlók, menedékkérők, me-
nekültek és más külföldiek társadalmi képviselete, és jogi, tár-

sadalmi, kulturális integrációjának segítése, valamint a hazatérni 
kényszerülő külföldiek esélyeinek javítása a visszatérés utáni sikeres 
reintegrációra. Mindezt szociális, oktatási és kulturális programokon 
keresztül igyekszünk megvalósítani.

C

EgyesületMenedék
Migránsokat Segítő
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Cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 16.

Tel./Fax: (+36) 1 322 1502/(+36) (1) 479 0272
Kapcsolattartó: Kováts András
E-mail: menedek@menedek.hu

Honlap: http://www.menedek.hu
Facebook: Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

Működési terület: oktatás, szociális szolgáltatás, kultúra
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Migráns SegítségMagyarország Egyesület
élunk menekültek és migránsok hely-
zetének megoldás-orientált segítése 

integrációjuk és foglalkoztathatóságuk 
javításán keresztül. Munkavégzéshez 
kapcsolódó készségfejlesztő tréningeket 
és képzéseket ajánlunk fel nekik, hogy 
könnyebben léphessenek be a munkaerő-
piacra. Különös fi gyelmet szentelünk az 
informatikai ismeretek fejlesztésének, és 
számos magyar felsőoktatási intézmény-
nyel építettünk ki partneri viszonyt a 
migránsok és menekültek felsőoktatásba 
való bekapcsolódása érdekében. Partner-

int célcsoportjának informatikai 
oktatást nyújtó szervezet, a MigHelp 

három alapszintű és haladó informati-
kai oktató centrumot hozott létre:
•  a Bicskei Menekülttáborban az ECDL 
által akkreditált informatikai képző 
központot működtetünk;

•  Budapesten migráns/menekült in-
formatikai labort alapítottunk, ahol 
emelt szintű képzés folyik;

•  a McDaniel főiskolával egy haladó web-

intézményeink között megtalálhatóak a 
legnagyobb hazai egyetemek és nemzet-
közi főiskolák egyaránt.
 Szervezetünk emellett együttmű-
ködik a Nemzetközi Dialógus Alapít-
vánnyal, ezen keresztül segítve a mig-
ránsokat és menekülteket a magyar 
nyelvvel és kultúrával való megismer-
kedés útján. Új ügyfeleinknek informá-
ciót és tanácsokat is adunk, valamint 
szervezünk az integrációjuk szempont-
jából fontos társadalmi eseményeket, 
összejöveteleket is.

fejlesztő, adatkezelő és grafi kai képzést 
indítottunk szintén Budapesten,

•  működtetjük az „Egy Szék Projekt” 
néven ismert kisebb egyetemi ösz-
töndíjprogramot is annak érdekében, 
hogy egyes képzettebb migránsok és 
menekültek felsőfokú végzettséget 
szerezhessenek, végül

•  a Nemzetközi Dialógus Alapítvánnyal 
közösen üzemeltetünk egy nyelvi kép-
ző központot a fővárosban. 
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Cím: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 1.
Tel.: (+36) 70 611 9104

Kapcsolattartó: James Peter 
E-mail: info@mighelp.hu/pjames@mighelp.hu

Honlap: http://www.mighelp.hu
Facebook: Mighelp

Működési terület: oktatás

A szervezet küldetése

Elsődleges szolgáltatás



22 23

Elsődleges szolgáltatás

A szervezet küldetése
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Migráns Szolidaritás Csoport az 
emberi méltóságért küzd azáltal, 

hogy támogatást nyújt és szolidaritást 
vállal a Magyarországon élő bevándor-
lókkal, menekültekkel, menedékkérőkkel 
és magyar állampolgárokkal. Hiszünk a 
határokon átívelő szabad mozgásban, 
meggyőződésünk, hogy a bevándorlás 
pozitív folyamat és azt szeretnénk elér-
ni, hogy minden ember egyenlő lehető-
séggel rendelkezzen Magyarországon és 
Európában egyaránt. Célunk a rasszista 
törvények, a kirekesztő politizálás és a 

zervezetünk fő célja önszerveződés 
ösztönzése a bevándorlók, mene-

kültek és menedékkérők között – nem 
csupán a Bicskei Befogadó Állomáson 
tartózkodó menekültek körében, hanem 
egész Magyarországon és Európában. Elő-
segítjük és ösztönözzük a bevándorlók, 
menekültek és menedékkérők részvételét 
a magyar társadalomban és a politiká-
ban. Összekötjük a 
migránsokat, me-
nekülteket, me-
nedékkérőket más 
sérülékeny csopor-
tokkal, valamint 

kitoloncolások megszüntetése. Röviden, 
teljes integrációt, megfelelő szociális szol-
gáltatásokat kívánunk nyújtani a beván-
dorlók, a menekültek és menedékkérők 
részére Magyarországon és Európában.
 A Migráns Szolidaritás minél több 
embert szeretne a tagjai között látni, 
legyenek akár bevándorlók, menekültek, 
menedékkérők vagy magyar állampol-
gárok. Mindenkit szívesen látunk a cso-
portunkban állampolgárságra, etnikai, 
nemi vagy vallási hovatartozásra való 
tekintet nélkül.

olyan szervezetekkel, akik válaszolni 
tudnak a követeléseikre, vagy tanácsok-
kal tudnak szolgálni Magyarországot és 
Európát illetően.
 Kapcsolat kialakítására törekszünk 
a bevándorlók, menekültek, mene-
dékkérők és az állami szervek között. 
Segítséget és tájékoztatást nyújtunk jo-
gaikról Magyarországon és Európában, 

továbbá videókon 
és cikkeken ke-
resztül kíséreljük 
meg beemelni a 
köztudatba prob-
lémáikat.
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Cím: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 41.
Tel.: (+36) 30 389 8915

E-mail: migszoli@mailbox.hu
Kapcsolattartó: Kozma Veronika

Honlap: http://migszol.com
Facebook: Migszol Csoport

Működési terület: érdekvédelem

Cím: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.
Tel./Fax: (36) 1 472 2500/(+36) 1 472 2503

Kapcsolattartó: Lehel Balázs
E-mail: iombudapest@iom.int

Honlap: http://www.iom.hu; 
http://www.iom.int

Működési terület: migráció menedzsment

Nemzetközi 
Migrációs

z IOM küldetése, hogy hozzájáruljon 
a rendezett, biztonságos és humánus 

migráció lehetőségének megteremtéséhez. 
A szervezet széles tevékenységi körébe 
tartozik kormányközi együttműködé-
sek elősegítése, a magyar kormánynak 
nyújtott kapacitásnövelő projektek, ön-
kéntes hazatérő programok, migránsok 

agyarország 1992 óta tagja az IOM-
nek és az eltelt időben a budapes-

ti iroda különösen nagy tapasztalatra 
tett szert az önkéntes és méltóságteljes 
hazatérés megkönnyítésének területén, 
elsősorban a megfelelő anyagi fedezettel 
és/vagy úti okmányokkal nem rendel-
kező migránsok számára nyújtva fontos 
szolgáltatásokat. A szolgáltatás igénybe 
vehető a Magyarországon tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, a külföldről (például Kanadá-
ból) Magyarországra hazatérő magyar 
állampolgárok számára, valamint ál-
lampolgárságra és úti célra való tekin-
tet nélkül a Budapesten keresztül utazó 
önkéntes hazatérők számára is. Az IOM 
az önkéntesen hazatérőknek komplex 
logisztikai, gyakorlati és anyagi támo-
gatást nyújt, ami az úti okmányok és a 
repülőjegyek beszerzésétől a különleges 

egészségügyi helyzetének vizsgálata, 
emberkereskedelem visszaszorítása, mig-
rációs információs kampányok szerve-
zése, kísérő nélküli kiskorúak segítése, 
reintegrációs programok irányítása, tu-
dományos kutatások a migráció téma-
körében, családegyesítési ügyek előmoz-
dítása, koordinálása, áttelepítések stb.

bánásmódot igénylő személyek speciális 
igényeit kielégítő intézkedések bizto-
sításán keresztül a tranzit és érkezési 
asszisztencia megszervezéséig, valamint 
reintegrációs segítségnyújtásig terjed. Az 
IOM a szolgáltatásairól és a származási 
országban bekövetkezett változásokról 
többnyelvű honlap (http://www.volret.
hu), Magyarországról ingyenesen hív-
ható, többnyelvű telefonvonal (+36 80 
205 018), nyomtatott és elektronikus 
információs anyagok, valamint rend-
szeresen megszervezett tájékoztató elő-
adások keretében nyújt naprakész infor-
mációkat. A kapcsolódó kapacitásnövelő 
tevékenységek közé tartozik az önkéntes 
hazatérés közép-európai mechanizmusa-
inak erősítése és egységesítése, valamint 
a hazai szakemberek közötti informá-
cióáramlás, tapasztalatcsere és tovább-
képzések támogatása.
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z Alapítvány mindenekelőtt kutatási projekteket valósít meg 
bevándorlási, migrációs területen. Témáink között szerepelnek 

a bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái, a menekültek 
beilleszkedési problémái, a nemi szerepek különbségeinek kultúrák 
közötti elfogadása, vagy az európai bel- és igazságügyi együttmű-
ködés változásai is. Európai integrációs modulok című projektünket 
a kiadvány Jó gyakorlatokat bemutató részében részletesebben is 
közöljük.

A
Elsődleges szolgáltatás

lapítványunk nemzetközi összehasonlító kutatásokat támogat és 
végez, különösen az európai uniós csatlakozás következménye-

ihez, az idegenellenességhez és a migrációhoz kacsolódó témákban. 
Emellett posztgraduális hallgatók és kutatók számára ösztöndíjakat 
és kutatási támogatásokat nyújt, kiadványokat támogat és publikál, 
konferenciákat támogat és szervez, továbbá véleményformáló ta-
nulmányokat készít.
 Az Alapítvány politikamentes kezdeményezés, sem közvetlen, 
sem közvetett módon nem folytat politikai tevékenységet. Céljai és 
feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szerve-
zettel, közösséggel és személlyel, amely/aki a közös célok elérésében 
segít, ide nem értve a politikai szervezeteket vagy pártokat.

A
A szervezet küldetése

Nemzetközi Összehasonlító
Kutatásokat Támogató
(ICCR-Budapest Alapítvány) Alapítvány 

Cím: 1439 Budapest, Pf. 609.
Tel./Fax: (+36) 30 214 3044/(+36) 1 479 0272

Kapcsolattartó: Péteri György
E-mail: office@iccr.hu/gyorgy.peteri@iccr.hu

Honlap: http://www.iccr.hu
Működési terület: kutatás

OltalomKaritatív   Egyesület
z Oltalom Karitatív Egyesület olyan sze-
mélyek közösségeként jött létre 1989-

ben, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik 
a magukra hagyott, kiszolgáltatott vagy ve-
szélyeztetett élethelyzetben levő különféle 
társadalmi csoportok és egyének (hátrányos 
helyzetű gyermekek, hajléktalanok, kataszt-
rófa által sújtottak, szegények, betegek és ma-
gányosok) együttérző, segítőkész támogatását.
 Az Egyesület célja a rászoruló, tár-
sadalom perifériájára jutott emberek 

segítségnyújtásban alkalmazott módsze-
reink: szociális munka és utcai szociális 

munka; családgondozás; élelmezés; termé-
szetbeni és anyagi segélyezés; egészségügyi 
ellátás; lelki gondozás; jogi segítségnyújtás; 
munkaterápia; álláskeresés.
 Az Oltalom Karitatív Egyesület 2000 már-
ciusa óta a menekültügyi feladatkörrel kapcso-
latban civil szervezetként egy maximálisan 25 
fő menekült vagy menedékkérő befogadására 
alkalmas szállót/állomást tart fenn. Jelenleg 
a szállón két háromágyas és három hatágyas 
szoba áll a menedékkérők rendelkezésére.
 Egyesületünk a Magyarországra érkező, 
hazájukat elhagyó migránsok és menekültek 
számára nyújt segítséget abban, hogy új ott-
honukban minél hamarabb képesek legyenek 
önmagukról gondoskodni, új életüket megala-
pozni, lakhatási feltételeiket megteremteni. 
Emellett az elutasított menedékkérők és az 
ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendel-
kezők számára, ha az országot nem akarják 
vagy rajtuk kívül álló okok miatt nem tudják 
elhagyni, szállást és ellátást biztosítsunk. Ellá-
tást nyújtunk minden olyan külföldi számára 

anyagi, természetbeni és lelki támogatá-
sa, valamint irányukban a közvélemény 
fi gyelmének és szolidaritásának felkeltése. 
Munkánkat azzal a hittel végezzük, hogy 
segítségünkkel bármelyik gondozottunk 
emberhez méltó életet élhet. Segítünk 
akkor is, ha valaki csak egy adott pil-
lanatban igényel minimális támogatást 
ahhoz, hogy átmenetileg jobban érezze 
magát és útját továbbra is egyedül foly-
tathassa.

is, akik az ellátórendszer hiányosságai miatt 
ellátásra sehol nem jogosultak. A szálló ko-
moly hiánypótló feladatot lát el, amennyiben 
nálunk elhelyezést nyernek azon külföldi 
személyek is, akiket a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal törvényi szabályozásokra 
hivatkozva nem tart ellátásra jogosultnak 
annak ellenére, hogy önmaguk ellátásáról 
önállóan nem tudnak gondoskodni.
 A célcsoport számára megteremtjük a nor-
mális életvitel feltételeit, szükség esetén napi 
háromszori étkezést és mindenki számára 
szállást nyújtunk. Biztosítjuk a rendszeres 
ágyneműcserét, higiéniai csomagot, mosást. 
Ezen felül, ha igény van rá, igyekszünk tiszta 
ruhával, cipővel ellátni az arra rászorulókat. 
Egészségügyi problémával küzdő ügyfeleink 
ingyen vehetik igénybe az Egyesület által 
fenntartott egészségügyi intézmény szolgál-
tatásait (ingyenes fogászat, bőrgyógyászat, 
szükség esetén gyógyszer). Szociális munkása-
ink segítséget nyújtanak a munkakeresésben, 
tanulási lehetőségek felkutatásában, illetve 
más, intézményen kívüli lakhatási feltételek 
megteremtésében.
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Cím: 1086 Budapest, Dankó utca 9.
Tel./Fax: (+36) 1 210 5400/(+36) 1 314 0668
Kapcsolattartó: Rákos András
E-mail: oltalom@oltalom.hu
            rakos.a@gmail.com
Honlap: http://www.oltalom.hu
Facebook: Oltalom Karitatív Egyesület
Működési terület: szociális szolgáltatás A szervezet küldetése
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Orosz StúdiószínházEgyesület
997-ben, Zinaida Zicherman-Szokolova 
színésznő, pedagógus és rendező kezde-

ményezéséből született meg az Orosz Stúdió-
színház. Olyan, különböző szakmájú, eltérő 
életkorú és nemzetiségű amatőr színészeket 
egyesített, akiket a színház és az orosz nyelv 
szeretete vezérelt. Vannak köztük oroszok, 
magyarok, ukránok, románok, beloruszok, 
akik Magyarországon születtek vagy később 
költöztek ide. A színház bemutatja mind 
az orosz klasszikusok (Osztrovszkij, Gogol, 
Bulgakov, Csehov), mind a modern dráma-

z Orosz Stúdiószínház 16 éve az egyetlen 
színház Magyarországon, ahol az orosz 

darabokat eredeti nyelven tekinthetik meg 
az érdeklődők. Az előadások magyar felirattal 
folynak. A színház bázisa az Orosz Kulturális 
Központ, de gyakran vendégszerepel vidéken 
(Pécsett, Szegeden, Győrött stb.) és külföld-
ön is. A Stúdiószínház az utóbbi években 
aktívan vett részt színházi évnyitókon, a 
Függetlenek Éjszakája rendezvényen, itthoni 
és külföldi színházi fesztiválokon: 

•  2005-ben M. Bulgakov Zojka lakása című 
művével az Orosz Kultúra Magyarországi 
Évének hivatalos programjában, L. Dodin 
színházával együtt;

•  2006-ban a nemzetközi budapesti Fringe 
Fesztiválon egy modern orosz darabbal, a 
Papagáj és nyírfaseprűvel;

•  2007-ben A Nőről, a Szerelemről című 
orosz költészeti összeállítással; 

írók (Koljáda, Razumovszkaja, Kurocskin) 
színdarabjait, valamint gyakran rendez 
verses, zenés esteket. A színház repertoár-
jában szerepel magyar szerzőtől származó 
mű is – Örkény István: A Hanákné-ügy 
című tévéjátéka. A színház fő célja az orosz 
nyelv, irodalom, színházkultúra megőrzése 
és népszerűsítése úgy az érdeklődő magyarok, 
mint a nagyszámú, Magyarország területén 
élő orosz nemzetiségűek körében, ezáltal 
elősegítve utóbbiak sikeres magyarországi 
integrációját is.

•  2011-ben Örkény István orosz nyelvre át-
dolgozott művével, a Lidérces álommal; 

•  2011-ben a Nemzetiségi színházak és ha-
táron túli magyar nemzetiségi színházak 
programja keretében a Csehov Doktor elő-
adással a Merlin színházban; 

Külföldön a társulat részt vett: 

•  2006-ban a breszti Belaja Vezsa fesztiválon; 
•  2007-ben a bulgáriai Tpolovgrádban a Sza-
tíra, Humor és Pantomim fesztiválon; 

•  2008-ban és 2010-ben Munkácson az Etno-
Dia-Szféra fesztiválon; 

•  2009-ben az orosz Uszpeh fesztiválon; 
•  2011-ben a prágai színházi Bruderschafton; 
valamint 

•  megszervezte saját Lukomorje nevű feszti-
válját, ahova eljönnek az orosz profi  rende-
zők és mesterkurzusokat tartanak minden 
színházi érdeklődő számára.
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Cím: 1119 Budapest, Albert utca 48.
Tel.: (+36) 30 230 2853/(+36) 1 208 2753

Kapcsolattartó: Kákonyi Tatjána
E-mail: rusteatr.budapest@gmail.com
Honlap: http://rusteatr.blogspot.hu

Facebook: Orosz Studio Szinhaz
Működési terület: kultúra 
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AlapítványPalantír Film 
Vizuális Antropológiai 

Palantír Film Alapítvány egy nonprofi t, 
fi lmszakmai szervezet, amelynek célja 

dokumentumfi lmek gyártása, azok társa-
dalmi hasznosításának növelése, a műfaj 
népszerűsítése, egy új dokumentumfi lm-
fogyasztói attitűd kialakítása és a magyar 
dokumentumfi lm integrálása az európai 
művészeti-kulturális-szakmai térbe. Tevé-
kenységünkkel a magyarországi fi lmfor-
galmazás egyik legnagyobb hiányosságán 
kívánunk enyhíteni: a közönség számára 
széles körben megtekinthetővé tesszük a ha-

z „Idegenek a kertemben” egy migráci-
óval foglalkozó dokumentumfi lmekből 

álló gyűjtemény. A fi lmek Európában élő be-
vándorlók életmódját, alkalmazkodási stra-
tégiáit, nehézségeit és sikereit mutatják be 
– egyéni és közösségi sorsokon keresztül szól-
nak elszakadásról és beilleszkedésről, régi és 
új otthonról, hazáról, családról, barátságról.
 A tapasztalat az, hogy a valóság szeleteit 
érzékenyen és érzékletesen bemutató doku-
mentumfi lmek szerethető, egyéni, hús-vér 
főhősökkel kiváló eszközei lehetnek a tole-
ranciára nevelésnek, az előítéletek és a nega-
tív diszkrimináció elleni küzdelemnek. Erre 
a művészeti eszközre alapozva az Európai 
Unió Integrációs Alapjának támogatásával 
hoztuk létre a gyűjteményt annak érdeké-
ben, hogy megfelelő tartalmú és minőségű 

zai vagy Magyarországon készült külföldi 
dokumentumfi lmek jelentős részét. Úgy gon-
doljuk, hogy intézményünk olyan egyedülál-
ló kulturális értéket teremt, amely nemzet-
közi színtéren is elismerésre tarthat számot.
 Célunk kifejezetten kulturális és fi lm-
szakmai. Hiszünk a „mozivarázsban”, fi lme-
ket készítünk és vetítünk, fi lmes központot 
üzemeltetünk, ahol a fi lmkészítők és a fi lmek 
iránt érdeklődők egyszerre érzik magukat ott-
hon, és ahol nem csak nézni lehet a fi lmeket, 
hanem készíteni, beleszólni is. Mindenkinek!

dokumentumfi lmek ingyenesen elérhető-
vé váljanak azok számára, akik oktatási, 
kulturális céllal kívánják használni őket a 
kirekesztés, a hátrányos megkülönböztetés 
ellen irányuló programok keretében. A gyűj-
temény fi lmjei kölcsönözhetők, non-profi t 
céllal nyilvánosan vetíthetők (http://www.
idegenekakertemben.hu). 
 Másik, 2008 márciusa óta folyamatosan 
futó projektünk a DocuArt Filmművészeti 
Központ és Filmgyűjtemény üzemeltetése 
és fejlesztése. A központ (1092 Budapest, 
Erkel u. 15.) keretén belül tekinthető meg 
jelenleg mintegy 2000 fi lmet számláló do-
kumentumfi lm-gyűjteményünk, 55 néző 
befogadására alkalmas vetítőtermünk pedig 
szakmai rendezvényeknek, vetítéseknek ad 
otthont (http://www.docuart.hu).

A
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Cím: 1163 Budapest, Katóka u. 46.
Tel./Fax: (+36) 70 409 7745/(+36) 1 403 0352

Kapcsolattartó: Komlósi Orsolya
E-mail: palantir@palantirfilm.hu/docuart@docuart.hu

Honlap: http://www.palantirfilm.hu/ http://www.docuart.hu
http://www.idegenekakertemben.hu

Facebook: DocuArtMozi
Működési terület: kultúra
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Menekültmisszió által nyújtott elsődleges szolgáltatás a hozzá 
forduló menekültek és oltalmazottak számára nyújtott felelős 

tanácsadás és az életproblémákra adott gyakorlati válasz. A segítségkérők 
számára valós, gyakorlati megoldást nyújtunk annak érdekében, hogy 
életüket önállóan tudják menedzselni. A Lakhatási és az Iskolaprog-
ramban egyaránt lehetőséget biztosítunk egy védettebb időszakra, 
amelyben anyagi és fi zikai támogatás mellett munkatársaink személyes 
odaadásával, klienseinkkel valódi munkacsoportot alkotva dolgozunk 
az előrehaladáson. A Lakhatási Program fókuszában a mielőbbi sikeres 
munkába állást lehetővé tévő konkrét tevékenységeket folytatunk 
célzott álláskereséssel, speciálisan a kliensek szintjéhez igazodó ma-
gyarnyelv-tanítással, szakértő személyes tanácsadással. Iskolaprogra-
munk célja pedig a Magyarországon élő menekültek és oltalmazottak 
számára a minőségi iskolarendszerű oktatáshoz való hozzáférés lehe-
tőségének biztosítása azáltal, hogy a klienseink speciális helyzetének 
megfelelő magyarnyelv-tanítást, szaktárgyi felzárkóztatást, szakmai 

gyakorlattal egybekötött pályaori-
entációt és szociális ügyekben való 
segítségnyújtást biztosítunk. A fent 
bemutatott két, évek óta működő 
alapprogramunk mellett a Migráns 
Tanodában migráns és menekült di-
ákoknak egyaránt nyújtunk iskola 
utáni felzárkóztatási és tehetséggon-
dozási szolgáltatásokat.

A

Református Missziói Központot (a továbbiakban: RMK) a Magyar-
országi Református Egyház alapította 2005 novemberében azzal a 

céllal, hogy a társadalom peremén élőket, közösségre szorulókat minél 
hatékonyabban és szakszerűbben tudja segíteni. Az RMK ernyője alatt 
így működik többek között a Hajléktalanmisszió, a Siketmisszió, a 
Kórházmisszió, a Vakmisszió és a Menekültmisszió is.
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Cím: 1056 Budapest, Váci utca 78-80. 
Postacím: 1151 Budapest, Alag utca 3. 

Tel.: (+36) 1 271 0498
Kapcsolattartó: Kanizsai-Nagy Dóra

E-mail: menekultmisszio@rmk.hu
Honlap: http://www.rmk.hu/menekultmisszio

Működési terület: oktatás, 
szociális szolgáltatás, kultúra
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Elsődleges szolgáltatás

A szervezet küldetése

Cím: 1013 Budapest, Alagút utca 1.
Tel.: (+36) 70 253 0685

Kapcsolattartó: Lőrincz Marcell
E-mail: foundation@szubjektiv.org

marcell.lorincz@szubjektiv.org
Honlap: http://www.szubjektiv.org

Facebook: perspektivak.org
Működési terület: oktatás, kultúra

zolgáltatásként az oktatást emelnénk ki. Bevándorlóknak segí-
tünk vállalkozásaik elindításában, ehhez szerveztünk képzéseket, 

illetve azokhoz kapcsolódó segédanyagokat állítottunk össze. Emellett 
migráns civil szervezetek kapacitásfejlesztésével, forrásszerzésével is 
foglalkozunk igény szerint.

S

lapítványunk elsősorban a kultúra és a művészet eszközeivel tesz 
a társadalmi konfl iktusok feloldásáért. Programjaink keretében 

tehetséges migráns fi atalok bevonásával változtatunk a társadalomban 
a bevándorlókról kialakult negatív képen.

A

Szubjektív Értékek Alapítvány
A szervezet küldetése

Elsődleges szolgáltatás
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Jó gyakorlatok
Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület

Elsődleges szolgáltatás

A szervezet küldetése

Tudomány

Tudomány Nyelviskola küldetése, 
hogy a XXI. század oktatási köve-

telményeinek megfelelően, modern mód-
szertani eszközökkel minőségi nyelvok-
tatást biztosítson. Iskolánk egyik leg-
főbb értéke a nagyszerű munkatársi 
gárda, amelynek fő célja, hogy a gya-
korlatorientált tanfolyami képzéseken 
túl egy baráti, befogadó környezetet te-
remtsen a hallgatók számára, és segítse 

rojektünk célja a Magyarországon élő 
külföldi állampolgárok oktatása, kép-

zése, munkaerő-piaci, társadalmi beillesz-
kedésének elősegítése gyakorlatorientált 
tanfolyamokon és programokon keresztül. 
Problémát jelent számukra a mindennapi 
kommunikáció magyar nyelven, a hivatali 
eljárásokban való eligazodás, a munkaerő-
piacra való belépés, a kulturális különbö-
zőségek áthidalása. Hallgatóink elsajátítják 
a latin betűs írásmódot, valós élethelyze-
tekben alkalmazzák magyar nyelvoktatási 
tananyagunkat, megismerkednek a magyar 

őket a munkaerő-piaci és társadalmi 
beilleszkedésben. 
 Fontos feladatunknak tartjuk, hogy 
migráns hallgatóinkat segítsük a magyar-
nyelv-tudás megszerzésében, a hivatali 
ügyintézésben, eligazodásban, a kulturális 
különbözőségek áthidalásában. Megkülön-
böztetett fi gyelemmel kísérjük a sérülékeny 
csoportok (nők és idősek) képzési igényeit, 
számukra külön tanfolyamot indítunk.

kultúrával. A tanfolyamokat rugalmasan 
szervezzük a célcsoport igényeinek meg-
felelően, különös tekintettel a sérülékeny 
csoportok szükségleteire. 
 Túllépve a klasszikus magyarnyelv-
tanítás határait, olyan gyakorlatorientált 
képzést nyújtunk, amely útmutatót ad a 
célcsoportnak a magyarországi bürokra-
tikus eljárások útvesztőiben való eligazo-
dáshoz. A terepgyakorlatot a mindennapi 
élet színterein (posta, hivatal, munkaügyi 
központ, piac, múzeum stb.) valósítjuk 
meg. Ezen felül a képzés foglalkozik a 
kulturális és történelmi ismeretek át-
adásával is. Az általunk továbbfejlesztett 
program alapján a hallgató az elméletben 
tanultakat a valós életben tudja begyako-
rolni, növelve ezáltal a munkaerőpiacon 
történő elhelyezkedés esélyeit is.
 A 120 órás tanfolyam nagy hangsúlyt 
helyez a munkaerő-piaci integrálódáshoz 
szükséges alapismeretekre és magatartási 
normák megismertetésére. Mindezek célja 
a migránsok könnyebb érvényesülése Ma-
gyarországon.

A
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Cím: 1033 Budapest, Tavasz utca 3.
Tel./Fax: (+36) 1 368 1156/(+36) 1 388 5072

Kapcsolattartó: Gábor Melinda
E-mail:info@tudomanynyelviskola.hu

gabor.melinda@tudomanynyelviskola.hu
Honlap: http://www.tudomanynyelviskola.hu/eia

Facebook: Tudomány Nyelviskola
Működési terület: oktatás

z IntegrArt projekt öt ország part-
nerségében valósul meg (Magyaror-

szág, Olaszország, Anglia, Törökország, 
Németország) 2012 augusztusa és 2014 
júliusa között. A projekttevékenységek-
ben a részt vevő országokból globális 
neveléssel, szemléletformálással foglal-
kozó és migránsokat segítő szerveze-
tek, illetve menekültek, menedékkérők 
vesznek részt. A projekt átfogó célja, 
hogy 

  (1)  az Európa öt különböző régiójában 
működő szervezetek szakmai ta-
pasztalatot cseréljenek az aktuális 
nemzeti menekültügyi rendsze-
rekről, törvényekről;

  (2)  menekültek, menedékkérők a 
partnerszervezetek szervezésé-
ben digitális történetmesélés és 
kisfi lmek formájában feldolgoz-
zák személyes történeteiket, és 
az elkészült digitális történetek 

„SANSZ – Program a bevándorlók 
munkaerő-piaci beilleszkedéséért” 

elnevezésű projekt célja bevándorlók 
társadalmi és munkaerő-piaci beillesz-
kedésének segítése volt komplex szol-
gáltatások révén.
 A program közvetlen célcsoportját 
harmadik országból érkező, Magyaror-
szágon három hónapon túl tartózkodó 
külföldi állampolgárok alkották. Két 
turnusban összesen 36 főt részesítettünk 
szolgáltatásainkban, szükségleteikhez és 
egyéni igényeihez illeszkedően. A pro-

hozzájáruljanak egy nemzetközi 
kiállítás megvalósításához;

  (3)  személyes történeteken keresz-
tül a közönség betekinthessen a 
projektben részt vevő menekültek 
múltbéli viszontagságaiba, jelen-
legi életkörülményeibe, jövőről 
alkotott elképzeléseibe, az egyén 
és a fogadó ország viszonyába, és 
ezáltal árnyalja azt az előítéletek-
kel teli képet, amely jelen van az 
egyes országok közgondolkodásá-
ban a bevándorlókról.

A Grundtvig Tanulási Kapcsolatok projekt 
nemzetközi koordinátora a Fotomemoria 
Alapítvány. Hazai együttműködő part-
nerek: Anthropolis Egyesület, Menedék 
Egyesület, Szubjektív Értékek Alapít-
vány.
 Az elkészült kisfi lmek megtekinthetők 
a http://www.storycenter.hu és a http://
www.fotomemoria.eu weboldalon.

jektet a Menedék Egyesülettel partner-
ségben valósítottuk meg. A program-
ba jelentkezők szükségletfelmérését és 
egyéni szociális esetkezelését a Menedék 
Egyesületnél dolgozó munkatársunk vé-
gezte. Az integrációs program két fő 
területen segítette a beilleszkedést: az 
önkéntesek bevonásával megvalósuló 
mentorprogram és az ezt kiegészítő 
közösségi programok, interkulturális 
tréningek és estek a közösségépítést, 
kapcsolati rendszerek fejlesztését, épí-
tését és a többségi társadalommal ki-

A

A
Artemisszió Alapítvány
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alakított kapcsolatok elmélyítését szol-
gálták. A munkaerő-piaci integrációt 
egyéni tanácsadás, szakmai gyakorlat-
szerző program és beiskolázás segítette. 
Szükség esetén a DÉT 
kompetenciafelmérő 
módszer segítségével 
nyújtottunk orientá-
ciós támogatást.
 A projekt közvetett 
célcsoportját önkéntes 
mentorok (17 fő) és korrepetitorok (10 
fő) alkották: fontosnak tartottuk az in-
tegrációs folyamatba aktívan bevonni 
és abban szerepeltetni a többségi tár-
sadalom tagjait is, ezzel is érzékenyítve 
őket a migráció kérdéseire. A magyar 
nyelvi korrepetáció önkéntesek, a célzott 
intenzív magyar nyelvi képzés nyelvis-
kola bevonásával valósult meg. Támogató 
szolgáltatásként biztosítottunk a résztve-
vőknek jogi és pszichológiai tanácsadást. 

yőrság Község Önkormányzata a 
Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatallal együttműködve 18 hónapos, 
az Európai Menekültügyi Alap által 
fi nanszírozott modellprogramot való-
sított meg. A program keretében egy 
afgán nemzetiségű család költözhetett 
Győrság községbe. A program elősegí-
tette a menekült család integrációját 
a vidéki kisközösségbe, ahol a kisebb 
lélekszám miatt a hivatalos szervekkel, 
intézményekkel való együttműködés, 
munkavállalás, gyermekek beiskolázása 
és a helyi lakosokkal történő személyes 

Traumatizált menedékkérők komplex 
pszicho-szociális rehabilitációja

z Európai Menekültügyi Alap és a 
magyar állam támogatásával meg-

valósuló projekt a kínzást vagy más 
traumás eseményt átélt menedékkérők 
mentális állapotának és életminőségének 
javítását tűzte ki komplex pszicho-szoci-
ális terápiás rehabilitáció révén. A súlyos 
traumatizációt szakképzett segítség nél-
kül gyakran nem lehet feldolgozni. Az 
egészségügyi ellátórendszer a probléma 
kezelésére nem felkészült. A Cordelia 
Alapítvány 17 éve egyedüli civil szerve-

fi gyelmét a többi integrációs elemre 
fordítsa. 
 A felnőttek számára a program ma-
gyar nyelv tanulását tette lehetővé, amit 
az önkormányzat a győri Audi Akadé-
mia bevonásával biztosított. A családfő 
Győrben OKJ-s képzés keretében CNC-
esztergályos, felesége műkörömépítő-
sminkes képesítést szerzett, elhelyezke-
désük folyamatban van. A tízéves fi ú és a 
hatéves kislány magyarországi tartózko-
dásuk alatt kitűnően megtanult magya-
rul, így az óvodai és iskolai beilleszkedés 
nem jelentett számukra problémát.
 A folyamatos, személyes kapcsolat-
fenntartás és segítségnyújtás érdekében 
egy fő, napi 4 órás állásban dolgozó 
mentor segítette a család mindennap-
jait, akinek a humán kapacitása lehetővé 
teszi a célcsoporttal történő rendszeres 
foglalkozást.

 A projekt disszeminációjaként 2012 
decemberében megjelentettünk egy 
mesekönyvet (Ott minden sokkal jobb, 
mint itt, cukor is van, méz is címmel), 

amely Magyarországon élő bevándor-
lók származási országukhoz kötődő 
történeteit tartalmazza, személyes 
portrékkal kiegészítve. A mesekönyv 
közvetve a projekt célját szolgálta: a 
pozitív kép kialakítása a bevándorlók-
ról hozzájárul a többségi társadalom 
nyitottabbá, érdeklődőbbé válásához, 
a bevándorlás elfogadásához, és segíti 
a hazánkban élő migránsok beillesz-
kedését.

kapcsolatrendszer kialakítása, azaz a 
társadalmi integráció folyamata gyor-
sabb és hatékonyabb volt. 
 A modellprogram a társadalmi 
integrációt elősegítő, egymásra épü-
lő elemekből tevődött össze. A család 
Győrság községben egy felújított, bú-
torozott és gépesített önkormányza-
ti bérlakásban került elhelyezésre a 
program időtartamára. Lakhatásuk 
biztosítása által integrációs alapfel-
tétel teljesült, mivel a nyugodt kö-
rülmények közötti biztos lakhatás 
lehetővé tette, hogy a család minden 

zetként látja el ezt az állami hatáskör-
ben nem megoldott feladatot. A főbb 
kezelt problémák között említendők a 
trauma maradandó lelki és szomatikus 
sérülései, a másodlagos traumatizáció 
(gyökérvesztés, várakozás, bizonytalan-
ság) és az integrációs nehézségek okozta 
lelki problémák.
 A projekt pszichiátriai, pszicholó-
giai terápiás rehabilitáció útján, tol-
mácsok igénybevételével nyújt támo-
gatást szomatikus tünetek kezeléséhez 
és szociális problémák megoldásához, 
illetve menekültügyi eljáráshoz or-
vosi vélemények írásában is szerepet 

 Az ügyfelek tartós letelepedésének 
elősegítése céljából kiemelkedően fontos 
volt a helyi közösség tájékoztatása, be-
vonása, érdekeltté tétele. Ezért lakossági 
fórum, illetve közös vacsora megszerve-
zésére került sor, ahol a településen élő 
lakosok megismerhették a család szár-
mazási országát, kultúráját, szokásait 
és az ellátásukra és integrációjukra vo-
natkozó menekültügyi alapismereteket. 
Ezek a fórumok lehetőséget biztosítottak 
mind a családnak, mind a helyi lako-
soknak egymás kölcsönös megismerésén 
túl kérdések feltevésére, problémák és 
javaslatok megfogalmazására. A program 
indulása óta mind a család, mind a helyi 
lakosok részéről pozitív visszajelzések 
érkeztek – ez reményt adhat arra, hogy 
a program után ez a fajta integrációs 
stratégia országosan is mintaértékű kö-
vetendő példává váljon.

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

G
A

Cordelia Alapítvány
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vállal. A 2012-ben megvalósított pro-
jekt számszerű eredményei önmagukért 
beszélnek: 
 
•  515 ellátott traumatizált ügyfél (100 fő 
PTSD-s);

•  1147 jegyzőkönyvezett terápiás óra 
(8 közreműködő terapeuta);

•  431 fizioterápiás masszázs ellátási 

alkalom (szomatikus ellátás részeként);
•  346 jegyzőkönyvezett szociális támogatási 
ellátási alkalom;

• 32 szakorvosi vélemény kiadása;
•  10%-os (30 ügyfél) mintavétel alapján 
kérdőíves állapotváltozás-mérés eredmé-
nyeként az ügyfelek több mint 85%-ánál 
állapotjavulás és elégedettség a kapott 
szolgáltatásokkal.

IDResearch Intézet
Immigropoly – Játék a vándorlásról

z Immigropoly játék célja, hogy ér-
dekfeszítő és interaktív formában is-

mertesse meg a jövő generációjával azon 
ökológiai, gazdasági és társadalmi össze-
függéseket, amelyek az Európai Unióba 
irányuló (afrikai, ázsiai, dél-amerikai és 
egyéb), EU-n kívüli országokból érkező 
migránsok életútjának és döntésük hát-
terének megértéséhez szükségesek. 
 A korábbi kutatási projekteken alapuló 
játékban egy kiválasztott karaktert külön-
böző útvonalakon keresztül kell eljuttat-
nunk a világ számos pontjáról az Európai 
Unióba. Minden karakter egyedi útvonallal 
és történettel rendelkezik, ezért érdemes 
mindegyikükkel kipróbálni a játékot.

A játék folyamán olvassunk minél többet az 
út során érintett városokról, a migrációról 
és az EU bevándorlással kapcsolatos politi-
kájáról, ezáltal pedig játszva bővíthetjük a 
migrációval, a világ számos országával és az 
Európai Unióval kapcsolatos ismereteinket. 
A regisztrációt, majd a sikeres aktiválást 
követően nincsen más dolgunk, mint kivá-
lasztani a számunkra szimpatikus karaktert 
és megkezdeni a játékot. Az ingyenes online 
játék a migránsokkal szemben esetenként 
megmutatkozó társadalmi ellenérzések és 
bizalmatlanság csökkentéséhez is hozzájárul. 
 Az Immigropoly 2013-ban a BMW cso-
port és az ENSZ Civilizációk Szövetsége ál-
tal alapított Interkulturális Innovációs Díj 
pályázatán 92 ország több mint 500 pályá-
zata közül bekerült a legjobb 10 projektbe.

A

z Interkulturális Nevelésért és Ok-
tatásért Alapítvány az Önkéntes 

Interkulturális Pedagógiai Munkacso-
port egyik jogutódja. E munkacsoport 
célja szakirányú (pedagógiai, gyógypeda-
gógiai) végzettséggel rendelkező tanárje-
löltek és tanárok bevonásával családban 
élő, menekült státust nyert gyermekek 
iskolán kívüli részképesség-fejleszté-

se volt a Bicskei Befogadó Állomáson. 
A projekt 2009 februárja és 2011 júliusa 
között, 35 tanár és tanárjelölt, valamint 
körülbelül 65 gyermek bevonásával va-
lósult meg. 
 Az eredményeket a Menekült gyer-
mekek fejlesztése (ISBN: 978-963-08-
0759-3) című kiadvány tartalmazza 
(Bukus Beatrix – Sikó Dóra, 2011).

smerjük meg jobban egymást” című 
projektünk a harmadik országból 

érkezett migráns családok és gyermeke-
ik beilleszkedését segítette. Kerületünk 
bölcsődéiben ezen családok gyermekeinek 
aránya 10–15%. A program keretén belül 
minden szakdolgozónk (86 fő) részt vett 
egy 40 órás képzésen. A képzés részeként 
megismerkedtek a migránsokat érintő 
hazai és uniós jogi szabályozással, bete-
kintést kaptak az ázsiai és afrikai orszá-
gok gazdasági, nyelvi, kulturális, vallási 
szokásaiba, előadást hallgattak a kulturális 
sokk pszichológiai jellemzőiről. A bölcsődei 
csoportokban „Kultúrakóstolgató” címmel 

a migráns szülők délelőttönként saját 
nyelvükön gyermekdalokat, mondókákat 
mondtak a gyerekeknek. Családi napokat 
tartottunk szombatonként, ahol a más 
kultúrájú szülők bemutatkoztak tablókkal, 
ereklyékkel, öltözékkel és zenével, továbbá 
közösen elkészítettek egy hazájukra jellem-
ző ételt, amellyel megvendégelték az összes 
résztvevőt. A projektről két kiadványt és 
egy fi lmet készítettünk, ezeket minden 
munkatársunk és a bölcsődéinkbe járó 
valamennyi család megkapta. Huszonkét 
munkatársunk egy angliai tanulmányúton 
vett részt, ahol kilenc, migráns családokkal 
foglalkozó intézményt látogattak meg.

A

̏ I
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Interkulturális Nevelésért és Oktatásért Alapítvány

Távol van-e Távol-Kelet?

projekt elsődleges célja a kelet- és dél-
kelet-ázsiai állampolgárok magyar-

országi integrációjának segítése a kultúra 
és a művészetek segítségével. E cél elérése 
érdekében egy interkulturális művészeti 
workshop-sorozatot és egy ázsiai-magyar 
közös kulturális fesztivált szervezünk. A 
projekt a kulturális különbözőségekből 

fakadó nehézségek, problémák leküzdé-
sében kíván segíteni, illetve a befogadó 
társadalom és a bevándorlók közti kom-
munikációs folyamat elindításában kíván 
részt venni a kultúra és a művészetek 
egyetemes és többnyire nonverbális esz-
közeivel. A projekt célkitűzése bemutatni 
Magyarországon a sokszínű ázsiai kultúrát, 
illetve az itt élő ázsiaiaknak a magyar 
tradicionális népművészetet.

Laterna Magica

A

Emberi Jogi Tanácsadó Program 

program keretében (különösen bevándorlási, menedékjogi, illetve jogtalan fogva 
tartással, kényszervallatással kapcsolatos ügyekben) összesen 1230 esetben nyúj-

tottunk jogi segítséget 2012-ben, közülük 664 esetben segítettünk menedékkérőknek, 
130 esetben jogi képviseletet láttunk el. Menedékkérő ügyfeleink több, mint 60%-a 
részesült nemzetközi védelemben (menekült vagy oltalmazotti státuszt kaptak).

Magyar Helsinki Bizottság

A
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Jó gyakorlatokJó gyakorlatok
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

Magyar Vöröskereszt speciális, ta-
lán mintaértékű projektje volt egy 

budapesti középiskolában megvalósított 
tréning, ahol egy kifejezetten migránsokat 
tömörítő osztályban tartott közösségi in-
tegrációt segítő önkéntes képzést. Bármely 
karitatív szervezet működésének biztosí-
tásához óhatatlanul szükség van az újabb 
generációk kinevelésére, a fi atalok felké-
szítésére mind a professzionális, mind az 
önkéntes szférában. A csatlakozó fi atalok 
sok esetben maradnak felnőtt korukban a 
Vöröskereszt kötelékében munkatársként 
vagy önkéntesként. Az utánpótlás nevelése 
prioritást élvez a szervezet életében – a 
Magyar Vöröskereszt mai vezetői valami-
kor ifj ú vöröskeresztesekként csatlakoztak 
a mozgalomhoz.
 A körülöttünk élő fi atalokat bevonjuk 
tevékenységünkbe, ahol önkéntesként dol-

gozhatnak, ezzel az önállóságuk fejlődésé-
hez járulunk hozzá. Önkéntes munkájuk 
során rengeteg tapasztalatra tehetnek 
szert, ami megalapozza a felnőttkorban 
elengedhetetlen felelősségtudat kialakulá-
sát és felkészíti őket a nagykorú életre. A 
Vöröskereszt így a valahová tartozás érzését 
biztosítja, elősegíti egy segítő kortárs kö-
zösség létrejöttét, a szabadidő hasznos és 
tevékeny módon való eltöltését. Az Magyar 
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szerveze-
te rendeltetésének tekinti kulturális és 
szabadidős programok szervezését is. A 
fi atalok egészséges személyiségfejlődését 
önismereti és kommunikációs gyakorla-
tokkal segítjük elő. Önkénteseink a Vö-
röskereszt eszmerendszerének megfelelve 
és azt elsajátítva, egy jó szociális alapot 
biztosító közösségben tevékenykednek a 
későbbiekben.

A

Mindenki másképp egyforma 

projekt célja, hogy általános iskolás 
gyermekeket interaktív, játékos, in-

formatív foglalkozásokon keresztül érzéke-
nyebbé tegyen a bevándorlás témája iránt, 
interkulturális, szociális kompetenciáik fej-
lődjenek, elfogadóbbakká váljanak. Fontos-
nak tartjuk, hogy a témával a gyerekek már 
ilyen fi atal korban találkozzanak, hiszen 
az új ismeretekre, tapasztalatokra ekkor a 
legfogékonyabbak és még kevésbé rendel-
keznek tévhitekkel, negatív véleménnyel.
 A projektben öt budapesti általános is-
kola egy-egy alsó és felső tagozatos csoportja, 
illetve öt vidéki általános iskola egy-egy alsó 
tagozatos csoportja vett részt egy öt alka-
lomból álló foglalkozássorozaton. Az alsó 

tagozatosok öt világrégió kulturális sajátos-
ságait ismerték meg képnézegetés, beszélge-
tés, írástanulás, meseolvasás, játékok és egy, a 
régióra jellemző kézműves tárgy elkészítése 
révén. A felsősök a kultúrákat, a kultu-
rális különbségeket interkulturális témák 
(vallások, étkezés, öltözködés, család stb.) 
interaktív feldolgozásán keresztül ismerték 
meg, ez által kerülve közelebb a bevándorlás 
kérdésköréhez. A projektben részt vevő álta-
lános iskolákban migráns napot szerveztünk 
migráns hátterű tanulók aktív bevonásával, 
ahol az iskolások tágabb köre ismerkedett 
meg a témával izgalmas programokon 
keresztül. A projekt zárásaként migráns 
családi napot is szerveztünk Budapesten.
 További információ: http://menedek.hu/
projektek/mindenki-maskepp-egyforma

Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

A

Migráns Segítség Magyarország Egyesület (MigHelp)

Bicskei Menekülttáborban alapított és 
az ECDL által akkreditált informatikai 

képző központ egyik jó gyakorlatunknak 
tekinthető. Ez az első ilyen program Ma-
gyarországon és számos migránst, illetve 
menekültet segít hozzá hasznos informa-
tikai ismeretek és készségek elsajátításához.
 A MigHelp InfoLab egy jól felszerelt in-
formatikai labor, amely minden migráns 
és menekült számára elérhető, megerősítve 
a versenyszellemet körükben. A Labor le-
hetővé teszi, hogy a célcsoport hasznosan 
töltse szabadidejét. A Labort használó 
migránsok és menekültek egyre nagyobb 
hányada már képzésen való részvételt ter-
vez és kiszámíthatóbb jövőképről számol be.

 Az „Egy Szék Projekt” a magyar egye-
temi oktatók és tehetségesebb diákjaik 
fi gyelmét hivatott felhívni arra, hogy 
komolyabb szerepet vállaljanak a Magyar-
országra érkező migránsok és menekültek 
integrációjában. A projekt keretében eddig 
négy egyetemi ösztöndjas menekült ta-
nulhatott, de a lehetőség további menekül-
teket és migránsokat hozott közel az ok-
tatásban való részvételhez.
 Projektjeink előmozdították a tanu-
lás, a remény, a motiváció, az érdeklődés, 
az ambíció szellemét, megújult energi-
ákat szabadítottak fel és hozzájárultak 
az egység és az előretekintés eszméjének 
terjedéséhez.

A

Migráns Szolidaritás Csoport

Migráns Szolidaritás (MigSzol) Cso-
port 2012 novembere óta több sikeres 

demonstrációt valósított meg a mene-
kültek, oltalmazottak és menedékkérők 
segítségével, amelyek által az érintettek 
problémái nyilvánosságra kerülhettek. 
A demonstrációkról szóló újságcikkek és 
videók több ezer emberhez juttatták el a 
menekültek üzenetét Magyarországon és 
Európában egyaránt. A csoport működé-
sének köszönhető, hogy 2013. április 1-jén 
nem költöztettek ki az utcára erőszakkal 
a Bicskei Befogadó Állomásról 82 mene-
kültet és oltalmazottat – köztük nőket és 

gyermekes családokat. Ez többek között 
azért nem valósult meg, mert a csoport 
felhívta az UNHCR fi gyelmét a nemzetközi 
védelemben részesített emberek megoldat-
lan és embertelen helyzetére. Mintaértékű 
a MigSzol Csoport tevékenységében a me-
nekültügyi szervezetekkel való folyamatos 
párbeszédre való törekvés. Ezáltal maguk 
az érintettek (menekültek, oltalmazottak, 
menedékkérők) is elmondhatják vélemé-
nyüket, képviselhetik saját álláspontjukat 
és részesei lehetnek saját sorsuk alakításá-
nak, ami az integráció meghatározó eleme 
a fogadó országban.

A
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Nemzetközi Összehasonlító Kutatásokat Támogató Alapítvány

(ICCR-Budapest Alapítvány)
Európai Integrációs Modulok – Szakmai 
Tapasztalatcsere 

z Európai Unió Tanácsának német el-
nöksége idején merült fel először egy 

egységes, a harmadik országbeli állam-
polgárok integrációját elősegítő, európai 
integrációs modulokból álló keretstratégia 
kidolgozásának ötlete. 2011 folyamán szak-
értői szemináriumok sorozata foglalkozott 
az integrációs modulok továbbfejlesztésé-
vel, majd az Európai Bizottság honlapján 
elérhetővé tette a modulokról szóló első 
dokumentumtervezetet. Magyarországon 
a harmadik országbeli állampolgárok 

integrációjával foglalkozó szakemberek 
többsége számára az integrációs modu-
lokkal kapcsolatos koncepció ismeretlen, 
így az európai integrációs modulokkal, az 
azokban említett jó gyakorlatokkal, illetve 
azok magyarországi alkalmazhatóságával 
kapcsolatos kérdések gyakorlatilag még 
nem kerültek napirendre.
 A projekt célja, hogy a harmadik or-
szágbeliek integrációjában érintett hazai 
szakemberek megismerjék az európai in-
tegrációs modulok rendszerét, és szakmai 
vita induljon el a külföldi jó gyakorla-
tok magyarországi alkalmazásának lehe-
tőségeiről, feltételeiről; valamint, hogy 

A

Jó gyakorlatokJó gyakorlatok

harmadik országbeli állampolgárok 
sikeres integrációjának elősegítése ér-

dekében 2012. január 1-jén indította el az 
IOM az Itthon Magyarországon – Portál 
és Kézikönyv Külföldieknek elnevezésű 
egy éves, az Európai Integrációs Alap ál-
tal támogatott projektjét. A program a 
harmadik országbeli bevándorlók beillesz-
kedésének abból adódó egyedi kihívására 
fókuszált, hogy a projekt megvalósítása 
előtt Magyarországon nem állt rendel-
kezésre egyetlen olyan egységes online 
vagy nyomtatott forrásanyag sem, amely 
pontosan és széles körűen nyújtott volna 
tájékoztatást a harmadik országbeli állam-
polgároknak a Magyarországra vonatkozó 
befogadási eljárásokról és az itteni hét-
köznapi élet egyes fontos aspektusairól. 
A projekt megvalósítása során három fő 
komponensből álló információs forrás-
anyag került összeállításra: 

(1)  a Magyarországra vonatkozó befogadási 
eljárásokról és az itteni mindennapi 
életről szóló információs csomag, amely 
7 nyelven érhető el (arab, angol, fárszi, 
francia, német, magyar és szerb); 

(2)  interaktív internetes portál (http://
www.athomeinhungary.hu) elindítása, 
ahol a naprakész információs csomagok 
több nyelven hozzáférhetőek;

(3)  tájékoztatási kampány folytatása röp-
lapok, plakátok, újsághirdetések, és az 
„Itthon Magyarországon” című kézi-
könyv segítségével. 

A projekt az internetes portál látoga-
tottsági adatai szerint több mint 4000, 
harmadik országbeli állampolgárt tudott 
elérni az éves támogatási időszak alatt, 
azonban a projekt jellegéből adódóan a to-
vábbiakban is segíti a harmadik országok 
állampolgárainak beilleszkedését.

A
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) hozzájáruljon az integrációs stratégia 

hazai fejlesztéséhez. A projekt közvetlen 
célcsoportját a harmadik országbeli állam-
polgárok integrációjával foglalkozó, az az 
iránt érdeklődő szakemberek és kutatók 
jelentik.
 Februárban egy szakmai zsűri által 
kiválasztásra kerül 12 fő – a harmadik 
országbeliek integrációja iránt érdeklődő 
kutatók és szakemberek –, akik kétna-
pos tereplátogatás során feltérképezik az 
előre meghatározott, vizsgálatra ajánlott 

modulokat, illetve jó gyakorlatokat. A 
munkát elvégzők írásos összefoglalókat, 
elemzéseket készítenek, amelyek alap-
ján egy, a tapasztalataikat feldolgozó 
workshop kerül megrendezésre. A projekt 
végeredményeként pedig egy összefogla-
ló, ajánlásokat is tartalmazó publikáció 
készül el, illetve a végeredmények meg-
vitatásának céljából egy záró konferenciát 
szervezünk.
 A projekt az Európai Integrációs Alap 
támogatásával valósul meg.

Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány

z „Idegenek a kertemben” egy 2009 
tavaszán indult, többéves komplex 

projekt. Kezdetben azt a célt tűzte ki, 
hogy összegyűjt 30 európai szerzőtől 
származó, mig-
rációval kapcso-
latos dokumen-
tumfi lmet annak 
érdekében, hogy 
azok hozzáférhe-
tővé váljanak a 
közoktatásban és 
a felsőoktatásban 
t e v é k e ny k e d ő 
tanárok, illetve
egyéb oktatási, 
kutatási és kultu-
rális területen dolgozó szakemberek és 
szervezetek számára. A gyűjtemény 
jelenleg 34 dokumentumfi lmet tartal-
maz, a fi lmek magyar felirattal vannak 
ellátva.
 A gyűjteményhez egy katalógus is 
tartozik, amely tartalmazza a csomag-
ban szereplő fi lmek adatait, 8 darab, a 
magyarországi migrációval foglalkozó, 

pozitív üzenettel rendelkező szubjek-
tív esszét, 4 db tanulmányt, valamint 
olyan migrációval foglalkozó szerve-
zetek/személyek elérhetőségeit, ame-

lyek/akik kom-
petenciája igény-
be vehető. A fi l-
mek feldolgo-
zását segítendő 
összeállítottunk 
egy Módszerta-
ni kézikönyvet, 
amely a film-
gyűjtemény do-
kumentumfi lm-
jeinek oktatás-
ban, képzésben 

való használatát támogatja.
 Jelenleg azon dolgozunk, hogy a 
fi lmek a www.idegenekakertemben.hu 
weboldalon mindenki számára elérhető-
ek legyenek, valamint 8 újabb fi lmmel 
bővítjük a gyűjteményt, amely ezekkel a 
fi lmekkel kiegészülve, online felületen 
elérhető formában szerves részévé válhat 
a migráns integráció elősegítésének.

A
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Jó gyakorlatok
RMK – Menekültmisszió

z RMK Lakhatási Programjának 
célja, hogy a programban részt 

vevő menekültek és oltalmazottak a 
lehető legrövidebb idő alatt eljussanak 
egy olyan mentális és egzisztenciális 
állapotba, amelyben a helyzetükhöz 
képest elérhető legjobb minőségű 
életet tudják élni Magyarországon. 
A projektben biztosított lehetőségek, 
úgymint életvezetési tanácsadás, segít-
ségnyújtás szociális és oktatási ügyekben, 
munkaerő-piaci tanácsadás, magyar 
mint idegen nyelv tanulása, egymásra 
épülve és egymással összhangban va-
lósulnak meg a minél magasabb ha-
tékonyság érdekében. Két fő szociális 
munkás, egy szociális asszisztens, egy 
magyarnyelv-tanár és egy projekt-
koordinátor mellett nagyszámú önkén-
tes segíti a klienseket céljaik elérésé-
ben. Jelenleg 13 lakásban 60 kliens-
nek biztosítunk lakhatást, de kiemelt 
fi gyelmet fordítunk korábbi lakóink 
utókövetésére is. 

 Az Iskolai integrációs program célja 
a minőségi oktatási lehetőségekhez való 
hozzáférés biztosítása 6-24 év közötti 
menekült és oltalmazott státusú diákok 
számára. Célunk, hogy diákjainkat a 
számukra megfelelő képzőhelyekre be-
juttassuk a bemeneti követelményekre 
való intenzív felkészítés, majd pedig 
az oktatás mellett futó kiegészítő fel-
zárkóztatás biztosításával. Iskolákkal 
való együttműködési megállapodásaink 
alapján tanítási idő alatt és után tartjuk 
kiscsoportos, személyre szabott óráinkat. 
Magyar nyelvet oktató és felzárkózta-
tó tanáraink, valamint önkénteseink 
és szociális munkásaink garantálják a 
diákok tanulmányi előrehaladását, idő-
sebb diákjaink számára partnereinknek 
köszönhetően szakmai gyakorlati lehe-
tőségekkel biztosítjuk az élmény alapú 
pályaorientációs lehetőséget.
 Projektjeink az Európai Menekült-
ügyi Alap fi nanszírozásával valósulnak 
meg.

A

z alapítvány legnagyobb volumenű programja a Holdújév fesztivál volt, 
amelyen közel 10.000 résztvevő ünnepelte együtt a Kelet-Ázsiában igen 

fontos eseményt. A helyi ázsiai közösségek aktívan segítették a rendezvényt és 
a magyar látogatók nagy örömmel ismerkedtek a távoli kultúrák kincseivel.

A
Szubjektív Értékek Alapítvány
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