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Bevezetés: 

Jelen anyag a SIMILAR projekt partnerországaiban (Lengyelország, Ciprus, Magyarország, 
Szlovénia, Németország) sikerrel megvalósított 51 db jó gyakorlat leírását tartalmazza, melyek 
a SIMILAR Kézikönyvvel együtt hasznos tudást és eszköztárat kínálnak a bevándorlókkal 
közvetlenül dolgozók számára a bevándorlók integrációs folyamatának segítéséhez. Az példák 
a bevándorlók integrációjának különféle – társadalmi, kulturális, jogi, gazdasági, politikai -- 
területeit érintik, illetve jó példáit vonultatják fel a hatékony a nyelvtanulásnak, munka- és 
lakáskeresésnek, a különféle szolgáltatásokhoz való hozzájutásnak, vagy különféle közösségi 
és kulturális eseményeken való részvételre ösztönöznek. 

Minden példát világos, összeszedett formában ismertetünk, hogy könnyedén adaptálható 
legyen egy kulturálisan eltérő környezetben is. A leírás ismerteti a jó gyakorlatot kifejlesztő 
szervezetet és a célcsoportot, részletes leírást ad a tevékenységről és a célcsoport számára 
várható előnyéről, a jó gyakorlat bevezetéséhez szükséges erőforrásokról, illetve további 
alkalmazásának igazolásáról. Miután az itt összegyűjtött jó gyakorlatokat különféle országok 
különféle típusú (nyilvános, privát, civil stb.) szervezetei alakították ki, az anyag az 
adaptálhatóságról (más országokban és szervezeti környezetekben való felhasználhatóságról) 
is szót ejt. Végül, a szakember támaszkodhat a megadott internetes oldalakra és más 
hivatkozott forrásokra is, hogy további információhoz jusson az ismertetett bevált integrációs 
megoldásokkal kapcsolatban. 
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Melyik modelhez tartozik a SIMILAR 

kézikönyvben?  
 

Jó gyakorlat 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 

1 x    

2 x    

3 x    

4 x    

5   x x 

6   x x 

7 x    

8   x x 

9    x 

10   x x 

11 x   x 

12 x    

13   x x 

14  x x x 

15    x 

16 x    

17   x  

18   x x 

19 x   x 

20  x x x 

21  x x  

22  x  x 

23  x  x 

24  x  x 

25   x  

26   x  

27  x x  

28   x x 

29  x x x 

30   x  

31   x  

32   x  



 
 

 

 www.similarproject.eu 

33   x  

34   x  

35   x  

36  x x  

37   x  

38  x x  

39    x 

40    x 

41    x 

42    x 

43    x 

44    x 

45    x 

46    x 

47    x 

48    x 

49    x 

50    x 

51    x 
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1. "InfoMigrator" webportál (Lengyelország) 
 
A portál célja, hogy a bevándorlók valamennyi csoportját, valamint a bevándorlókkal 
dolgozókat öt nyelven (lengyel, orosz, ukrán, angol, francia) teljes körűen tájékoztassa 
a lengyelországi tartózkodás és a mindennapi élet jogi vonatkozásairól. 
 
Szervezet: 
Fundacja Inna Przestrzeń 
 
Információ:  
http://www.info-migrator.pl 
 
A portál létrehozását és fenntartását az EFI, az AMIF, a "Svájci Alap", az EGT, a Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży, a Batory Alapítvány és a lengyel állami alap támogatta. A 
jó gyakorlat része a "Regional Cross-section Migration Policy in Support of Migrants" 
projektnek, amelyet a varsói Fundacja Inna Przestrzeń valósít meg a Lublin Homo 
Faber szövetséggel, a krakkói Interkulturalni PL2 szövetséggel és a fenti 
városok önkormányzataival együtt. 
 
Célcsoport: 
● főként a közelmúltban Lengyelországba érkezett vagy a közeljövőben beutazni 

szándékozó bevándorlók 

● szociális gondozók 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A közelmúltban Lengyelországba érkezett vagy a közeljövőben beutazni szándékozó 
bevándorlók számára készült InfoMigrator többnyelvű információs weboldal sokrétű 
tájékoztatást nyújt az alábbiak témájában: 
 
● a bevándorlók Lengyelországban tartózkodásának formális és jogi kérdései; 
● helyi adminisztrációs folyamatok; 
● információk a mindennapi életről. 

 
A portál további célja, hogy a bevándorlók, az civil szervezetek, a közintézmények és a 
multikulturalizmus iránt érdeklődő szakemberek közötti információcsere felületeként 
a bevándorlókkal foglalkozó szakemberek, illetve magánszemélyek közötti 
együttműködés is segítse. 
 
A portál tartalma: 
- a portál aloldalai közti navigáció kezdőoldala, 
- „Alapvető ismeretek Lengyelországról” (általános politikai, demográfiai, 

történelmi, földrajzi és éghajlati, illetve kulturális – ünnepekről, szokásokról stb. 
szóló – információk), 

http://www.info-migrator.pl/
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- kilenc főbb lengyel nagyváros profilja, az egyes városokban a bevándorlók számára 
elérhető szolgáltatásokkal és az őket érintő eseményekkel, 

- a legfontosabb életkörülményekre vonatkozó jogi információk (menedékkérők 
tájékoztatása, házasság, állampolgárság, szociális segítségnyújtás, tartózkodási 
engedély, oktatás, munkaerő-piac, üzleti tevékenység, gyógykezelés, adórendszer 
stb.), 

- „biztonsági” rész: sürgősségi telefonszámok (rendőrség, tűzoltóság stb.), illetve 
arra vonatkozó tanácsok, hogyan kerülhetik el a bajokat lakásbérlés, munkavállalás 
során vagy egyszerűen az utcán  

- hírek (helyi és országos szinten a bevándorlókkal kapcsolatos eseményekről), 
- olvasnivaló: egyéni történetek és esszék a bevándorlók tollából 
- szakértői modul - kommunikációs eszköz a politikai döntéshozóknak, civil 

szervezetek képviselőinek és a bevándorlók Lengyelországban történő 
integrációjával foglalkozó egyéb csoportoknak. 

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
A portál célja a lengyelországi bevándorlók életének egyszerűsítése azáltal, hogy gyors 
hozzáférést biztosít az összes gyakorlati információhoz. A bevándorlók integrációjához 
járul hozzá azáltal, hogy releváns információkhoz juttatja őket, és segíti integrációs 
folyamatukat. 
 
Szükséges erőforrások: 

 hozzáférés a számítógéphez és az internethez 
 
Miért jó gyakorlat? 
Ez a legátfogóbb és leginkább felhasználóbarát portál a Lengyelországra vonatkozó 
alapvető jogi, társadalmi, kulturális és gazdasági információkra kíváncsi külföldiek 
számára. Mivel az információ öt világnyelven áll rendelkezésre, a lengyelországi 
bevándorlók túlnyomó többségének hasznos. 
 
Adaptálhatóság: 
Bár a tartalom országspecifikus, a portál struktúrája más országokban is jól 
adaptálható.  
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2. Varsói Multikulturális Központ (Lengyelország) 
 
A Multikulturális Központot bevándorlókat tömörítő szervezetek és intézmények 
alapították 2013-ban Varsóban, Lengyelország legnagyobb bevándorló közösségének 

városában. A központ célja a fenti szervezetek koordinálása és az együttműködés 
támogatása, valamint varsói állami szervekkel történő együttműködés elősegítése.  
 
Szervezet: 
A Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie (Varsói Multikulturális 

Központ Alapítvány) 2013-2017-ben; A Stowarzyszeni e Pro Humanum (Egyesület Pro 
Humanum) és a Somalii Fundacja dla Somalii (Szomália Alapítvány) 2017-től. 
 
Információ:  
http://cw.org.pl 

 
Célcsoportok: 
● szociális gondozók 
● önkéntesek 
● civil szervezetek 
● a helyi hatóságok 
 
Részletes leírás: 
A Varsói Multikulturális Központ Alapítvány mintegy 20 bevándorlókkal foglalkozó civil 
szervezetet tömörít, többek között az ‘Africa Another Way’-t, az ‘Other Space 
Foundation’-t, a ‘Foundation for Social Diversity’-t, az ‘Fundacja Inna Przestrzeń’-t, a 
’SIETAR Poland Association’-t, a ‘Foundation for Somalia’-t és a ‘Never Again’-

t. Tevékenységének központjában a bevándorlók és a különböző kulturális 

kisebbségek közéleti részvételének erősítése áll. Az Alapítvány nyitva áll a 

bevándorlókkal és multikulturalizmussal foglalkozó új szervezetek és informális 
csoportok számára is. Koordinálja a civil szervezetek koalíciójának együttműködését 
Varsó állami szerveivel az alábbi területeken: 

1) információszolgáltatás a bevándorlókat érintő állami és civil 
kezdeményezésekről külföldiek, varsói lakosok, illetve a multikulturális főváros 
iránt érdeklődő turisták számára; 

2) a bevándorlók társadalmi szerepének erősítése és aktivitásuk növelése 
Varsóban; 

3) a bevándorlóközösségek támogatása saját integrációs projektjeikben és 

tevékenységeikben; 
4) a multikulturalizmust, a bevándorlók integrációját, multikulturális 

környezetben való tanulást, illetve a lengyel nyelv és Varsó multikulturális 
örökségének tanítását célzó oktatási kezdeményezések támogatása; 

5) a külföldi közösségek képviselői különböző helyi és nemzetközi kulturális 
tevékenységeinek támogatása; 

6) jogi tanácsadás a külföldiek számára; 

http://cw.org.pl/
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7) migrációval kapcsolatos rendszeres varsói kutatások. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
A bevándorlóközösségek ismertségének növelése a fogadó társadalomban és a 
bevándorlók jobb integrációja a központot létrehozó szervezetek által nyújtott 
támogató szolgáltatásoknak köszönhetően. 
 
Szükséges erőforrások: 

● weboldal 
● fogadó szervezet 

 
Miért jó gyakorlat? 
Az Központ tevékenysége jó példája egy olyan ernyőszervezetnek, amely 

összehangolja a bevándorlás területén működő számos állami és nem állami 
intézmény különböző csoportjainak munkáit; ez a legjobb felület a Varsóban 
bevándorlók számára vagy által szervezett különböző társadalmi és kulturális 
kezdeményezéseknek, és mint ilyen, nagyban hozzájárul a többségi társadalom és a 
bevándorló közösségek közötti párbeszédhez. 
 
Adaptálhatóság: 
Az ernyőszervezet felépítése más kontextusokban is alkalmazható. 
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3. ImiRadio (Lengyelország) 
 
Az ImiRadio a multikulturalizmusra és a bevándorlók integrációjára fókuszáló 
internetes rádióműsor-szolgáltató, amely a bevándorlók kultúrájának népszerűsítése 
mellett a bevándorlók számára is alapvető információkkal szolgál a lengyelországi jogi 
környezetről és mindennapi életről. 
 
Szervezet: 
Centrum Wielokulturowe w Warszawie (Varsói Multikulturális Központ) 
 
Információ:  
http://imiradio.pl 

 
Finanszírozók: Citizens for Democracy, EGT-alapok, European Fund for Integration of 
Third-country Nationals, a lengyel kormány.  

 
Célcsoportok: 

● szociális gondozók 

● önkéntesek 

● civil szervezetek 

● helyi hatóságok 

 
Részletes leírás: 
Az ImiRadio a varsói bevándorlók és kisebbségi közösségek kulturális sokféleségét 
támogatja a világ minden tájáról érkező önkéntesek nagy csoportjának munkája 
révén. A rádión napi rendszerességgel (többnyire délután) sugározza élő adásait a 
Lengyelországban élő legnépesebb -- többek között lengyel, angol, arab, fehérorosz, 
orosz, ukrán, francia, szomáli stb. – bevándorlóközösségek nyelvein. 
 
Tartalmak: 

● hírek; 

● interjúk a bevándorlóközösségek vezetőivel, beleértve azokat is, akik szakmai 
sikereket értek el; 

● az integráció bevált gyakorlatai Lengyelországban; 

● tanácsadás a különböző integrációs kihívásokkal kapcsolatban (jogi és 

kulturális kérdések, egészségbiztosítás, lakhatás stb.); 

● állásajánlatok; 

● multikulturális nevelés és mesék a világ minden tájáról a gyerekek számára; 

● "A hazámról beszélek" program, amelyben mindig egy bevándorló a vendég 

● etno- / világzene. 

 
 
 

http://imiradio.pl/
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A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
Az ImiRadio hozzájárul a lengyel társadalom és a bevándorlók közötti párbeszédhez, 

mivel átfogó tájékoztatást nyújt a bevándorlóközösségekről. Egyszerre szól a 

bevándorlókhoz (mivel összetett tanácsadást nyújt a lengyel életkörülményekre 

vonatkozóan ), valamint a lengyel társadalomhoz (mivel nyíltan beszél a 
nehézségekről). 
 
Szükséges erőforrások: 

● hozzáférés az internethez 

● műsorszóró eszközök 

 
Miért jó gyakorlat? 
Az adások világosan és szókimondóan feltárják a bevándorlók napi 

nehézségeit. Emellett lehetővé teszik a bevándorlók számára, hogy megosszák 

egymással, a mindennapi élettel kapcsolatos ötleteket és tapasztalatokat. Így az 

ImiRadio hozzájárul a társadalmi párbeszédhez. 
 
Adaptálhatóság: 
A bevándorlók történetei és az interjúk a bevándorló közösségek vezetőivel, (köztük 

azokkal, akik szakmai sikereket értek el) hozzájárulnak a sikeres integráció 
népszerűsítéséhez.  
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4. Refugees Welcome Lengyelország (Lengyelország) 
 
A „Refugees Welcome Lengyelország” a Refugees Welcome International alprogramja, 
egy globális kezdeményezés, amely segíti a menekülteket abban, hogy lakást 
találjanak. Lengyelországban 2016-ban hozták létre az európai migrációs válság után. 
 
Szervezet:  
„Refugees Welcome Lengyelország”, Fundacja Ocalenie (Ocalenie Alapítvány) 
 
Információ:  
http://refugees-welcome.pl 
http://ocalenie.org.pl 

 
Célcsoportok: 

● önkéntesek 

● civil szervezetek 

 
Részletes leírás: 
A menedékkérők integrációját támogató kezdeményezés 2014-ben indult 

Németországban, az európai menekültügyi válságra adott válaszként. Mivel általában 
a menedékkérők lakáskörülményei (a szállás hiánya vagy tömegszállás) nehezítik az 
integrációt, a Refugees Welcome segíti a menekülteket a lakásbérlésben és –
megosztásban, hogy csökkentsék a társadalmi kirekesztettségüket. Ez az internetes 

platform a szobát (lakást) kiadó helybelieket köti össze a menekültekkel. A 

főbérlőknek csak regisztrálniuk kell a platformon, és az ellenőrzés után megoszthatják 
a lakásukat / házukat. A portál jelenleg 14 országban -- köztük Ausztriában, 
Ausztráliában, Kanadában, Csehországban, Görögországban, Hollandiában, Észak-

Írországban, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, 
Svédországban és Olaszországban -- működik. 
Lengyelországban az Ocalenie Alapítvány üzemelteti a kezdeményezést, amely a 
lakáskeresés segítése mellett ingyenes oktatást nyújt, illetve támogatja a kulturális és 

nyelvi integrációt. Fontos szempont, hogy a menekült és a főbérlő között hivatalos 

bérleti szerződés legyen, melyben a bérbeadás részletei és a bérleti díj összege 
egyértelműen szerepel. A „Refugees Welcome Lengyelország” programban résztvevő 
menekültek számára így elérhetők: 

● ingyenes lengyel nyelvtanulás, 

● kulturális mentorálás, 

● pszichológiai segítségnyújtás és jogi tanácsadás. 
Az Ocalenie Alapítvány társfinanszírozási kampányt is indított 
(www.pomagam.pl/refugeeswelcome), hogy a program nagyobb 

számú menekültet érhessen el és segítse őket a lengyel társadalomba való 
integrációban. 
 

http://refugees-welcome.pl/
http://ocalenie.org.pl/
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A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 

A kezdeményezés segíti a menekülteket abban, hogy lakhatást találjanak, megnyitva 

az utat az integrációhoz, a kölcsönös megértéshez és a sztereotípiák 

felszámolásához. 2014 óta a program segítségével már több mint 900 afgán, albán, 
algír, bangladesi, burkina fasoi, eritreai, gambiai, ghánai, indiai, iraki, iráni, kameruni, 
kenyai, libériai, mali, nigeri, nigériai, pakisztáni, szenegáli, szomáliai, sri lankai, szudáni, 
szíriai, tunéziai és ukrán menekült talált otthonra, és mindegyikük integrációs 
támogatásban (nyelvórák, kulturális mentorálás, pszichológiai és jogi tanácsadás) is 
részesült. 

 
Szükséges erőforrások: 

● kiadó szobák (lakások) 

● nyelvórák (pl. hetente egyszer) 

 
Miért jó gyakorlat? 
Helyi kezdeményezés, amely támogatja a bevándorlókat és menekülteket, hozzájárul 

a kultúrák közötti párbeszédhez és a civil társadalom megerősítéséhez. Nemcsak 

abban segít, hogy a bevándorlók az új országban letelepedjenek, hanem a fogadó 

társadalmat is bevonja, mivel a főbérlők a bevándorlókkal megosztják házukat, és az 
önkéntesek hozzájárulnak a menekültek integrációjához (kulturális tanácsadás, nyelv 
stb.) és / vagy anyagilag is támogatják őket (adományok). 
 
Adaptálhatóság: 
Ez a globális és önkéntes alapú kezdeményezés minden rászoruló esetében 

alkalmazható. 
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5. Ukrán Nők Klubja (Lengyelország) 
 
Az ukrán nők klubja varsói informális egyesület, amely 2014 májusában jött létre, hogy 
segítse az ukrán közösség oktatását és integrációját, valamint az ukrán kultúra 

népszerűsítését Lengyelországban. A klub heti egy alkalommal tart néhány órás 
workshopokat, találkozókat, koncerteket, jótékonysági és társadalmi-kulturális 
eseményeket. 
 
Szervezet:  
Dom Ukraiński, Fundacja Nasz Wybór 

 
Információ:  
http://ukrainskidom.pl/nasze-projekty/klub -ukrainskich-kobiet / 

 
A klubot a Fundacja Nasz Wybór a Batory Alapítvány és az EGT Alapok pénzügyi 
támogatásával alapította a "Citizens for Democracy" program keretében. 

 
Célcsoportok: 

● önkéntesek 

● civil szervezetek 

 
Részletes leírás: 
A klub leginkább Varsóban élő ukrán nőket tömörít, de különféle nemzetiségi és 

korcsoportok számára is nyitva áll. Elősegíti az érintett nők társadalmi-kulturális 

integrációját a következők szervezésével: 
- workshopok - az ukrán és a lengyel tagok is lehetőséget kapnak az ukrán 

konyha, zene, irodalom és a kézművesség megismertetésére; 
- találkozók szakértőkkel, helyi aktivistákkal, szakmai tanácsadókkal, 

ügyvédekkel, pszichológusokkal és a bevándorló nők munkáltatóival; 
- a bevándorlókkal kapcsolatos események szervezését, pénzügyi tervezését és 

megvalósítását oktató tréningek; 

- a bevándorló nőkből alakult "Kałyna" zenekar. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
Az ukrán nők klubja hozzájárul a párbeszédhez a lengyel társadalom és az ukrán (illetve 
más) bevándorlók között, mivel lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy kultúrájukat 
egyszerű, mindennapi tevékenységeken keresztül (főzés, éneklés, irodalom stb.) 
tegyék ismertebbé. 
 
Szükséges erőforrások: 

● weboldal 

● fogadó szervezet 

 

http://ukrainskidom.pl/nasze-projekty/klub -ukrainskich-kobiet%20/


 
 

 

 www.similarproject.eu 

Miért jó gyakorlat? 
Az ukrán nők a legjelentősebb női bevándorló csoport Lengyelországban (az ukrán 

bevándorlók 43% -a), és főként az alacsony fizetésű szektorban dolgoznak. Ezért 

különösen nagy jelentőséggel bír a lengyel társadalomba való integrációjuk 

megkönnyítése, valamint a lengyel nők számára az ukrán kultúra megismerése. 
 
Adaptálhatóság: 
A bevándorlók és a lengyel állampolgárok által közösen szervezett kulturális 
események konkrét tevékenységekben megnyilvánuló kiváló gyakorlati példái a 
különböző elméleti integrációs tanfolyamok és tréningek anyagának, így további (csak 

bevándorlók által szervezett) tevékenységekre is ösztönöznek. Mivel a 

kezdeményezés a helyi migrációs kontextusra épül, közvetlenül át nem vihető, de jó 
példát nyújt barátságos befogadó közeg kialakítására a bevándorlók integrációjának 
megkönnyítése érdekében. 
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6. SmartUni mobilalkalmazás (Lengyelország) 
 
Az alkalmazás a Łódźi Egyetem külföldi hallgatói számára készült. A SmartUni 

alkalmazás innovatív és interaktív útmutató a Łódźi Egyetem hallgatói életének 
különféle területein, beleértve a tanórákat, programokat, csereprogramokat és egyéb 

eseményeket. Az alkalmazás továbbá információt nyújt a diákprogramokról és a łódźi 

városi élet egyéb vonatkozásairól. 
 
Szervezet: 
Lodzi Egyetem 
 
Információ:  
http://smart.uni.lodz.pl/en# 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.linteri.uniwersytetlodzki&hl=pl 

 
Célcsoportok: 

● civilszervezetek  
● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A Łódźi Egyetem aktív és leendő hallgatóinak szóló innovatív, interaktív útmutató 
alkalmazás, a SmartUni hozzásegíti a felhasználókat, hogy pillanatok alatt 

eligazodjanak az új környezetben. A felhasználók naprakész információkat kapnak az 

egyetemi rendezvényekről és a campuson kívüli programokról is. A SmartUni 

felhasználói hozzáférhetnek az órarendekhez, az egyetemi hírekhez és az iBeacon-
alapú mikrolokalizációs technológiának köszönhetően eligazodhatnak az egyetem 
különféle helyszínei között. 

 
Főbb jellemzők: 

- az oktatásra és a diákcsere-programokra vonatkozó alapvető információk 
mellett megtalálható itt az összes szükséges egyetemi dokumentum; 

- gyors hozzáférés a legfontosabb hírekhez: az összes egyetemi weboldal és a 
közösségi oldalak hírei egy helyen; 

- naprakész eseménynaptár; 
- diákzóna: a Łódźi Egyetem tanulmányi adatai, az összes campus helyszín leírása 

(iBeacon-alapú mikrolokalizációval), órarendek, koordinátorok és előadók 
elérhetőségei; 

- információk a łódźi városi életről: tömegközlekedés, éttermek, bárok, boltok, 
bevásárló-helyszínek, stb. Ugyanitt találunk információkat a Lengyelországban 
és Łódźban meglátogatni érdemes helyekről is. 

 
A SmartUni azt bizonyítja, hogy egy lengyel egyetem a színvonalas oktatásnál is sokkal 

többet kínálhat, és egyebek mellett barátságos légkört teremthet a külföldi hallgatók 

http://smart.uni.lodz.pl/en
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.linteri.uniwersytetlodzki&hl=pl


 
 

 

 www.similarproject.eu 

számára. A mobilalkalmazásnak köszönhetően a nyelvi akadályok már nem jelentenek 

problémát, és az adaptáció könnyebbé válik. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
A felhasználók képesek önállóan összegyűjteni az összes szükséges információt, ami 
biztonságérzetet ad, illetve képessé teszi őket a mindennapi kérdések megoldására és 
kapcsolatépítésére. 

 
Szükséges erőforrások: 

● mobiltelefon (Androidos) 

● internetkapcsolat 

 
Miért jó gyakorlat? 
Az alkalmazás ingyenes, könnyen letölthető, felhasználóbarát. Segít a külföldi 
diákoknak, hogy gyorsan (de saját tempójukban) függetlenné váljanak. 
 
Adaptálhatóság: 
A gyakorlati információkat biztosító mobilapplikáció ötlete más országba is átvihető 

(adaptálható). Egy ilyen, az adott országban releváns tudnivalókat közvetítő felület 
nemcsak a diákok, de minden külföldi számára hasznos lehet.  
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7. Integrációs modell – Gdańsk (Lengyelország) 
 
A modell a hosszútávon sikeres és hatékony helyi önkormányzati szintű integrációs politika fő 
területeit mutatja be.  
 
Szervezet: 

A Gdańsk polgármestere által létrehozott Gdańsk Munkacsoport 
 

Információ:  
http://www.Gdańsk.pl/migracje/Immigrant-Integration-Model,a,67017 
 
Célcsoport: 

● helyi hatóságok 
 
Részletes leírás: 
Ez a komplex dokumentum a következőket tartalmazza: aktuális helyzet felmérése, 
alapvető értékek és elvek, víziók, célok, intézkedések, az integrációs folyamat 
erősítése érdekében végrehajtandó feladatok, és az önkormányzat szerepének 
kifejtése ezen a területen. Az átfogó cél a bevándorlási rendszer fejlesztése a 
közintézményekben és szociális szervezeteknél Gdańskban, valamint 
a bevándorlók integrációjának erősítése a következő területeken: 

- Oktatás: A bevándorlók oktatási és integrációs körülményeinek javítása a 
diákok és egyetemi hallgatók körében és a helyi közösségekben, valamint az 
oktatási intézmények szerepének és kompetenciájának erősítése az 
integrációjukban. 

- Helyi közösség: A bevándorlók beilleszkedésének elősegítése a helyi 
közösségbe a szociális szektor bevonásával, valamint a meglévő társadalmi 
kapcsolatrendszerbe és a helyi és civil együttműködési programokba. 

- Kultúra: A kultúra szerepének erősítése az integrációs folyamatokban a 
kulturális intézmények / szervezetek fokozott mértékű bevonásával, illetve 
emelt mennyiségű és minőségű intézkedéssel a bevándorlók kulturális úton 
elősegített integrációja érdekében.  

- Erőszak és diszkrimináció: A biztonság és a bevándorlók jogainak biztosítása 
az erőszak és a diszkrimináció elleni küzdelem rendszerének javításával. 

- Egészség: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a bevándorlók 
számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása. 

- Munkaerő-piac: A bevándorlók foglalkoztatási helyzetének javítása a 
munkaadóknak, a munkaerő-piaci intézményeknek és a bevándorlóknak 
nyújtott átfogó tájékoztatás révén. 

- Szociális támogatás: a bevándorlók beilleszkedését segítő szociális segélyezési 
szolgáltatások minőségének fejlesztése és javítása, önállóságuk segítése. 

- Lakhatás: A bevándorlók lakáshelyzetének javítása a gettósodás megelőzése 
érdekében, egymástól elkülönülő helyszínű megoldások elősegítésével; a 
lakhatáshoz való hozzáférés javítása és a banki hitelfolyamatok diszkrimináció-
mentességének javítása.  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.gdansk.pl/migracje/Immigrant-Integration-Model,a,67017
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A dokumentumok hangsúlyozzák az önkormányzatnak az integráció folyamatában 
betöltött szerepét, kiemelve, hogy a bevándorlóknak mint a Gdański lakosoknak 
jogukban áll a városházán minden önkormányzati ügyben ugyanolyan feltételekkel 
megbízható információt kapni, mint bármely más lakosnak. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
Integrációs modellként biztosítja a szinergiát a különböző szervezetek és ágazatok 
tevékenységei között. Elősegíti az önkormányzat mint koordináló testület szerepét. A 
helyi integrációs és bevándorlási politika elsősorban a már Gdańskban élő 
bevándorlók szükségleteire reagál. A modell fejlesztése bizonyos értelemben a 
migrációval kapcsolatos problémák megelőzését és a nehézségek kockázatának 
csökkentését célzó preventív intézkedés. Rendkívül fontos a bevándorlók 
marginalizálódásának és szeparálódásának, valamint a bevándorlókkal szembeni 
radikális attitűdök kialakulásának megelőzése. A modell keretet biztosít a különböző 
entitások közötti együttműködéshez, meghatározza a folyamatokat, know-how-val 
segíti az önkormányzati szerveket a bevándorlókkal való 
együttműködésben. A bevándorlók integrációját támogató intézkedések az egész 
város szintjén javítják a társadalmi kohéziót és a lakossági szolgáltatások minőségét. 
 
Szükséges erőforrások: 
Mivel ez egy összetett önkormányzati szintű integrációs modell, különféle erőforrások 
szükségesek a megvalósításhoz. Ez a dokumentum ugyanakkor hasznos eszköz lehet a 
helyi önkormányzatok szerepének, illetve az integrációt elősegítő kulcskérdéseknek és 
tennivalóknak a meghatározásához.  
 
Miért jó gyakorlat? 

● A modell bevándorlók aktív hozzájárulásával készült. 
● A helyi hatóságok szerepe egyértelműen megfogalmazott. 
● A modell előnyei beigazolódtak. 

 
Adaptálhatóság: 
Átvihető az önkormányzatok integrációs folyamatban betöltött szerepének általános 
víziója, maga a modell. 
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8. " Wroclaw a világ nyelvein" (Lengyelország) 
 

A kampány célja: 
● a Wrocławban élő külföldiek támogatása a lengyel nyelvtanulásban a helyi 

közösségbe történő integráció érdekében; 
● Wrocław lakosságának bevonása a városban élő külföldiek társadalmi 

integrációjába. 
 
Szervezet: 
Wrocław város önkormányzata / Wrocławskie Centrum Integracji (Wrocławi 
Integrációs Központ) 
 
Információ:  
https://www.wnjs.pl/en/ 
 
Célcsoport: 

● Önkéntesek (helyiek és bevándorlók) 
 
Részletes leírás: 
Az önkéntesek (Wrocław lakói) és a résztvevők (külföldiek) párokban találkoznak 
(úgynevezett tandem-találkozók). A részvétel iránt érdeklődőknek ki kell tölteniük egy 
jelentkezési lapot, ezzel bekerülnek az önkéntesek, illetve résztvevők adatbázisába, 
ahol partnert, időpontot és helyet tudnak maguknak választani. A kampányszervezők 
tréninget és tananyagot is biztosítanak az önkénteseknek, valamint helyszínt a 
pároknak. Minden fenti tevékenység ingyenes. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
A bevándorlók lengyel nyelvtudása fejlődik. A kampány hozzájárul új tanulási 
közösségek megteremtéséhez és a társadalmi integrációhoz. 
 
Szükséges erőforrások: 
A kampányhoz a szervezőknek kell biztosítaniuk a megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokon túl az alábbiakat is:  

● Tananyag 

● Helyszín 

● Weboldal (a megfelelő idegen nyelven vagy nyelveken is) 
● Adatbázis(ok) 
● Tréningek 

 
Miért jó gyakorlat? 
A kampány ingyenes nyelvoktatást nyújt a külföldieknek, az önkéntesek 
tevékenységét pedig tudásanyaggal és helyszínnel támogatja, és az adatbázissal 
mindkét félnek megkönnyíti a tandem-találkozók megszervezését. 
 
Adaptálhatóság: 
Az egész gyakorlat adaptálható.  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=https://www.wnjs.pl/en/
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9. "Üdvözöljük Lengyelországban" információs csomag 
a Krakkóban élő külföldiek számára (Lengyelország) 
 
Ez a prospektus a Lengyelországban tartózkodó külföldiek számára legfontosabb 
információkat tartalmazza, például a társadalombiztosítás, az oktatás és az egészségügyi, a 
munkaerőpiac és a lakásbérlés részleteit. A szerzők a komplex adminisztratív eljárásokat, és 
minden mást is gyakorlati szempontból és érthetően mutatnak be. 
 

Szervezet: 
A Halina Niec Jogsegély-központja 
 
Információ:  
http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/197518,52,komunikat,_witaj_w_polsce___-
_informator_dla_cudzoziemcow.html 
 
Célcsoportok: 

● civil szervezetek munkatársai és önkéntesei 
● HR osztályok 

● szociális munkások 

● tanárok 

● rendőrök és polgárőrök 

 
Részletes leírás: 
A prospektust egy a bevándorlókkal (ideértve a menedékkérőket és a nemzetközi 
védelemben részesülőket is) szorosan együttműködő civil szervezet készítette, és 
sokféle témában tartalmaz komplex információkat a külföldiek számára: egészségügy, 
oktatás, szociális ellátás, biztosítás, adók, munkaerőpiac, lakhatás, vezetői engedély 
stb.. A prospektus angolul és ukránul ingyen letölthető, nyomtatott formában pedig 
elvihető a helyi irodákból és információs pontokról.  
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
A külföldiek számára ingyen elérhető egy magas színvonalú (jogászok és egyéb 
szakértők által készített) információs prospektus, mely hozzásegíti őket a 
magabiztosabb, önállóbb életvitelhez (pl. pontos ismereteik lesznek a jogaikkal és 
kötelezettségeikkel kapcsolatban). 
 
Szükséges erőforrások: 

● A prospektus letöltéséhez internet-hozzáférés  
● A prospektus előállításához jogászok, egyéb szakértők, fordítók. 

 
Miért jó gyakorlat? 
A brosúrát jogászok és bevándorlókkal dolgozó szakemberek készítették az aktuális 
jogszabályok alapján, a bevándorlók igényeire reflektálva. A tájékoztató ingyenes és 
helyi vonatkozási információkat is tartalmaz (Krakkó). 
 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/197518,52,komunikat,_witaj_w_polsce___-_informator_dla_cudzoziemcow.html
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/197518,52,komunikat,_witaj_w_polsce___-_informator_dla_cudzoziemcow.html
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Adaptálhatóság: 
Az információs csomag ötlete átvihető. Az általános információk (amelyeket 
rendszeresen frissítenek a szakértők) is könnyen adaptálhatók. A helyi információk 
természetesen nem adaptálhatók.  
 
 

 

 
 
 
  



 
 

 

 www.similarproject.eu 

 

10. „I Learn Greek” - görög nyelvtanfolyamok harmadik 
országbeli állampolgárok számára (Ciprus) 
 

A kezdeményezés a harmadik országbeli állampolgárok integrációs folyamatát kívánja 
támogatni, lehetőséget biztosítva számukra a görög nyelv elsajátítására és az 
integrációs folyamatuk elősegítésére. 
 
Szervezet: 
Vezető szervezet: KES College (Ciprus) 
Partnerek: CARDET, INNOVAD, illetve Agios Athanasios, Deryneia, Pafos, Agios és 
Dometios önkormányzatai 
 
Információ:  
http://www.ilearngreek.eu/en/ 
 
Célcsoportok: 
Az alábbi státuszú, 18 év feletti nem EU-állampolgárok, illetve a velük foglalkozó 
szakemberek.  

● Harmadik országbeli állampolgár (tanuló, munkavállaló, látogató vagy 
ciprusi házastárs miatti tartózkodási engedély) 

● Elismert menekült 

● Oltalmazott 

● Menedékkérő 

Részletes leírás: 
Az "Görögül tanulok" kezdeményezés harmadik országbeli állampolgároknak kínálja 
az ingyenes élő görög nyelvtanfolyamok lehetőségét, hogy a nyelven keresztül segítse 
a célcsoport integrációs folyamatát. A résztvevők 48 tanóra keretében, 4 szinten 
tanulhatnak görögül (12 tanóra / szint). A kurzus 2 alapképzési szintet (A1 szint, A2 
szint) és 2 középfokú szintet (B1-GR szint, B2-GR szint) tartalmaz. 

Először is, a résztvevőknek ki kell választaniuk az igényeiknek leginkább megfelelő 
tanfolyamot. (Kezdő szint: a görög nyelv minimális nulla ismerete, középfokú szint: a 
görög nyelv alapfokú ismerete.) A tanár felülbírálhatja a résztvevők szint szerinti 
elosztását.  

A kurzusok szinttől függő tartalommal a résztvevők mindennapi élethez szükséges 
görög kommunikációs készségét (alapvető információk az országról, a lakóhelyükről, 
közlekedésről és más mindennapi tevékenységekről, nyelvtani szabályok, szókincs, 
hivatalos levelek írása, emailek írása, stb.).  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.ilearngreek.eu/en/
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A kurzusok Nicosiában, Limassolban, Larnakában, Pafosban és Deryneiában 

zajlanak. A projekt első 1,5 évében 378 harmadik országbeli állampolgár vett részt a 
kurzusokon, és 232-en  fejezték be sikeresen a képzést. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
A résztvevők megtanulják a fogadó ország nyelvét (görög), és képesek lesznek a 

helyiekkel kommunikálni. Akik tovább szeretnének fejődni, részt vehetnek a 

középfokú tanfolyamokon is.  
 
Szükséges erőforrások: 

● Oktatási anyagok (elérhetők a projekt weboldalának tanári felületén).  

● Tanterem. 

 
Miért jó gyakorlat? 
A kezdeményezés lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy tudásuknak megfelelően 
tanuljanak görögül. Akár nulláról is kezdhetik a görög tanulást, akár haladóbb szinten 
is fejleszthetik tudásukat.  
 
Adaptálhatóság: 
A tanfolyamok felépítése más nyelvre is adaptálható. A konkrét tananyag azonban 
csak a görögül elérhető, így más országok nyelvei esetében nem alkalmazható.  
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11. Bevándorló információs központ létrehozása a 
segített önkéntes visszatéréshez - AVR Cyprus (Ciprus) 
 
A program célja, hogy tájékoztatást, pszichoszociális és pénzügyi támogatást nyújtson 
a származási országukba visszatérni szándékozó harmadik országbeli 
állampolgároknak. 
 
Szervezet: 
Partnerség: CARDET, Caritas International (Belgium), University of Nicosia 
 
Információ: 
http://avrcyprus.eu/index.php/en/ 
 
Célcsoportok: 

● harmadik országbeli állampolgárok,  

● menedékkérők,  

● menekültek,  

● származási országukba visszatérni szándékozó, szabályozatlan státuszú 
harmadik országbeli állampolgárok.  

 
Részletes leírás: 
Az AVR Cyprus információt szolgáltat azon bevándorlók számára, akiknél felmerül a 
származási országukba való visszatérés: vagy mert anyagilag nem engedhetik meg 
maguknak a Cipruson való tartózkodását, vagy olyan jogi vagy pénzügyi kérdésekkel 
találják magukat szemben, amelyek ellehetetlenítik tartózkodásukat a fogadó 
országban. Az AVR útmutatással és támogatással segíti az önkéntes visszatérést 
fontolgatókat, kiemelt figyelemmel a sajátos igényeikre, valamint az esélyeik és 
életminőségük javítására a származási országukban. Az összes szolgáltatást képzett 
szakemberek biztosítják ingyenesen.  
 
Az AVR hivatalos honlapján közölt információk alapján a projekt az alábbiakat 
igyekszik biztosítani: 

● Általános információ szolgáltatás és egyéni útmutatás / tanácsadás a 
származási országukba visszatérni szándékozó bevándorlók számára;  

● Optimális esélyek a jövőjük és a jólétük tekintetében a származási 
országukban,  

● Segítségnyújtás, amikor elérik származási országukat,  

● Pszichológiai és jogi segítségnyújtás,  

● Minden kapcsolódó dokumentum elkészítése (útiokmányok, jegyek),  

● Együttműködés a kormányzati szervekkel és más szervezetekkel a gyors és 
hatékony eljárások előmozdítása érdekében,  

● Pénzügyi támogatás (pl. repülőjegyre),  

● Segítségnyújtás a hazatérési terv elkészítésében és a logisztika terén,  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://avrcyprus.eu/index.php/en/
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● Oktatás (pl. számítógép-használat, üzleti ismeretek),  

● Repülőtéri segítség az utazáskor,  

● Segítségnyújtás az ügyfélnek a hazájában történő újbóli beilleszkedésében 
az adott szervekkel együttműködve.  

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
Az AVR támogatást és útmutatást nyújt azon bevándorlóknak, akik érdeklődnek a 
származási országukba való visszatérés iránt. Az AVR munkatársai segítséget 
nyújtanak mindkét (vendéglátó és visszafogadó) országban. A célcsoport szükség 
szerint pszichológiai, pénzügyi, jogi stb. támogatást is kap. 

 
Szükséges erőforrások: 
A szakemberek felkészítése a feladat ellátására: segítségnyújtás az ügyfelek számára a 
származási országukba való visszatéréshez, tájékoztatása és tanácsadás, pszichológiai 
és jogi támogatás, segítségnyújtás iratok elkészítésében stb. 
 
Miért jó gyakorlat? 
Az AVR program sokaknak segített visszatérni származási országukba. 

(Esettanulmányok itt találhatók.) 
 
Adaptálhatóság: 
Az AVR program minden hasonló helyzetben adaptálható. 
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://avrcyprus.eu/index.php/en/info-resources/stories
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12. A Ciprusi Útmutató továbbfejlesztése 
 

Az Útmutató fő célja a harmadik országbeli állampolgárok Ciprus gazdasági, közösségi, 
kulturális életében való szerves részvételének elősegítése. 
 
Szervezet: 
A projekt vezetője az INNOVADE LI LTD 
 
Információ: 
A projekt hivatalos weboldala: http://www.cyprus-guide.org/en/the-guide 
 
Célcsoportok: 

● harmadik országbeli állampolgárokkal dolgozók  
● szociális munkások 

 
Részletes leírás: 
A Ciprusi Útmutató a Ciprusról több ismeretet szerezni kívánó harmadik országbeli 
állampolgárok számára hasznos információkat kínáló 10 tematikus egységből épül fel, 
hogy ezáltal segítse a Ciprus gazdasági, közösségi, kulturális életében való simább 
beilleszkedésüket. A projekt elősegíti továbbá a helyi közösség és a jövevények közti 
kölcsönös tisztelet és elfogadás kialakulását a mindennapi tevékenységek, jogok és 
kötelezettségek terén.  
 

A projekt hivatalos honlapján található információk alapján a Ciprusi Útmutató az 
alábbi tematikus fejezetekből áll: 

1. Földrajz: a Ciprus földrajzára, éghajlatára, természeti jellemzőire vonatkozó 
tudnivalók mellett itt találjuk a demográfiai részleteket és a nagyobb városok 
leírását is. 

2. Történelem: Kronológiai sorrendben mutatja be Ciprus történetét az írott 
történelem előtti időktől napjainkig. 

3. Kultúra: A ciprusi kultúra fontosabb elemeit, szokásai és hagyományait 
ismerteti.  

4. Politikai rendszer: Ez a rész szól a ciprusi politikai rendszerről, a polgári 
részvétel folyamatairól és az EU-tagsággal járó előnyökről. 

5. Gazdaság: Ciprus gazdaságának leírása, kivált a harmadik országbeli 
állampolgárok számára elérhető lehetőségek, illetve a bank- és adórendszer 
szempontjából. 

6. Foglalkoztatás: A helyi munkaerő-piac áttekintése, az alkalmazási formákra és 
a harmadik országbeli állampolgárok munkaviszonyával és tartózkodási 
státuszával foglalkozó szervezetekre vonatkozó információkkal.  

7. Oktatás: A ciprusi oktatási rendszert mutatja be, a harmadik országbeli 
állampolgárok jogainak kiemelésével. 

8. Egészségügyi és társadalmi biztosítási: A ciprusi egészségügyet és a társadalmi 
biztosítást mutatja be, a harmadik országbeli állampolgárok jogai a és 
kötelezettségeikkel kapcsolatos vonatkozások kiemelésével.  

http://www.cyprus-guide.org/en/the-guide
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9. Közszolgáltatások: Az olyan közszolgáltatásokhoz való hozzáférés módjáról 
tájékoztat, mint az áram és víz, telekommunikáció, internet, közösségi 
közlekedés, postaszolgálat.  

10. Hasznos elérhetőségek: Szolgáltatók, hatóságok és más szervezetek hasznos 
elérhetőségei.  

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A bevándorlók és harmadik országbeli állampolgárok az Útmutató tévén nyomtatott 
és online (weboldal, mobilapplikáció) formában is hozzáférnek a mindennapi életben 
hasznos információkhoz 7 nyelven: görögül, angolul, oroszul, arabul, illetve filippínó, 
sinhala és tamil nyelven. 
 
Szükséges erőforrások:  

● internet-hozzáférés (az online változatokhoz) 
 
Miért jó gyakorlat?  
Az Útmutató információt szolgáltat a célcsoportnak a ciprusi helyi közösségről, és 
segíti a harmadik országbeli állampolgárok integrációját. 
 
Adaptálhatóság: 
Használhatja az is, aki egyszerűen többet szeretne tudni Ciprusról, de a nyomtatott és 
online formákban is elérhető Útmutató központi gondolata más környezetben 
(országban) is adaptálható. Maguk a prospektusok, miután tartalmilag kifejezetten 
Ciprusra vonatkoznak, másutt nem alkalmazhatók, de a felépítés másutt is 
adaptálható. 
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13. Iskolai bevándorlóintegrációt segítő Interkulturális 
Mentori Eszköztár (INTO) 
 

Az Interkulturális Mentori Eszköztár céljai átfogóan:  
● Hatékony társoktatási modell, amely a fiatalok -- főleg a bevándorló hátterű 

diákok – motiválásával igyekszik kihasználni kezdeményezőkészségüket és 
oktatási potenciáljukat; 

● Az iskolai oktatási rendszer fejlesztésének elősegítése a fiatalokra, köztük is a 
bevándorlókra támaszkodva, mivel ez a korcsoport szeret a középpontban 
lenni; 

● A tanárok szakmai fejlődésének és a befogadó szellemű multikulturális 
környezetben való oktatásnak, illetve tanulásnak az előmozdítása a 
bevándorló hátterű diákok jobb integrációja érdekében; 

 
Szervezet:  
OXFAM Italia 
 
Információ: 
Weboldal: http://interculturalmentoring.eu/en  
 
Célcsoport(ok): 

● mindenki, aki az iskolából nagy eséllyel kimaradó bevándorló hátterű diákokkal 
dolgozik; 

● tanárok és iskolaigazgatók.  
 
Részletes leírás: 
Az INTO az iskolából nagy eséllyel kimaradó fiatalokat, illetve tanáraikat igyekszik 
segíteni a diákokat motiváló, alapvető készségeiket és személyiségüket, majdani 
munkapiaci értéküket stb. fejlesztő innovatív stratégiák és módszerek által; 
együttesen ezek alkotják az „Interkulturális Mentorálás” modelljét. Az Interkulturális 
Mentorprogram alapja a társoktatás-központú oktatási módszertan, azaz egy 
diáktársának tanulási segítséget nyújtó diák. Az egész folyamat segíti a diákok 
tanulását és növeli motivációjukat. 

Napjainkban a tanárok multikulturális osztályokkal dolgoznak, ezért a mindennapi 
tanítási folyamatban is befogadó módszereket kell alkalmazniuk. A program hatást 
kíván gyakorolni az iskolai oktatási rendszerre, illetve a tanárok szakmai ismereteit 
szélesíteni, hogy megfelelően felkészültek legyenek a bevándorló diákokkal folytatott 
munkára. A program másik fontos aspektusa az iskolai vezetés által támogatott, 
bevándorló hátterű „vezető” diák és a támogatott tanuló közvetlen páros közös 
munkája.  
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A projekt során a célcsoport által hasznosítható alábbi eredmények születtek:  

● Didaktikai Eszköztár: önfejlesztő segédanyag középiskolában tanítóknak  

http://interculturalmentoring.eu/en
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● Útmutató Kézikönyv – a képzések más oktatási intézményekben és 
középiskolákban való bevezetésének támogatására; 

● Tanárképzések – életkészségek és kulcsfontosságú kompetenciák oktatása / 
tanulása új, bevándorló-orientált intervenciós modellek iskolákban való 
kialakítása végett; 

● Interkulturális mentor szerepre felkészítő informális tanfolyam a bevándorló 
hátterű diákok számára.  

Szükséges erőforrások: 
● Az Interkulturális Mentorálási Modell használata 

 
Miért jó gyakorlat? 
Az Interkulturális Mentorprogram lehetővé teszi... 

● a mentoráltak iskolai teljesítményének javulását, illetve az interkulturális  
mentorok szerepükből következő, de később is hasznos készségeinek  
fejlesztését; 

● az iskolából való kimaradás csökkentését, hiszen  az interkulturális mentori 
tevékenység kifejezetten az ezzel a kockázattal rendelkező diákokra irányul; 

● projekt lezárása után tanárok, mentorok és mentoráltak egyaránt pozitív 
hatásról számoltak be.  
 

Adaptálhatóság: 
Az INTO projekt és anyagai bármely környezethez adaptálhatók. 
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14. Anyák és gyermekeik L2-ben (L2M) 
 
A projekt céljai: 

1. Innovatív módszertan és eszköztár kidolgozása anyák L2-es tanulásának 
serkentésére a gyermekeikkel való interakción keresztül. 

2. A bevándorló nők számára Európában bárhol alkalmazható tanfolyam 
kidolgozása, amelynek tárgyai az L2-es tanulás mellett a gyermekgondozási és 
családvezetési elvek, az állampolgári tudatosság és az infokommunikációs 
technológiák használata. 

3. A „cselekvő tanuláson” alapuló oktatási technikák kidolgozása az L2-be bevont 
bevándorló nők erősebb motiválása érdekében, hogy csökkenjen a 
lemorzsolódás veszélye. 

 
Szervezet: 
CIDI 
 
Információ: 
Weboldal: http://www.mothersandchildren.eu/  
 
Célcsoportok: 

● képzők, 
● 2-6 éves gyermekű fiatal bevándorló nőkkel dolgozó szakemberek. 

 
Részletes leírás: 
A program 2-6 éves gyermekű fiatal bevándorló nőknek segít a befogadó ország 
nyelvének elsajátításában. A módszertannak része a bevándorló anyáknak tartott 
nyelvtanfolyam, melynek anyagába tartoznak a mindennapi életükhöz hasznos 
családvezetési és alapvető tudatos állampolgári ismeretek: infokommunikációs 
technológiák alapfokú használata, gyermekgondozási elvek, a befogadó ország 
gyermekgondozási szolgáltatásaira vonatkozó információk, lakossági, táplálkozási és 
egészségügyi ismeretek. Az órákon anyjukkal együtt vesznek részt gyermekeik is, mivel 
a tanfolyam innovatív alapgondolata, hogy a köztük folyó kommunikáció is segíti őket 
az L2-ben. Az L2M projekt céljai közé tartozik, hogy felkeltse az alacsony műveltségi 
(tanulási) hátterű, formális oktatáshoz nem szokott nők figyelmét is. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
● Sikeresebb lesz a 2-6 éves gyermekű bevándorló anyák L2-es tanulása, s ezáltal 

a befogadó közösségbe való integrációjuk is; 
● A bevándorló anyák körében terjednek a gyermekgondozási alapelvek, 

infokommunikációs alapismeretek és állampolgári tudatosság; 
● A bevándorló anyáknak jobb lehetőségük nyílik részt venni gyermekeik iskolai 

/ óvodai életében, illetve az intézményi (szülői) közösségben; 
● A még fiatalabb gyermekű bevándorló anyák jobban felkészülhetnek rá, 

hogyan kommunikáljanak családjuk érdekében a közintézményekkel. 
 

http://www.mothersandchildren.eu/
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Szükséges erőforrások:  
● képzők, 
● képzési anyagok 

 
Miért jó gyakorlat?  
Az anyák gyermekeikkel együtt vehetnek részt a képzéseken, ahol a nyelvtudáson túl 
a mindennapi élethez, családvezetéshez és állampolgári tevékenységekhez hasznos  
alapvető ismeretekhez is hozzájutnak. 
 
Adaptálhatóság: 
A képzések felépítése, modellje és a projekt céljai adaptálhatók. 
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15. LIGHTHOUSE – Bevándorlók élethossziglani 
tanulásának és szakmai pályafutásának támogatása  
 
A LIGHTHOUSE célja, hogy Európa-szerte a bevándorlók élethossziglani tanulását és 
szakmai pályafutását támogassa innovatív módszertanra és eszközökre épülő 
szaktanácsadással. 
 
Szervezet: 
SFF Solidaridad Sin Fronteras 
 
Információ: 
A program weboldala: http://lighthouse-project.eu/ 
 
Célcsoportok: 

● bevándorlók,  
● oktatók és képzők, 
● tanácsadók,  
● vezetők,  
● a bevándorlóknak nyújtott munkaügyi tanácsadásban és szolgáltatásokban 

érintett intézmények dolgozói, illetve külső szakemberek, 
● a bevándorlók társadalmi és munkaügyi integrációjában tevékenykedő 

döntéshozók és más kulcsfigurák.  
 
Részletes leírás: 
A LIGHTHOUSE program „egyéni tanácsadáson és a korábbi tanulmányok elismerésén 
alapuló innovatív modellt és eszköztárat hoz létre a bevándorlók élethossziglani 
tanulásának és szakmai pályafutásának támogatása érdekében, mely növeli 
szaktudásukat, munkapiaci értéküket és mobilitásukat. A program két másik sikeres 
program kombinációjából született: az egyik az ausztriai partner, a BEST által 
kifejlesztett LOT-ház (a betűszó a ’tanulás, tájékozás, próba és cselekvés’), a másik 
pedig a formális és informális tanulmányok elismerésének jól kiépített francia 
rendszere”. 
 
Szükséges erőforrások: 
A modell megvalósításának alapja a szakemberek és képzők interakciója a 
résztvevőkkel (a projekt célcsoportjával). Ez a társas helyzetek sokaságát idézi elő, 
melyek jó légköréért a szakember (képző) felel. 
 
Miért jó gyakorlat?  
A program segít a bevándorlóknak szaktudásuk kiterjesztésében, hogy ezáltal jobban 
alakíthassák az életüket a befogadó országban.  
 
Adaptálhatóság: 
- LIGHTHOUSE Interaktív Modell 
- LIGHTHOUSE Tananyag 

http://lighthouse-project.eu/
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- LIGHTHOUSE Útmutató (kézikönyv) 
A LIGHTHOUSE Útmutatónak megfelelően a LIGHTHOUSE modell adaptálhatósága 
entitások és környezetek sorára értelmezhető, más-más szintek és célcsoportok 
mellett:  

● Szervezeti szinten: Bevándorlók szervezetei, bevándorló és más etnikai 
kisebbségi csoportokkal dolgozó szervezetek, tanácsadó központok, 
felnőttoktatási szolgáltatók, a korábbi tanulmányok hitelesítéséért / 
honosításáért / elismeréséért felelős központok és intézmények, 
munkaközvetítő szolgáltatók, mobilitási programokban dolgozó szolgáltatók és 
szervezetek, bevándorló vagy bevándorlókkal dolgozó ifjúsági szervezetek, 
képzési központok, szociális szolgáltatók, jótékonysági szervezetek. 

● Szakmai szinten: Szakmai, munkaügyi és ifjúsági tanácsadók, szakoktatók, 
szociális dolgozók, pszichológusok, munkaügyi hivatalnokok, oktatási 
tanácsadók, illetve a korábban említett szervezetek döntéshozói és vezetői. 

● Intézményi szinten: A bevándorlók társadalmi és munkaügyi integrációjának 
előmozdításáért felelős országos, regionális és helyi (ön)kormányzati 
intézmények, szervek és testületek; oktatási, képzési, munkaügyi és 
bevándorlási  témákban működő európai intézmények és testületek. 

● Célcsoportok: Bevándorlók, menedékkérők, menekültek, bevándorló hátterű 
emberek, szakképzést kereső vagy abban résztvevő fiatal bevándorlók, 
hátrányos helyzetben lévő kisebbségi hátterű emberek, társadalmilag 
kirekesztett bevándorlók.  
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16. Mediterrán Migrációs Hálózat (MMN) 
 

Az MMN kitűzött céljai: 
● a migrációs, integrációs és diverzitási témákban működő szervezetek közti 

információ- és jó gyakorlat-áramlás támogatása; 
● az országos és európai magán- és közszervezetek közti együttműködés 

előmozdítása; 
● a migrációs és integrációs erőforrások adatbázisának kezelése és kiterjesztése; 
● a hálózati tagok szaktudásának növelése oktatóanyagok és -tevékenység révén; 
● a hálózati tagok közötti további együttműködés elősegítése. 
 
Szervezet:  
A projekt vezető szervezetei a CARDET nemzetközi kutatóközpont (www.cardet.org), 
illetve az INNOVADE (www.innovade.eu) tanácsadó cég. 
 
Információ: 
A projekt honlapja: http://www.migrationnetwork.org/en/ 
 
Célcsoport(ok): 

● helyi hatóságok;. 
● hivatalos szervek; 
● kísérő nélküli bevándorló gyermekek tanárai; 
● egyéb kulcsszereplők. 

 
Részletes leírás: 
Az MMN elősegíti a tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjét, illetve az integráció és 
diverzitás területén bevándorlókkal dolgozó köz- és magánszervezetek, a nagy 
nyilvánosság és a döntéshozók vagy más kulcsszereplők közti együttműködést, 
továbbá hozzájárul migrációs és integrációs erőforrások adatbázisának 
kiterjesztéséhez, a hálózati tagok szaktudásának növeléséhez oktatóanyagok és –
tevékenységek révén, végül segíti a tagság egymás közötti együttműködését is. 

Az MMN az alábbi online kurzusokat kínálja a kulcsszereplőknek és döntéshozóknak: 

● Bevezetés a migráció, harmadik országbeli állampolgárok és diverzitás 
koncepciójába (görög nyelven) 

● Európai migrációs és integrációpolitika: az európai integráció gyakorlata 
(görög nyelven) 

● Szervezeti struktúra – a érintett intézmények (görög nyelven) 

● A gazdasági válság hatása a bevándorlókra Cipruson: segíthetnek-e a 
mikrohitelek és a szociális vállalkozás (angolul) 

● Közösségi programok tervezése és fejlesztése (görög nyelven) 

 

http://www.cardet.org/
http://www.innovade.eu/
http://www.migrationnetwork.org/en/
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Az MMN fejlesztésének tükrében várható eredmények: 
● az e-learning alkalmazásokat, illetve közösségi hálókat és kommunikációt 

támogató  interaktív online felület; 
● mobilapplikáció; 
● 6 workshop; 
● 2 online oktatás modul; 
● a releváns erőforrások digitális, nyomtatható anyagokat is elérhetővé tevő 

adatbázisának. 
 

A célcsoport(ok) számára várható előnyök: 
● az információk és jó gyakorlatok szervezetek közti cseréje; 
● a tagok kollektív tudásának központosítottan hozzáférhető tudástára; 
● az MMN-tagok migrációs politikájának és integrációs gyakorlatának fejlődése; 
● Az EU finanszírozási és online erőforrásainak megismerése, illetve az 

együttműködés révén a megfelelő partnerek megtalálása az új tagok számára. 
 

Miért jó gyakorlat?  
Az európai migrációt és integrációt támogató MMN együttműködési kereteivel 
elősegíti az elképzelések, tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjét az integráció és 
diverzitás területén bevándorlókkal dolgozó nemzeti, illetve európai köz- és 
magánszervezetek között.  
 
Adaptálhatóság: 
The mobilapplikáció és az online oktatás más országokban is megvalósítható. 
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17. Bevándorló Információs Központ (MIC - miHUB) 
 
A MiHub szolgáltatás céljai: 

● hozzájárulni a menedékkérők, menekültek és bevándorlók életminőségének 
javulásához; 

● hozzájárulni a Ciprus-szerte élő menekültek és bevándorlók társadalmi 
befogadásához. 

A MiHub segít, hogy a Cipruson élő bevándorlók úgy érezhessék, biztonságban vannak, 
megkapják a megfelelő információkat és támogatást az életükben való előrelépéshez.  
 
Szervezet: 
Nicosiai Egyetem 
 
Információ: 
A program weboldala: http://www.mihub.eu/en/  
 
Célcsoport(ok):  
Az alábbiakkal dolgozó szakemberek: 

● menedékkérők; 
● menekültek; 
● egyéb nemzetközi védelemben részesülők; 
● harmadik országok állampolgárai, közülük is a... 

o háztartásbeliek, 
o tanulók; 

● áttelepült menekültek; 
 
Részletes leírás: 
The Bevándorló Információs Központ (MIC) szolgáltatásainak alapjai a diverzitás, 
egyenlőség, együttműködés, innováció értékei, illetve az egyes fenyegetett helyzetű 
bevándorlók védelme . A Cipruson (Nicosiában, Larnacában, Limassolban, és Paphos-
ban) működő négy irodán dolgozó, magasan képzett személyzet fel van készülve a 
menedékkérőkkel, menekültekkel és más fenyegetett helyzetű bevándorlókkal 
kapcsolatos legkülönfélébb igényekre és kérdésekre. 
A honlap alapján a MiHub-irodák egyénekkel, családokkal és közösségekkel dolgozva 
mérik fel az igényeket, és ezeknek megfelelően tájékoztatják őket a számukra elérhető 
lehetőségekről. Az ügyfelek tájékoztatást kapnak azokról a szolgáltatásokról és 
erőforrásokról is, amelyek révén a ciprióta kulturális és társadalmi közösségbe való 
beilleszkedéshez szükséges új készségeket elsajátíthatják, vagy más igényükre 
jelentenek megoldást. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A MyHub által kínált szolgáltatások: 

● Szociális támogatás: kulcsfontosságú információkat ad a különféle hivatalos 
eljárásokról, segít a szükséges nyomtatványok kitöltésében, segít 
meggyorsítani a ezeket folyamatokat. 

http://www.mihub.eu/en/
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● Munkakeresési segítség: A szolgáltatást igénybe vevőket felkészíti a 
munkaközvetítő intézményekben és szervezetekben való regisztrációra, illetve 
a majdani állásinterjúkra; tájékoztatja őket diplomáik hitelesítésének / 
elismertetésének eljárásairól, tanácsokat ad kommunikációs készségeik 
fejlesztésében, és segít megfelelően összeállítani önéletrajzukat. 

● Érdekvédelem: Biztosítja, hogy mindenki azonos eséllyel és mértékben férjen 
hozzá a kínált erőforrásokhoz és lehetőségekhez. Ennek keretében biztosítja 
nemcsak az információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, de a 
szolgáltatás igénybe vevőinek módot ad esetleges kritikáik kinyilvánítására, 
illetve alternatív lehetőségek feltárására is. 

● Mobil pszichoszociális támogatás: A mobil részleg arra van felkészítve, hogy 
egyéni / családi szinten nyújtson pszichoszociális támogatást és információs 
szolgáltatásokat az új országba költözésből és az új társadalomba való aktív 
beilleszkedés igényéből fakadó szociális problémák csökkentése és 
megszüntetése céljából. 

● Pszichológiai támogatás: Pszichológiai segítséget nyújt nehéz vagy 
veszélyeztetett helyzetű ügyfeleknek egyéni intervenciós terv kialakítása útján 
az illető beilleszkedéséhez a helyi közösségbe. A munka során senki emberi 
méltósága nem sérülhet; ha egyedi pszichológiai szolgáltatásra van szükség, 
annak megfelelően fordulnak az illetőhöz. 

 
Szükséges erőforrások:  

● Emberi támogatás: migrációs és integrációs szakértők 

● Technikai támogatás: mobil részleg 

 
Miért jó gyakorlat? 
A módszer hatékony, diszkrét és ingyenes szakértői tanácsot és támogatást biztosít a 
célcsoport tagjainak életük válságos időszakában. A hangsúly mindig a bevándorláson, 
lakáskörülményeken (vagy azok hiányán), vagyoni és egészségi helyzeten van; ezeket 
a szolgáltatásokat különösen a kevéssé vagy nem urbanizált területeken kínálja a 
mobil részleg (InfoBusz), amely hetente más-más régiót keres fel, hogy lehetővé tegye 
a bevándorlók számára a letelepedést az ország különböző területein is. 
 
Adaptálhatóság:  
A projekt minden környezetben megvalósítható. 
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18. US & Them (Mi és ők) 
 
Az Us & Them program célja olyan felnőttoktatók képzése, akik a multikulturális 
világban a toleranciát és megértést mozdítják elő. 

Szervezet: 
Európai Integrációs Csoport (Romania) 
 
Információ: 
A program weboldala: http://us-and-them.eu/  
 
Célcsoport(ok): 

● felnőttoktatók és felnőtt tanulóik; 
● bevándorlókkal dolgozó szakemberek. 

 
Részletes leírás: 
Az Us & Them segíti a felnőttoktatók szakmai pályafutását és hozzájárul egy sor új 
kompetencia – elsősorban a szociokulturális konfliktusok kezeléséhez szükséges 
készségek, a tanulási környezet különféle kultúrákhoz és hátterekhez való igazításához 
szükséges multikulturális megközelítés, a nyelvi, kulturális és etnikai sokféleséghez 
való pozitív hozzáállás, a csoportdiverzitás kezelésének képessége – fejlődéséhez, 
amelyek révén jobban boldogulnak csoportjuk felnőtt tanulóinak a hétköznapi élet, 
munka és a modern társadalomba, illetve annak közösségeibe való beilleszkedésével 
kapcsolatos problémáival. Az oktatók újonnan megszerzett készségei növelik majd 
diákjaik „mások” iránti toleranciáját és megértését az ilyen közösségekben. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
● A „Felnőtt diákok multikulturális és soknemzetiségű csoportjainak kezelése a 

tolerancia és jó egymás mellett élés érdekében” tanterv; 
● I. sz. kézikönyv (a felnőttoktató kézikönyve): A multikulturalizmus és vallás új 

megközelítése a békés és igazságos egymás mellett élésért; 
● II. sz. kézikönyv (a multikulturális társadalmakban élők kézikönyve): Egy nap a 

„másik” cipőjében; 
● Felnőttoktatói képzés: Multikulturális és soknemzetiségű csoportok kezelése a 

tolerancia és jó egymás mellett élés érdekében; 
● Intenzív képzések felnőtt diákoknak: Egy nap a „másik” cipőjében; 
● Esettanulmányok 

 
Szükséges erőforrások:  
A projekt erőforrásai 
 
Miért jó gyakorlat?  
Az Us & Them képessé teszi a felnőttoktatókat, hogy önállóan dolgozzanak ki a 
multikulturális oktatásra fókuszáló magas szintű képzési programokat. A képzések 
felnőtt résztvevői motiváltabbá válnak a társadalmi kohézióhoz, harmóniához, 

http://us-and-them.eu/
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egyenlőséghez és jó egymás mellett éléshez való hozzájárulásban, és képesek lesznek 
jobban átlátni a multikulturális közösségek realitásait. A program a szervezeteket és 
intézményeket is támogatja felnőttoktatói képzések indításában, hogy utóbbiak 
magasabban képzettek legyenek és jobban tudjanak alkalmazkodni a multikulturális 
társadalmak európai realitásaihoz. 
 
Adaptálhatóság: 
A program és eredményei más környezetekben is (fel)használhatók. 
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19. Menekültek, menedékkérők és bevándorlók 
befogadását segítő digitális eszköztár 
 

A kezdeményezés a frissen érkezett menekültek, menedékkérők és bevándorlók 
alapkészségeinek és kulcsfontosságú képességeinek és készségeinek fejlesztése révén 
segít nekik az EU-ba való jobb társadalmi és munkaügyi beilleszkedésben.   
 

Szervezet: 
A kezdeményezést Madrid Város Szociális Szolgáltatási és Integrációs Főigazgatósága 
(Spanyolország) koordinálja  
 
Információ: 
Weboldal: http://digitalinclusiontools.com/  
 
Célcsoport(ok): 
● frissen érkezett bevándorlókkal, menekültekkel és menedékkérőkkel dolgozók; 
● szakemberek: 

o felnőttoktatók (szervezetek és képzők) 
o szociális dolgozók 

o mediátorok, személyi és munkaügyi tanácsadók 

● döntéshozók; 
● nyilvánosság. 
 
Részletes leírás:  
A „Digitális befogadás” célja egy hatnyelvű, összehangolt európai nyílt 
oktatásierőforrás-bázis megteremtése és alkalmazása bevándorlók, menekültek és 
menedékkérők számára, amely digitális képzéseket nyújt készségeik fejlesztéséhez. Az 
adatbázis a felnőttoktatók kompetenciáját is növeli a nemzetközi tapasztalatcsere és 
együttműködés során megismert új oktatási módokkal. 
  
Szükséges erőforrások: 
A digitális képzés technikai háttere és támogatása 
 
Miért jó gyakorlat? 
A projekt eLearning platformja segítségével a bevándorlók és menekültek célcsoportja 
fejlesztheti digitális készségeit, melyek révén jobban integrálódhatnak az EU 
munkapiacába. A felnőttoktatók és képzők, illetve a partnerszervezetek dolgozói is 
hatékonyabb digitális képzési módszereket tudnak így kínálni a kiszolgáltatott 
csoportoknak az átfogóbb oktatás és élethossziglani tanulás érdekében. A 
felnőttoktatók és szervezeteik számára éppilyen hasznos a tapasztalatcsere és a 
nemzetközi kooperációs hálózat kiépítése. 
 
Adaptálhatóság: 
A digitális képzés adaptálható.   

http://digitalinclusiontools.com/
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20. Mentor-Állás 
 
A projekt célja a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű harmadik országbeli (kivált a 
nemzetközi védettséget élvező) állampolgárok munkapiaci lehetőségeinek növelése, 
vagy puszta munkapiaci jelenlétük lehetővé tétele. A munkavállalóknak és 
munkaadóknak egyaránt nyújtott komplex segítség teszi lehetővé a sikeres alkalmi 
vagy állandó megbízásokat, következésképpen pedig a célcsoport jövőbeni 
munkapiaci sikerességét is. 
 
Szervezet:  
Menedék Egyesület 

 
References: 
https://menedek.hu/en/node/639 

Célcsoport(ok): 
● munkaadók; 
● HR-szakemberek. 

 
Részletes leírás: 
A projekt a harmadik országból származó munkavállalók és a munkaadók 
együttműködésére építve támogatja mindkét felet; a cél a hatékony interkulturális 
kommunikáció, illetve a interkulturális konfliktusok kezelésének elősegítése. 
 
A munkahelyi interkulturális helyzetek járhatnak a két fél (munkaadó és munkavállaló) 
közti félreértésekkel vagy konfliktusokkal. Fontos tudni, hogy az ilyen helyzetek 
hátterében sokszor olyan viselkedésbeli különbségek, eltérő kulturális minták és 
normák állnak, amelyek a másik kultúra képviselője számára furcsák vagy 
ismeretlenek. Az ilyen helyzeteket feltétlenül érdemes figyelemmel kezelni, feltárni és 
megérteni. A munkavállalókkal végzett tevékenység: a különféle munkakeresési 
segítségen túl nagy hangsúly van a munkavállaló felkészítése azokra az interkulturális 
kihívásokra, amelyekkel egy munkahelyen szembesülhet. 
 
A munkaadókkal végzett tevékenység: tájékoztató prospektus készül a harmadik 
országbeli állampolgárokat alkalmazni tervező munkaadók számára. A szórólap a 
Magyarországon dolgozó harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásával 
kapcsolatos, a munkaadóknak hasznos tipikus tényeket tartalmaz, áttekinti 
alkalmazásuk törvényi szabályozását, illetve munkaadók ide vonatkozó megosztott 
tapasztalatait és tanácsait tartalmazza.  
 
A kiadvány mellett fontos elem az interkulturális kommunikációra és 
konfliktuskezelésre fókuszáló, a harmadik országbeli állampolgárok alkalmazásával és 
velük való együttműködéssel kapcsolatos személyes beszélgetés, illetve szükség 
esetén a munkaadó és munkavállaló közti mediáció. Ezt a munkát a interkulturális 
mediátorok segítik, akiknek rendkívül fontos szerep jut az ilyen helyzetek mindkét fél 
felé való tolmácsolásában (értelmezésében). 
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A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A harmadik országbeli állampolgárok sikeresebb álláskeresővé válnak, és gyakran már 
a projekt során munkahelyet (alkalmazást) találnak. A munkaadókat a projekt 
felkészíti a harmadik országbeli állampolgárok alkalmazására, majd követi 
együttműködésüket.  
 
Szükséges erőforrások: 
A szolgáltatásokat képzett szociális munkások és a munkánkat segítő jogi tanácsadó, 
pszichológus, és interkulturális mediátor nyújtják, és önkéntesek támogatják. 
 
Miért jó gyakorlat? 
A projekt komplexitásának köszönhetően mindkét felet – a munkaadókat és a  
harmadik országból származó munkavállalókat – egyaránt felkészültebbé teszi, tehát 
nem egyszerűen a harmadik országbeli állampolgárok alkalmazását eredményezi, 
hanem a a jövőben munkakeresésben is segíti őket, a munkavállalókat pedig ugyanígy 
harmadik ország állampolgárainak jövőbeni alkalmazásában. 
 
Adaptálhatóság:  
A munkaadói prospektus általánosságban bármely országra adaptálható, de nem így 
az alkalmazás jogi vonatkozásai, amelyek más környezetbe nem ültethetők át. A 
prospektus magyar nyelven letölthető innen: 
http://menedek.hu/sites/default/files/media/document/2017/06/16/igydolgozunkm
ifinalweb.pdf 
 
  

http://menedek.hu/sites/default/files/media/document/2017/06/16/igydolgozunkmifinalweb.pdf
http://menedek.hu/sites/default/files/media/document/2017/06/16/igydolgozunkmifinalweb.pdf
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21. Osztályterem-projekt 
 
A projekt a befogadó állomásokon a családjukkal érkező, illetve a kísérő nélküli 
kiskorúaknak tartott elő-integrációs iskolai órákat segíti, hogy ez által tegye lehetővé 
fiatalok simább beilleszkedését az oktatási rendszerbe. 

Szervezet:  
Menedék Egyesület 

 
Információ: 
https://menedek.hu/en/node/645 

Célcsoport(ok): 
● képzők, oktatók; 
● szociális munkások; 
● önkéntesek. 

 
Részletes leírás: 
Az oktatási szakemberek és önkéntesek vezette tevékenységek a tanrendtől 
függetlenül folynak a hét minden napján. Az általános iskolai felkészítők az 
alaptárgyakra (matematika, magyar nyelvtan, latin betűk, földrajz stb.) helyezik a 
hangsúlyt. Az órák során a nyelvi fejlesztés mellett non-verbális technikák is 
alkalmazásra kerülnek; az oktatási rendszerbe való integráció előkészítésén kívül a 
kommunikációs készségek, az együttműködés és problémamegoldás is fontosak. 

A gyerekek életkörülményei és extrém élethelyzetei okozta stressz és traumák 
enyhítését különféle művészeti, sport- és egyéb szabadidős tevékenységek is 
szolgálják gyerekpszichológus közreműködése mellett. 

A foglalkozások négy tevékenységi kategóriába sorolhatók: (1) tanulási / 
készségfejlesztési órák, (2) kézműves foglalkozások, (3) strukturált / szabad játék, (4) 
sport és szabadtéri játékok. A napi munka a legtöbb esetben mind a négy típusú 
tevékenységet magába foglalja, de lehetnek változások az olyan tényezők 
függvényében, mint pl. az időjárás, vagy a résztvevők életkora és létszáma. Tekintettel 
a gyerekek speciális helyzetére, amelyhez gyakran járulnak még szegényes iskolai 
tapasztalataik, a napi rutin úgy lett kialakítva, hogy csak rövid idejű koncentrációkat 
követeljen tőlük. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A gyerekek, miközben a különféle tantárgyakban sokat tanulnak a szakemberektől, a 
foglalkozások napi rutinja segít nekik az állami iskolákba való simább beilleszkedésben 
a központ elhagyása után.  
 
Szükséges erőforrások: 
A szolgáltatásokat gyakorlott szakembergárda (tanárok, képzők, önkéntesek) nyújtják. 
Az osztálytermeket székekkel és asztalokkal kell berendezni, illetve el kell látni 
felszereléssel (tankönyvekkel, papírral, írószerekkel, játékokkal stb.). 

https://menedek.hu/en/node/645
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Miért jó gyakorlat? 
A befogadóközpont-beli osztálymunka nem csupán a gyerekeknek az iskolarendszerbe 
való integrációjához járul hozzá, de mentális egészségük stabilizálását is segíti. 
 
Adaptálhatóság:  
Az elképzelés teljes mértékben átvihető, míg az erőforrásokat az adott környezethez 
kell adaptálni, illetve annak megfelelően előkészíteni. 
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22. Befogadó óvodák és iskolák 
 
A projekt általános célja a Magyarországon élő bevándorló (vagy bevándorló hátterű) 
gyerekek és fiatalok – főként óvodai és iskolai – integrációjának, illetve a szülők aktív 
intézményi szerepének támogatása. Ez a komplex program sokféle tevékenység útján 
segíti a gyerekeket és családokat: egyéni mentorálással, iskolai és iskolán kívüli 
programokkal stb. 
 
Szervezet:  
Menedék Egyesület 

 
Információ: 
https://menedek.hu/en/node/653 

Célcsoport(ok): 

● Interkulturális mediátorok 

● Oktatók és képzők 

 
Részletes leírás: 
A tanároknak és szülőknek olykor szükségük van bizonyos kérdések külön 
megbeszélésére, kivált amikor egy bevándorló gyermek bekerül az oktatási 
rendszerbe, ahol sok számára új, szokatlan, ismeretlen dologgal találkozik. A 
projektben interkulturális mediátorok segítik a szülők és az oktatási intézmény közti 
kommunikációt. Ezek a szintén bevándorló hátterű, hosszabb-rövidebb ideje 
Magyarországon élő szakemberek jól beszélnek magyarul, ismerik a magyar oktatási 
és intézményrendszert, a magyar szokásokat, de ugyanígy beszélik származási 
országuk nyelvét is, és ismerik az ottani intézményrendszert és szokásokat. A tanárok 
és szülők közti nyelvi tolmácsoláson túl képesek azonosítani a konfliktusok forrásává 
váló kulturális különbségeket, azokat a két félnek elmagyarázni, és kezelni a helyzetet. 
 
A szülőkkel és az intézmény(ek)kel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve a 
köztük folyó kommunikáció koordinálása fontos feladatok, ennek megfelelő 
képzésben részesülnek az  interkulturális mediátorok a projekt kezdetén. A képzés 
keretében a résztvevők egymástól is tanulnak, kicserélik a magyar oktatási rendszerre 
vonatkozó tapasztalataikat, és felkészülnek a lehetséges helyzetekre és mintázatokra. 
Az interkulturális mediátor elkíséri a szülőket az intézménybe, segít nekik a szülői 
értekezleteken, a különféle iskolai eseményeken, ünnepeken való teljes értékű 
részvételben. Ha felmerül valami megbeszélendő a diákkal kapcsolatban, akár a szülő, 
akár a tanár tud segítségükkel egyéni találkozót kezdeményezni. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A szülők módot kapnak a gyermekeik intézményi oktatás-nevelésében és az 
óvoda/iskola életében való aktív részvételre, s ezáltal a helyi közösség életében való 
közvetlen részvételre is. Így a bevándorló szülők jobban bevonódnak gyermekük 

https://menedek.hu/en/node/653
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oktatásába, magabiztosabban fognak mozogni az intézményekben és a szülői 
közösségben is, idővel jobban megbirkóznak az óvodai/iskolai ügyekkel. 
 
Szükséges erőforrások: 
A szülők és az oktatási intézmény közötti kommunikáció támogatásra interkulturális 
mediátorok kellenek, akik számára nemcsak megfelelő felkészítést, de a későbbiekben 
folyamatos támogatást és szupervíziót is biztosítani kell. 
 
Miért jó gyakorlat? 
Az integráció egyik elsődleges területe az óvoda és iskola – és ez a helyi közösségekre 
is igaz. A szülőket fontos támogatni és megerősíteni szülői szerepükben, így a 
későbbiekben maguk is aktívan tudják segíteni gyermekeik integrációját, illetve aktív 
részesei lehetnek az óvoda/iskola életének. 
 
Adaptálhatóság:  
Ez a jó gyakorlat teljes mértékben átvihető. 
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23. Jog-Aktivitás-Közösség 
 
A közösségi programok nemcsak támogatást nyújtanak a bevándorlóknak, de 
lehetőséget is a társadalmi többség tagjaival való találkozásra, ami hosszútávon az 
előítélek csökkenéséhez és nyitottabb társadalom építéséhez vezethet. A projekt egy 
társadalmilag aktív bevándorlóközösséget hoz létre, amely a társadalmi többség 
tagjaival együttműködve törekszik arra, hogy a társadalom aktív tagja és támasza 
legyen, és reflektáljon a csoportot körülvevő társadalmi és politikai realitásokra. 
 
Szervezet:  
Menedék Egyesület 

 
Információ: 
https://menedek.hu/en/node/706 

Célcsoport(ok): 
● szociális dolgozók 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A menekültek és bevándorlók sikeres integrációjához az alapvető szükségletek 
(lakhatás és megélhetés) mellett éppolyan fontos a pszichológiai jóllét, hogy otthon 
érezhessék magukat a befogadó országban. Ezt segíti egy sor különféle közösségi és 
csoportintegrációs program: 
 
1. A Budapest Metropolisz projekt művelődési és más kulturális eseményeket kínál a 
Magyarországon élő bevándorlóknak:  

 városnézések;  
 szabadtéri fesztiválok és múzeumok látogatása. 
 

2. A társadalmi többség tagjaival való találkozásra lehetőséget kínáló közösségi 
integrációs programok:  

- közösségi kertészkedés,  
- családi piknikek,  
- sportnapok, 
- közösségi sütés-főzés, 
- ünnepek. 

 
3. Közösségi programként a bevándorlók csoportos tanulás keretében készülnek fel a 
mindennapi élethez szükséges ismeretekkel. A célt maguk a résztvevők tűzik ki.  

- heti magyarnyelv-tanulás nőknek, 
- heti magyarnyelv-tanulás nőknek és férfiaknak, 
- egyéni és csoportos felkészülés a magyar állampolgárság egyik feltételéül 

szolgáló alkotmányvizsgára. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

https://menedek.hu/en/node/706
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A közösségi programok keretében a bevándorlók lépéseket tesznek a sikeres 
integráció felé, jobban megismerik egymást, és olyan kapcsolatokat alakítanak ki, 
amelyek révén nagyobb biztonságban érezhetik magukat új hazájukban. A közösségi 
események lehetőséget adnak a társadalom többségi tagjaival való találkozásra is, ami 
mindkét fél szempontjából igen fontos elem, és az interkulturális kompetencia 
fejlesztéséhez is hozzájárul.  
 
Szükséges erőforrások: 

● Interkulturális mediátorok (a feladatuk új résztvevők bevonása és az 
események szervezésében való közreműködés) 

● technikai erőforrások (a konkrét programtól függően).  
 
Miért jó gyakorlat? 
A bevándorlók más bevándorlókkal és a többségi társadalom tagjaival együtt, védett 
környezetben vesznek részt a közösségi programokon, ami pozitívan hat ki az egész 
integrációs folyamatra.  
 
Adaptálhatóság:  
A teljes projekt átvihető. Egyes tevékenységekhez – például a közösségi 
kertészkedéshez, illetve sütés-főzéshez, a családi piknikekhez és sportnapokhoz – nagy 
tér kell. 
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24. Bevándorlók hangja 
 
A projekt tevékenységei lehetőséget adnak a harmadik országbeli állampolgároknak, 
hogy hallassák a hangjukat, bemutassák identitásukat és ezek révén közelebb hozzák 
egymáshoz magukat és a helyieket. 
 
Szervezet:  
Menedék Egyesület 

 
Információ: 
http://menedek.hu/en/blog 

 

Célcsoport(ok): 
● szociális dolgozók 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A „Bevándorlók hangja” rádióadást és saját blogot lehetővé tevő platform révén növeli 
a harmadik országbeli állampolgárok láthatóságát a  közösségben. A közösségi adás és 
blog lehetővé teszi a Magyarországon élő, harmadik országbeli állampolgároknak, 
hogy láthatóbbak legyenek, és személyes szinten kommunikálhassanak a befogadó 
társadalommal. A cél az, hogy a projekt technikai és gyakorlati támogatásával a 
résztvevők aktív szerepet játsszanak az adásban és blogolásban. Ez utóbbi lehetőséget 
ad azok bevonására is, akik nem beszélik az ország nyelvét: anyanyelvükön írott 
történeteiket le lehet fordítani a társadalom többségi nyelvére.  

A bevándorlókat is bevonó “Stage Integrity” drámacsoportban a tevékenységek 
szerves részeként a tagok a tervezésből, szervezésből is kiveszik a részüket, ami 
befogadóbb közösséghez vezet. A drámacsoportban együtt játszanak a harmadik 
országbeli állampolgárok és a befogadó ország polgárai.  

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A programok nem pusztán segítik a résztvevő bevándorlókat, de a befogadó 
társadalom tagjaival való találkozásra, hanem kommunikációra is lehetőséget adnak 
számukra. Hosszabb távon ez kulcseleme az előítéletekkel szembeni küzdelemnek,  a 
toleráns közösség építésének, illetve olyan, társadalmilag aktív bevándorlóközösség 
kialakításának, amely pozitív. támogató módon működik együtt a társadalom többségi 
tagjaival. 
 
Szükséges erőforrások: 

● A projekt módszertanával és kiemelt fontosságával egyaránt tisztában levő 
interkulturális mediátorok és gyakorlott közösségi munkások, 

● Az adásokhoz: laptop, felvevőkamera, fülhallgató, mikrofon,  hangszerkesztő 
eszközök. 

 

http://menedek.hu/en/blog
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Miért jó gyakorlat? 
1. A rádióadások révén olyan emberek is elérhetők, akik más csatornákon nem. Az 
idegengyűlölet ellen igen hatásos eszköz a társadalom többségi részének nyelvét már 
beszélő, harmadik országbeli állampolgárok 20-30 perces adásai, amelyekben saját 
gyökereiket és kultúrájukat mutatják be. 
2. A közösségi blog szintén jó módszere a történetek megosztásának; jó lehetőség azok 
számára, akik a befogadó ország nyelvét sem beszélik, vagy félnek adásban 
megnyilvánulni.  
 
Adaptálhatóság: 
A közösségi adások és blog elképzelése bármely környezetbe átvihető. 
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25. Pszichoszociális támogatás menekültek és 
menedékkérők számára 
 
A projekt átfogó célja, hogy rugalmas szolgáltatást nyújtson a menekültek egyedi 
szükségleteire és problémáira. További célok a veszélyeztetett helyzetben levők 
azonosítása, a fogadási feltételek megfelelő szintjének biztosítása, és a nemzetközi 
védelemre szorulók helyi integrációjának lehetővé tétele. 
 
Szervezet:  
Menedék Egyesület 

 
Információ: 
http://menedek.hu/en/projects/complex-psycho-social-support-refugees-and-
asylum-seekers-hungary-0  

 
Célcsoport(ok): 

● szociális dolgozók 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A program célja a menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának 
támogatása, valamint a befogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése és 
minőségének javítása. Cél, hogy a menekültek és oltalmazottak tényleges és tartós 
védelmet élvezhessenek Magyarországon, és minél kevesebben kényszerüljenek 
közülük más országba vándorolni a nagyobb biztonság reményében. A menekültekkel 
folytatott segítő munka során egy olyan komplex szolgáltató rendszer kerül 
alkalmazásra, mely a szociális munka széles eszközrendszerét használva valósul meg. 

Budapesten közösségi programok szervezésével lehetőséget nyújt a program a 
menekültek és oltalmazottak számára a hasonló helyzetben lévő társaikkal való 
kapcsolattartásra, személyes kapcsolatok kialakítására és ápolására, nehézségeik 
közös megoldására, sikereik társas megélésére. A tevékenység során a szakemberek 
igyekeznek közösséget formálni, és lehetőséget adni arra, hogy az ügyfelek 
készségeket sajátíthassanak el közösségük hatékonyabb képviselete érdekében. 

Szociális tanácsadás keretében segítséget kapnak az intézményes, bürokratikus, 
hivatali, oktatási rendszerben, lakáspiacon, munkaerőpiacon való eligazodáshoz, a 
jogosultságokhoz való hozzájutáshoz, az önálló életvezetés kialakításához.  A 
tanácsadás mellett az ügyfelek egyéni szükségletei alapján jogi konzultációs 
lehetőséget is kapnak. 

Önkéntesek bevonásával pedagógiai célú tevékenység is folyik, amelynek során a 
kulturális szokásokkal való ismerkedést, illetve a magyar nyelv, írás, olvasás 
elsajátítását segítik elő. A cél, hogy a menekült és oltalmazott gyerekek sikeresebben 
vegyenek részt a közoktatásban. 

http://menedek.hu/en/projects/complex-psycho-social-support-refugees-and-asylum-seekers-hungary-0
http://menedek.hu/en/projects/complex-psycho-social-support-refugees-and-asylum-seekers-hungary-0
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A szociális munkások és interkulturális közvetítők heti rendszerességgel látogatják a 
befogadó állomások, ahol csoportos tanácsadást, szabadidős programokat tartanak 
felnőtteknek és gyerekeknek. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A projekt eredményeképpen emelkedik a fogadási körülmények, lakhatási 
szolgáltatások színvonala, javul a menedékkérők mentálhigiénéje, nőnek a 
kisebbségek beilleszkedési esélyei és a családok intézményes támogatása. Fontos 
hozadéka a projektnek, hogy a menekülteket és nemzetközi védettséget élvezőket új 
az önállóságukat segítő eszközökkel (tudással) vértezi fel. 
 
Szükséges erőforrások: 
Gyakorlott szociális munkások. 
 
Miért jó gyakorlat? 
Ez a komplex gyakorlat egyetlen tanácsadói rendszeren belül fókuszál több különböző 
célra. 
 
Adaptálhatóság:  
A szociális esetkezelés, a szociális tanácsadás és interkulturális mediáció gondolata 
bármilyen környezetbe átvihető. 
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26. Piacképes tudást és alkalmazást célzó alternatív 
oktatási formák 
 

A Magyarországon élő harmadik országbeli állampolgárok alkalmazási lehetőségeinek 
kiterjesztése a munkapiaci igényeknek megfelelő tudások és készségek ingyenes 
oktatása révén. 
 
Szervezet: 
Migrants' Help Association of Hungary (MIGHELP) 
 
Információ: 
http://mighelp.hu/ 

Célcsoport(ok): 
● Tanárok 

● Szociális munkások 

● Önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A menekültekből és bevándorlókból álló csoport többféle  – köztük munkaügyi és 
nyelvi – workshopot szervez és tart Budapesten és a menekülttáborokban is. Az egyik 
legfontosabb közülük az akkreditált ECDL-tanfolyam, amelynek témái az e-mail 
használatától egészen a CSS, MySQL vagy PHP ismeretéig terjednek. A MigHelp az 
egyetlen olyan szervezet Magyarországon, mely kifejezetten menekültek és 
bevándorlók számára kínál ECDL-oktatást. A MigHelp a McDaniel College Budapesttel 
együttműködve már több éve kínál az ECDL-t végzett vagy más módon érintett diákok 
számára magasszintű web design, adatbázis-kezelői és más informatikai kurzusokat. 
 

A MigHelp erőfeszítéseinek másik területe a nyelvoktatás. A szervezet magyar, német, 
francia és angol kezdő tanfolyamokat tart a Magyarország és Európa nyelveit tanulni 
kívánó bevándorlóknak és menekülteknek, ezzel segítve sikeres beilleszkedésüket.  
 

Kurzusok (végzettséget adnak):  
● Idősgondozás 

● B kategóriás gépjármű-vezetés 

● C kategóriás teherautó-vezetés  
● ECDL 

● MCSA (Microsoft rendszergazda) 
● Kosárfonás, kötés-horgolás 

● Kézművesség leendő vállalkozók számára 

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A menekültek és bevándorlók munkapiaci értékre és közösségi integrációra fókuszáló 
célorientált támogatása, hogy a társadalom dolgozó, értékes tagjaivá válhassanak. 

http://mighelp.hu/
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Szükséges erőforrások: 
● gyakorlott oktatók; 
● anyagi támogatás; 
● anyagi támogatás a járművezetői tanfolyamokhoz  

 
Miért jó gyakorlat? 
A projektet menekültek vezeti menekültek számára, tekintettel az önszervezés és 
önsegélyezés hatékonyságára és ösztönző erejére. 
 
Adaptálhatóság:  
A menekültek igényeinek megfelelő tanfolyamok; a járművezetői tanfolyamokkal 
kapcsolatos törvényi szabályozás országonként eltérhet. 
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27. Tudás-Készség-Attitűd 
 
A projekt 8 különböző tanfolyamra bomlik, amelyeken 165 segítő vehet részt 
ingyenesen, és idetartozik a „Tudás” weboldal üzemeltetése is, amely a szaktudás 
terjesztésének lehetőségét kínálja elektronikus formában. 
 
Szervezet:  
Menedék Bevándorlókat Segítő Egyesület 

 
Információ: 
http://menedek.hu/projektek/tudas-keszseg-attitud 

 

Célcsoport(ok): 
● menekültekkel és bevándorlókkal dolgozó szakemberek. 

 
Részletes leírás: 
A projekt növeli a harmadik országbeli állampolgárokkal dolgozó szakemberek 
interkulturális kompetenciáját és bevándorló-specifikus tudását, ezáltal  
hatékonyabbá téve munkájukat, a szakmai önismeret mélyítésével hozzájárul az 
érzékenyebb és segítőkészebb szakmai egyéniség kialakításához, fejleszti a területen 
dolgozó szakemberek kapcsolati hálóját, koordinálja és intenzifikálja 
együttműködésüket. A projekt célja továbbá egy olyan online felület kialakítása, amely 
lehetővé teszi a szakanyagokhoz (kutatási dokumentumok, elemzések, interkulturális 
konfliktusok feloldásának gyakorlati módszerei, és a kulturális sokféleséget 
erőforrásként hasznosító két rendezvény megvalósításának anyagai) való rendezett 
hozzáférést. 
 
A szakembereknek és bevándorlóknak kínált kurzusok:  

● Menekültekért / bevándorlókért végzett szociális munka (88 óra) 
● Önkéntes-képzés (16 óra) 
● Bevándorló-specifikus workshop (6 alkalom) 
● Bevándorló-specifikus közösségi munka (40 óra) 
● Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztése bevándorlókkal 

dolgozóknak  (32 óra) 
● Bevándorló-specifikus tematikus vitakör (32 óra) 
● Bevándorló gyerekek az óvodában - Interkulturális kompetencia fejlesztése (30 

óra) 
● Interkulturális kompetencia fejlesztése tanároknak (30 óra) 

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A bevándorlókkal és menekültekkel dolgozók minőségi szakmai fejlődése, tehát 
minőségibb munkája – így ügyfeleik is magasabb szintű szolgáltatásban részesülnek. 
 
 

http://menedek.hu/projektek/tudas-keszseg-attitud
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Szükséges erőforrások: 
● gyakorlott oktatógárda. 

 
Miért jó gyakorlat? 
A szakmai fejlődés igazodik a bevándorlókkal és menekültekkel végzett munka 
komplexitásához; a tréningek és workshopok az aktuális terepi helyzet realitásaira 
reflektálnak.  
 
Adaptálhatóság:  
A képzések anyagai lefordíthatók (és a adaptálhatók a helyi környezethez). 
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28. Baba-mama konténer a menekülttáborban 
 

A projekt alapvető célja anya-gyerek-gondozó egység felállítása a 
fogadóközpontokban, ahol az anyák és gyermekeik számára biztosítható a 
zavartalanság, higiéniai tanácsadás, és a gyermekbetegségek megfelelően követett 
kezelése. Itt biztosítják a szociális munkások a gyermekgondozáshoz szükséges 
higiéniai feltételeket és a gyermeküket szoptató anyák által igényelt kényelmes, 
elkülönített teret is. 

Szervezet:  
Menedék Egyesület 

 
Információ: 
https://menedek.hu/en/node/634 

 
Célcsoport(ok): 

● szociális dolgozók 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A baba-mama konténer project célja, hogy a befogadó állomáson tartózkodó nők és 
gyermekek megfelelő higiéniai körülmények között tudjanak szoptatni, valamint hogy 
a táborban töltött időt strukturáltan, hasznosan töltsék. Hetente több alkalommal 
biztosít a program kiscsoportos, kézműves, játékos programokat gyermekek számára, 
kiegészítve az oktatási rendszer által biztosított tantermi órákat. A konténert látogató 
nők ismeretterjesztő programokat kapnak, amelyek során reagálni tudnak a velük 
foglalkozó szakemberek a felmerülő nehézségekre, egészségügyi vagy egyéb 
problémákra. 

A projektben a rászoruló családok számára babaápolási, higiénés cikkek, 
vitaminkészítmények beszerezése és kiosztása is történik.  

A konténerben dolgozó segítő szakemberek a szükségletekre jól reflektáló segítő 
munkára, az együttműködésre, interkulturális kompetencia-fejlesztésre, illetve 
kommunikációs és konfliktuskezelései készség-fejlesztésre irányuló tréningeket, 
kapnak. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● a gyermekgondozáshoz biztosított higiéniai feltételek; 
● a gyermeküket szoptató anyák által igényelt kényelmes, elkülönített tér; 
● a hospitalizáció kockázatának csökkentése; 
● oktatás.  

 
Szükséges erőforrások: 

● konténer / helyiség a menekülttáborban; 
● szociális dolgozók. 

https://menedek.hu/en/node/634
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Miért jó gyakorlat? 
A kisgyermekekkel és anyákkal (várandós nőkkel) végzett komplex munka 
rugalmasabbá tehető, és táborról táborra terjeszthető.  
 
Adaptálhatóság:  

● konténer felállítása; 
● anya-gyerek szolgáltatások nyújtása. 
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29. MIRA 
 

A Mira célja a Magyarországon élő bevándorlók és menekültek segítése, illetve 
önsegélyezésük támogatása, hogy együtt  építhessenek egy összetartóbb társadalmat, 
boldogabb és elégedettebb világot, amelyben jó élni. 
 
Szervezet:  
Artemisszio Alapítvány 

 
Információ: 
https://artemisszio.eu/mira/en/ 

Célcsoport(ok): 
● szociális dolgozók 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 

Mentorprogram: A program keretében a mentorok heti találkozókon dolgoznak  
mentoráltjaikkal az olyan, közösen kitűzött célokért, mint például jobb magyar vagy 
angol nyelvtudás, informatikai ismeretek felfrissítése, vagy beszélgetnek az életről. A 
mentorok magyarok vagy olyan külföldiek, akik már itthon érzik magukat 
Magyarországon és a mindennapi ügyekben. Tudják, hogyan lehet megtalálni a 
megfelelő szakorvost, bankszámlát nyitni vagy beíratni a gyereket az óvodába. Tudják, 
hova érdemes kimozdulni, hol lehet gitározni tanulni vagy hogyan lehet átjutni Pestről 
Budára, de ami még fontosabb: szeretnek emberekkel beszélgetni. 
 
Tanulóprogram: Ebben a közösségben a magyar, angol vagy más nyelvet 
gyakorolhatják a Mira tagjai, akik közt éppúgy vannak már hosszabb ideje 
Magyarországon élő külföldiek, mint olyanok, akik csak nemrégiben hagytak el egy 
tábort; utóbbiak számára rendkívül fontos, hogy a társadalom tagjainak érezhessék 
magukat, ehhez pedig hamar meg kell tanulniuk jól magyarul. Szakmai 
pályafutásukhoz gyakran jól jön az angol nyelvtudás is. Az önkéntes tanárok számára 
rendszeres tapasztalatcserét, sőt, 15 vagy annál több jelentkező esetén felkészítő 
tréningeket is kínál a program. A sikert nem feltétlenül egy eredményes nyelvvizsga 
jelenti, inkább az, ha a diákok magabiztosabban tudják kifejezni magukat, és ezáltal 
munkát találnak, vagy jobban teljesítenek az iskolában.   
 
Lunch break: Képzelj el egy rendhagyó vacsorát, ahova kivételesen nem a barátaidat 
hívod el, hanem másokat. Menekülteket, bevándorlókat, vagy egyszerűen csak olyan 
magyarokat, akikkel amúgy soha nem találkoznál. Kérdezz, ismerkedj, lepődj meg! És 
egyetek egy jót. A receptet Ti hozzátok, a szervezést mi álljuk. 

Living room: Rendszeres beszélgetések, filmklub, tematikus esték, ahol közösen 
tanulhatnak a résztvevők egymás kultúrájáról és a világról, ami körülveszi őket. 
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Sufnituning: Minden, ami nem fért el sem a konyhában, sem a nappaliban, itt kap 
helyet: kézműves foglalkozások, közös városfelfedező túrák, és persze, futball. Az, 
hogy milyen foglalkozásokat, műhelyeket szerveznek, a résztvevőktől.  

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

A növekvő, egyre színesebb közösség egyre több teret kínál az interkulturális 
találkozásoknak, kölcsönös tanulásnak és élményeknek. 

 
Szükséges erőforrások: 

● projektmenedzser; 
● önkéntesek csapata. 

 
Miért jó gyakorlat? 
Ez a közösségi projekt nemcsak az anyagi alapoktól függ.  
 
Adaptálhatóság 

- Mentorprogram 

- Tanulóprogram 

- Lunch break 

- Living room 

- Sufnituning 
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30. Szlovéniában is otthon vagy 
 
A program fő célja, hogy a bevándorlók szlovén nyelvű kommunikációs készségének 
fejlesztése révén segítse beilleszkedésüket.  

Szervezet: 

Ljudska univerza Koper 

Információ: 
http://www.lu-koper.si/?page_id=588 

 

Célcsoportok: 

● önkéntesek;  
● tanárok. 

 
Részletes leírás: 
A tartalom 6 tematikus egységre bomlik: 

● szlovén nyelv a mindennapokban (alapfokú kommunikáció); 
● a közigazgatással való ismerkedés (hol vannak a hivatalok, hogyan töltsük 

ki a nyomtatványokat); 
● látogatás a szociális intézményeknél (hol vannak, mi a feladatuk; 

gyermeksegélyek és más juttatások); 
● munkakeresés – a munkaügyi központ (hol van, mi a feladata; regisztráció 

és munkakeresés / internetes keresés); 
● a gyerekem iskolás lesz (hogyan működik az iskola, szülői értekezletek, az 

iskola honlapja, tanszerek); 
● az én kultúrám, a te kultúrád (ki vagy te, ki vagyok én – kulturális 

hasonlóságok és különbségek, hivatalos internetes oldalak külföldiek 
számára). 

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A program résztvevői a szlovén nyelv tanulásán, az élethossziglani tanulás modelljébe 
való beilleszkedésen, különféle ingyenes tanácsadási és más támogató  
tevékenységeken keresztül felépítik alapvető állampolgári és szociális kompetenciáikat, 
továbbá sokat megtudnak arról az iskolai közegről, amelyben gyermekeik tanulnak, 
jogaikról és kötelességeikről, megtanulják a az internetes böngészés alapjait, 
miközben hasznos információkat találnak, és megteszik első lépéseiket az új 
környezetben való személyes és szakmai fejlődésük útján. 

Szükséges erőforrások: 
A munka formájában és módszereiben egyaránt a program résztvevőihez igazodik; 
aktív tanulás, klasszikus és gyakorlati-alkalmazott tanítási módszerek is 
szerepelhetnek benne. A tankönyv használata (és kiválasztása) a résztvevők már 

http://www.lu-koper.si/?page_id=588
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meglévő tudásszintjén és nyelvi diverzitásán múlik; alkalmazhatók létező kiadványok 
vagy gyakorlati feladatok. 

 

Miért jó gyakorlat? 
A résztvevők társasági élet és tanulás keretében tanulnak sokat az országról, ahova 
jöttek, miközben megtanulják a kommunikáció alapjait is, amelyre szükségük van az új 
környezetbe való könnyű beilleszkedéshez. 2 éves időszak alatt a programban 218 
felnőtt diák vett részt.  

Adaptálhatóság: 

A program elve más országokba átvihető. A program úgy van kialakítva, hogy a 
résztvevők megismerjék a számukra új országot, és sok, az új környezetben az életüket 
megkönnyítő hasznos információhoz jussanak. Az anyagok előkészítését követően a 
program máshol is megvalósítható.   
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31. Police ESOL - A Cardiff E.S.O.L. rendőrségi projekt 
 
A cél egy olyan kurzus  létrehozása, amely a menedékkérőkkel megismerteti jogaikat 
és kötelességeiket, miközben kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot épít ki velük. 
 
Szervezet:  
Dél-wales-i Rendőrség / Cardiff English for Speakers of Other Languages (ESOL) 

 
Információ: 
http://citiesofmigration.ca/good_idea/language-from-the-law-the-cardiff-esol-
english-for-speakers-of-other-language-police-project/  
 
Célcsoport(ok): 

● rendőrök,  
● oktatók. 

 
Részletes leírás: 
A Police ESOL tanfolyam a rendőrség emberei és az új bevándorlóközösség közti 
kapcsolatok kiépítésével együtt tanítja az angol nyelvet, és hangsúlyt helyez a 
tanulóknak az Egyesült Királyság törvényeivel és rendfenntartásával kapcsolatos 
tájékoztatására is. A 10x2 órás időtartamú tanfolyam olyan témákat ölel fel, mint „A 
rendőrség bemutatása”, „Vészhelyzetek kezelése”, „Gyermekek biztonsága az 
Egyesült Királyságban”, „Járművezetés az Egyesült Királyságban”. 
Minden foglalkozás igyekszik megalapozni a tanulók bizalmát a rendőrség iránt; a 
rendőrség tevékenységének és a brit törvényeknek a megértését – miközben a tanulók 
alapvető írásbeli és szóbeli angoltudását fejlesztik. 
A rendőrség, mint téma bevezetésekor a diákok nyugtalansága, feszült állapotuk 
jelentősen csökken. Az ESOL-tanárok kezdettől nagy hangsúlyt helyeznek rá, hogy a 
rendőrök is jelen legyenek, és ellássák a tanulókat az Egyesült Királyságban való 
biztonságos és kellemes élethez szükséges tudnivalókkal. Minden foglalkozáson külön 
időt szánnak rá, hogy a tanulók közvetlenül is feltehessék kérdéseiket a rendőröknek, 
és választ kapjanak az őket nyugtalanító kérdésekre. 
A rendőrség és a bevándorlóközösség közti közvetlen kapcsolat kiépítése segít 
csökkenteni azokat a félelmeket is, melyek hagyományosan hozzájárultak számos 
rasszista incidens vagy családi erőszak kialakulásához. Egy konkrét példa: az órák  
gyakorlati fókuszának köszönhetően a menedékkérők tisztában lesznek vele, mikor és 
hogyan használják a 999-es segélykérő számot, illetve más orvosi és szociális 
szolgáltatásokat. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

- Jobb (szóbeli és írásbeli) kommunikációs készség 

- A rendőrség iránti nagyobb bizalom 

- A bűnözés csökkenése 

- A rendőrség elérhetőségének és segíteni képességének tudata 

 

http://citiesofmigration.ca/good_idea/language-from-the-law-the-cardiff-esol-english-for-speakers-of-other-language-police-project/
http://citiesofmigration.ca/good_idea/language-from-the-law-the-cardiff-esol-english-for-speakers-of-other-language-police-project/
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Szükséges erőforrások: 
- Hivatkozás a webinarhoz: http://citiesofmigration.ca/webinar/community-

policing-finding-common-ground-with-immigrant-communities/  
- Prezentáció (PDF) letöltése 

- Q&A (kérdések és válaszok): audiovizuális anyagok 

- Highlights: webinar olvasásra 

- A cardiffi Rendőrségi ESOL Program – a kurzus egyéb anyagai 
 
Miért jó gyakorlat? 
A rendszer és az állampolgári jogok megismerésével kombinált nyelvtanulás remek 
módja a bevándorlók számára fontos téma beillesztésének az oktatási folyamatba.  
 
Adaptálhatóság: 
Az alábbi elemek adaptálhatók:  

- Rendőrség - a programot a helyi viszonyokhoz kell igazítani 
- Oktatás – fordítandó a ‘Police ESOL / Policesol’ 
- A sikeres együttműködést biztosítani képes szakembergárda 

- A tanárok és rendőrök támogatása 

- Helyi rendőrség-látogatások 

- Pozitív tanulási bevonódás biztosítása 

 
A brit rendőrségi szisztémára vonatkozó anyagokat adaptálni (lokalizálni) kell; egyes 
partnerországokban gondot jelenthet a rendőrség részéről tanúsítandó 
együttműködési szándék is.  

http://citiesofmigration.ca/webinar/community-policing-finding-common-ground-with-immigrant-communities/
http://citiesofmigration.ca/webinar/community-policing-finding-common-ground-with-immigrant-communities/
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2011/04/Community-Policing-Webinar-Presentation.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qb65v-p2O8g&feature=player_embedded#t=2542s
http://citiesofmigration.ca/ezine_stories/community-policing-finding-common-ground-with-immigrant-communities/
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2011/03/The-Cardiff-Policesol-Program.pdf
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32. Több bevándorló tanár 
 
Ez a jó gyakorlat a bevándorló hátterű tanárok támogatását segíti, a diákok 
pályaorientációjának propagálása és a szülőknek az oktatásba való bevonása útján. 
 
Szervezetek:  
A „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“ (Bevándorló előtörténetű tanárok) hamburgi 
hálózata, illetve a vele együttműködő Zeit Foundation Ebelin és Gerd Bucerius  
 
Információ: 
http://citiesofmigration.ca/good_idea/from-the-multicultural-classroom-to-the-
multicultural-staff-room/  
 
Célcsoport(ok): 

● oktatók,  
● döntéshozók,  
● hatóságok.  

 
Részletes leírás: 
A „Több bevándorló tanár” program támogatja a bevándorló hátterű tanárokat, illetve 
ösztönzi a hasonló hátterű diákokat, hogy tanárnak tanuljanak. A hálózat távlati célja 
egy élénk interkulturális németországi iskolarendszer. 
A hálózat segíti a jelenleg is az iskolarendszerben dolgozó bevándorló hátterű tanárok 
továbbképzését és szakmai fejlődését; nemrég létesített például egy online fórumot, 
ahol a tagok információkat és tapasztalatokat cserélhetnek, és támogathatják 
egymást. 
A projekt ösztönzi a bevándorló hátterű diákokat, hogy tanárnak tanuljanak. A 
tanárnak készülő fiatalok négynapos konferencia keretében hallgathatnak meg 
bevándorló hátterű tanárokat; a hálózat aktívan közreműködik a tanári pályára 
ösztönző esemény résztvevőinek toborzásában, illetve az esemény megrendezésében 
más német városokban (például Brémában) is. 
A hálózat továbbá a Köz- és Szakoktatási Minisztériummal az akkreditációs folyamat 
egyszerűsítése terén folytatott együttműködés útján segíti a nemzetközi képzettségű 
szakemberek belépését a hamburgi tanári szakmába, ezzel téve lehetővé, hogy több 
bevándorló hátterű tanár dolgozzon a német iskolákban. 
Szintén központi cél az interkulturális iskolai oktatás javítása. A hálózat tart 
interkulturális oktatási, vezetői, mediátori és tanácsadói képzéseket is, illetve – a helyi 
hatóságokkal és más partnerekkel, például alapítványokkal, tudományos 
intézményekkel, különféle civil- és bevándorlószervezetekkel együtt – több 
interkulturális oktatási modul létrehozásán is dolgozik, amelyeket a német iskolákban 
oktató minden tanár használhat. 
A hálózat fontosnak tartja a szülők bevonását az oktatási folyamatba, ezért 
információkkal látja el őket a német iskolarendszer működésére, illetve arra 
vonatkozóan, hogy hogyan segíthetik elő gyermekük iskolai sikerességét. A hálózat a 

http://citiesofmigration.ca/good_idea/from-the-multicultural-classroom-to-the-multicultural-staff-room/
http://citiesofmigration.ca/good_idea/from-the-multicultural-classroom-to-the-multicultural-staff-room/
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bevándorlószervezetekkel együttműködve kínál a hamburgi iskolákra vonatkozó 
tanácsadó szolgáltatást a bevándorlócsaládoknak azok anyanyelvén. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● bevándorló hátterű tanárok magasabb színvonalú támogatása; 
● bevándorló hátterű szakemberek németországi tanári pályára lépésének 

könnyítése; 
● a bevándorló hátterű tanárok számának növekedése a német 

iskolarendszerben. 
 
Szükséges erőforrások: 
Stratégiák, szabályozások, fórum  
 
Miért jó gyakorlat? 
A bevándorló hátterű tanárok alkalmazása a pozitívabb szerepmodell irányába hat, és 
segít az iskoláknak, illetve diákjaiknak a bevándorló diákok integrációs folyamatának 
támogatásában. 
 
Adaptálhatóság: 
A koncepció helyi szinten alkalmazható, a támogatói fórum létrehozható. Átvihető 
elemek a szülőkkel való együttműködés és a bevándorló hátterű diákok tanárrá 
válásának ösztönzése is.  
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33. A matematika mindenütt ott van 
 

A program célja, hogy a bevándorlókban megteremtse az élethossziglani tanulás iránti 
pozitív attitűdöt, illetve segítsen megoldani a számításokat igénylő mindennapi 
problémákat. 

Szervezet:  
Cene Štupar oktatóközpont, Ljubljana 

Információ: 
https://www.cene-stupar.si/wp-
content/uploads/2016/11/Projekti/Matematika%20je%20vsepovsod.pdf 

Célcsoport(ok): 

● önkéntesek,  
● tanárok. 

 

Részletes leírás: 
A program tartalmát különböző egységek szolgáltatják, a résztvevők aktivitásán 
alapuló műhelymunka keretében. A tartalom összességében a tanulásra és az 
alkalmazott matematikai kompetenciára összpontosít, részleteiben pedig az 
alábbiakra:  
- önismeret tanulási közegben; 
- tanulási stratégiák;  
- tanulási stílusok; 
- a próbálkozástól (és hibázástól) való félelem megszüntetése; 
- egyéni teljesítések. 

Az Európai Unió 2006/962/EC anyagában meghatározott kulcskészségek fejlesztése 
szempontjából „A matematika mindenütt ott van” program a tanulási, illetve a 
matematikai kompetencia fejlesztésére összpontosít. A program során a résztvevők 
fejlesztik tanulási képességüket és a tanulásban való kitartásukat, a hatékony 
időmenedzsmentet és a különféle szociális környezetekben való tanulás képességét, 
mindezen túl pedig a mindennapi életben szükséges problémák megoldásához 
szükséges matematikai készségeiket. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A párbeszéd aktív részeseiként a résztvevők különböző körülmények között tehetik 
próbára és fejleszthetik nemcsak korábbi tanulási és élettapasztalataikat, de a 
matematikai gondolkodásra és matematikai eszközök (módszerek) használatára való 
hajlandóságukat is. 

Szükséges erőforrások: 
A gyakorlatokat és ellenőrző teszteket is tartalmazó, szlovén nyelvű tananyag 
letölthető: https://www.cene-stupar.si/wp-
content/uploads/2016/11/Projekti/Matematika%20je%20vsepovsod.pdf 

 

https://www.cene-stupar.si/wp-content/uploads/2016/11/Projekti/Matematika%20je%20vsepovsod.pdf
https://www.cene-stupar.si/wp-content/uploads/2016/11/Projekti/Matematika%20je%20vsepovsod.pdf
https://www.cene-stupar.si/wp-content/uploads/2016/11/Projekti/Matematika%20je%20vsepovsod.pdf
https://www.cene-stupar.si/wp-content/uploads/2016/11/Projekti/Matematika%20je%20vsepovsod.pdf
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Miért jó gyakorlat? 

Az infokommunikációs technológiák aktív használatára építő program a matematikai 
készségeken túl közvetlenül fejleszti a digitális írástudást is. A program résztvevői 
emellett fontos tudásokra tesznek szert, úgy mint: 

● a tanulás az egyén és a közösség számára is lényeges voltának növekvő 
elismerése; 

● az egyén (önmaguk) felelősségének felismerése a személyes fejlődés terén; 
● az élethossziglani, illetve felnőttkori tanulás alapjainak magukévá tétele. 

Adaptálhatóság: 
Maga a program koncepciója – amelybe be vannak ágyazva a bevándorlók mindennapi 
életében elengedhetetlenül hasznos elemek – átvihető, és bármilyen közegben 
felhasználható. A letöltés semmilyen módon nem korlátozott, de az anyagok 
fordítására szükség van. 
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34. Könnyítsük meg a bevándorlók első lépéseit 
 
A program célja a közszolgálati dolgozók érdeklődésének felkeltése az albán nyelv és 
kultúra iránt, és ez irányú ismereteik bővítése, mindenekelőtt pedig toleranciájuk 
növelése az albánokkal szemben.  

Szervezet:  

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Információ: 
http://www.lu-
velenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=679  

Célcsoportok: 
A program közszolgálati dolgozóknak (óvodai és általános iskolai pedagógusoknak, 
közigazgatási és adóhivatali dolgozóknak stb.) készült, akik munkájuk során albánokkal 
(is) érintkeznek; velük ismerteti meg az albán kultúra és nyelv alapjait, hogy 
megkönnyítse munkájukat.  
 
Részletes leírás: 
A résztvevők az alábbi kulcskészségeket tanulják a személyes fejlődés, aktív 
állampolgárság, szociális befogadás és alkalmazás terén: 

1. KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELVEN: A résztvevők megismerkednek az albán nyelv 
alapjaival. Az albánokkal való anyanyelvi kommunikációhoz való pozitív attitűdbe 
tartozik a párbeszédre, interakcióra és albánokért vállalt erőfeszítésre való 
hajlandóság, az esztétikai értékeik iránti tisztelet. 

2. ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ: Rendkívül fontos megtalálni a legkönnyebb módját, 
hogy az albánok is – pozitív és szociálisan felelős módon – érteni és használni kezdjék 
a szlovén nyelvet. 

3. TANULÁS: A tanulás, illetve tartós tanulás, továbbá az idő és információ hatékony 
szervezésének képességét célzó program törekszik a tanulási folyamat és szükségletek 
tudatosságának növelésére. Cél az elérhető lehetőségek felmérésének, a nehézségek 
legyőzésének képessége az új ismeretek megszerzése és feldolgozása érdekében. A 
tudás ráépül a résztvevők korábban szerzett élettapasztalataira. 

4. SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK: Itt a társadalmi-gazdasági helyzeten 
van a hangsúly, például az alkalmazottak számarányán az aktív korú népességen belül, 
a szegénységi küszöb alatt élőké, vagy a társadalmi kirekesztettség valamilyen 
formáját tapasztalóké stb. 

5. KULTURÁLIS TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG: Fontos, hogy a résztvevők 
ismereteket szerezzenek a bevándorlók kultúrájáról és az albán népről. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
Az oktatás elméleti és gyakorlati részét is magába foglaló program végére a résztvevők 
képessé válnak rá, hogy motiválják és segítsék az albánokat a szlovén társadalomba 

http://www.lu-velenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=679
http://www.lu-velenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=679
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való minél nagyobb fokú integrációban. A résztvevők aktív párbeszédet folytatnak a 
csoporton belül, az előadó pedig aktívan együttműködik. 

 
Szükséges erőforrások: 

● számítógéppel, projektorral és táblákkal felszerelt tanterem; 

● hazai és külföldi szerzők különböző nyelvi anyagai; 

● internetes oldalak. 

 
Miért jó gyakorlat? 
A közszolgálati dolgozónak közvetíti az albán nyelvet és kultúrát, így a két fél közti 
kommunikáció könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik. A résztvevők nyelvi és 
gyakorlati ismereteket szereznek az albán nyelvről, miközben fejlődik az interkulturális 
kommunikációs készségük és képessé válnak egyes idegen nyelvű szövegek és 
kulturális jelenségek megértésére. 

 
Adaptálhatóság: 
A program alapgondolata és alapvető tartalma is átvihető: a bevándorlók 
integrációjának megkönnyítéséhez elengedhetetlen a velük dolgozók felkészítése 
(képzése) és támogatása. Az integráció nem egy-, hanem kétirányú folyamat. 
Természetesen lehetetlen megtanulni minden bevándorló anyanyelvét, de a 
legnagyobb és legerősebben reprezentált csoport anyanyelvének elsajátítása segítheti 
és felgyorsíthatja az integrációt. A program tartalmát egy adott bevándorló csoportra, 
az albánokra szabták, így aztán nehézségekbe ütközik az átvitele egy olyan 
környezetbe, ahol nincsenek albánul beszélő bevándorlók; módosításokra és 
adaptációra van szükség.  
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35. Szlovénia legyen a hazám 
 

A program célja a szlovén történelem, kultúra és alkotmányos rend megismertetése 
elsősorban az albán nőkkel, akik nagy része nem jár(t) iskolába, nem beszél szlovénul, 
és érkezésükkor Szlovénia nagy kultúrsokkot jelen számukra. 

Szervezet:  

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Információ: 
http://www.lu-
velenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=679  

 
Célcsoport(ok): 

● szociális dolgozók,  
● önkéntesek,  
● helyi hatóságok,  
● oktatási intézmény. 

 
Részletes leírás: 
A program fontos célja, hogy a Szlovéniában élő albánok megismerjék az ország 
kulturális diverzitását, illetve csoportjait, tisztában legyenek az alapvető jogokkal, 
össze tudjanak állítani egy EU önéletrajzot, és meg tudják találni a kínálkozó 
munkalehetőségeket, megismerkedjenek a számukra fontos weboldalakkal. 

A program – kivált a jogok és kötelességek terén – biztosítja számukra az 
információkhoz való hozzáférést, és a befogadó közösség élményét, amely a 
társadalmi integráció egyik alapfeltétele. Létfontosságú, hogy a folyamat során 
támaszkodni lehessen a résztvevők pozitív attitűdjére, korábbi ismereteik, 
tapasztalataik és a tanulás különféle életkörülmények közötti használatára való 
hajlandóságukra, illetve a lehetőségek keresésében való érdekeltségükre. A program 
során szerzett ismeretek a résztvevők számára könnyebbé teszik a mindennapi életet, 
és hozzásegítik őket az új környezetbe való beilleszkedéshez. 

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A résztvevők képessé válnak önállóan kommunikálni olyan mindennapi dolgokban, 
mint a közigazgatási ügyintézés, iskola, orvos, vásárlás stb. A program résztvevőinek 
önbizalma is erősödik. 

 

Szükséges erőforrások: 
A program megvalósításához szükség van az alábbiakra: 

● számítógéppel, projektorral és táblákkal felszerelt tanterem; 

● hazai és külföldi szerzők különböző nyelvi anyagai; 

http://www.lu-velenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=679
http://www.lu-velenje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=679
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● internetes oldalak. 

A program során ezenkívül a résztvevők látogatásokat tesznek olyan intézményekben, 
amelyekkel szinte napi kapcsolatban vannak (hivatalok, közigazgatás, iskola, 
egészségügy, boltok). 
 
Miért jó gyakorlat? 
A program végére a résztvevők képessé válnak a fogadó ország nyelvén bemutatkozni, 
el tudják mondani, mivel töltik a szabadidejüket, megértik a mentorok előadását. A 
program során a résztvevők megismerik azokat az intézményeket, amelyekkel napi 
kapcsolatban vannak (hivatalok, közigazgatás, iskola, egészségügy, boltok). Az eltérő 
kultúráról és nyelvről való tanulás erősíti a magabiztosságukat, megismerik jogaikat és 
kötelességeiket, és könnyebben integrálódnak új környezetükbe. 
 
Adaptálhatóság: 
A program alapgondolata és alapvető tartalma is átvihető. A meglévő integrációs 
programok mellett is szükség van a bevándorlók integrációjának ezen a módon is való 
könnyítésére. A program konkrét tartalmát lehetetlen vagy értelmetlen átvinni egy 
olyan környezetbe, ahol nincsenek albánul beszélő bevándorlók; ilyen esetben 
módosításokra és adaptációra van szükség.  
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36. Bibliomigra 
 
A program egy mobil könyvtár létrehozásával könyvek és magazinok soknyelvű 
gyűjteményét viszi az utcára az állampolgári részvétel növelése, a kritikus gondolkodás 
és eszmecsere serkentése, az interkulturális kapcsolatépítés és végül a nagyobb 
olvasástudás érdekében. 

Szervezet:  
Torino község és a Torinoi Könyvtár 

Információ: 
http://citiesofmigration.ca/good_idea/turin-bibliomigra-brings-the-library-to-the-
people-2/  
 
Célcsoport(ok): 

● oktatók,  
● helyi hatóságok,  
● könyvtárosok,  
● közösség,  
● önkéntesek. 

 
Részletes leírás: 
Európa legnagyobb szabadtéri piacán, a Porta Palazzon található Balon Bolhapiacon 
hetente egyszer megjelenik egy könyvekkel rakott háromkerekű – ez a Bibliomigra 
nevet kapott, 14 nyelven összesen 2000 könyvet kezelő mozgó kölcsönkönyvtár, 
amely be bárki személyi azonosító okmányok nélkül beiratkozhat, és két hétre 
kölcsönözhet könyveket. A Bibliomigra-furgon 2007-ben, Torino 6 városrészében 
kezdte megállásokkal tarkított cirkálását. Gyűjteményében megtalálhatók kínai, arab, 
albán, román, magyar, orosz, olasz – ezen belül még szicíliai és piemonti dialektusban 
íródott – könyvek, újságok, magazinok is.  
 
A projekt a torinoi városi könyvtár és az Arteria Egyesület együttműködésében folyik. 
A Torinoi Könyvtár a bevándorló olvasókat célzó számos módszere egyikeként tekint 
a projektre, melyet „az állampolgári részvétel, illetve az interkulturális kapcsolatépítés 
eszközeként” jellemez. 
 

Torinoban különösen fontos kérdés a bevándorlók integrációja, miután a Borgo 
Dorához vagy a Porta Palazzohoz hasonló belső történelmi kerületek lakosságából a 
bevándorlók száma mára meghaladja az 50 %-ot. A 2007-ben a Campagnia di San 
Paolo támogatásával indított projekt eredetileg a közterek közösségi használatának és 
az interkulturális párbeszédnek az ösztönzését tűzte ki célul. 
 

Míg más kerületek parkjaiban és kertjeiben a szabadidős tevékenység nyomán 
újjáalakulnak a játszóterek, a maga módján a Bibliomigra is közösségi teret ad a 
legfiatalabb lakók integrációjának: mozgó könyvespolcain túl a színes kocsi remek 
természetes háttere különféle játékoknak, báb- és táncelőadásoknak.  

http://citiesofmigration.ca/good_idea/turin-bibliomigra-brings-the-library-to-the-people-2/
http://citiesofmigration.ca/good_idea/turin-bibliomigra-brings-the-library-to-the-people-2/
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A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
Erősödő közösségi részvétel és olvasástudás, interkulturális kapcsolatépítés, növekvő 
megértés és tolerancia, társadalmi integráció. 
 
Szükséges erőforrások: 

● könyvállomány, 
● magazinok és újságok, 
● szállítóegység (furgon vagy tricikli), 
● tárolóhely. 

 
Miért jó gyakorlat? 
Fenntartható; a közösség minden tagját érinti; egyesíti az  állampolgári részvételt, az 
interkulturális kapcsolatépítést és egy alapvető készség tanulását.  
 
Adaptálhatóság: 
A koncepció könnyedén átültethető a helyi könyvtárak vagy oktatási intézmények 
gyakorlatába. Az ötlet alapján létrehozhatók olvasózugok vagy pontok, esetleg más 
elemei illeszthetők be az integrációs kurzusokba (pl. magazin- vagy újságcsere-nap). A 
szállítóegység tulajdonlása / vezetése / szervezése engedélyhez kötött és anyagi 
hozzájárulást igényel.  
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37. A bevándorlók helyi közösségben való integrációját 
segítő alapoktatás 
 
Az oktatási program fő célja, hogy elősegítse a bevándorlók bevonását élethossziglani 
tanulási tevékenységekbe, biztosítsa számukra a szlovén nyelv alapfokú ismeretét, 
ismereteket nyújtson nekik a helyi közösség életéről és kultúrtörténetéről, a közösségi 
élet intézményeiről, mindezzel előmozdítva integrációjukat. 

Szervezet:  
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. 

Információ: 
www.icra.si/ 

 
Célcsoport(ok): 

● szociális dolgozók, 
● tanárok. 

 
Részletes leírás: 
A program lehetővé teszi a helyi közösség nyelvén való alapfokú kommunikációhoz 
szükséges nyelvi ismeretek, illetve a helyi közösség történetét, kultúráját és 
működését érintő alapvető tudnivalók  megszerzését. A program során elsajátítandó 
nyelvtudás és viselkedés a mindennapi tevékenységek és kommunikáció alapszintjét 
célozza be. 
Az oktatás tematikus részekre tagolódik, amelyek az ismeretek megszerzésének 
logikai rendjében követik egymást, lehetővé téve ily módon a konkrét tartalmak 
követését és megértését, a kitűzött tevékenységeket, illetve a bevándorlók egymással 
való interakcióját:  
1. Bemutatkozó foglalkozás 

2. A szlovén nyelv alapjai 
3. A munkapiac 

4. Helytörténet 

5. Közösségi élet 

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A program résztvevőinek erősödik az önbizalmuk és javul a kommunikációjuk a 
közösséggel, amelyben élnek. A programon belül kiegyensúlyozott tartalom 
alapszinten igyekszik lefedni azokat a témaköröket, amelyekre a bevándorlóknak 
szükségük van az új országba érkeztükkor, és megkönnyíteni számukra az ismeretlen 
környezetbe való beilleszkedést. 

Szükséges erőforrások: 
Helyi közösség anyagai, weboldalak.  

 

http://www.icra.si/
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Miért jó gyakorlat? 
A résztvevők elsajátítják az alapvető nyelvi (és nyelvtani) szerkezeteket, valamint 
megismerkednek a szlovén államigazgatás bizonyos vonatkozásaival és alapelveivel , 
illetve az országra vonatkozó alapvető tudnivalókkal. 

 
Adaptálhatóság: 
A program koncepciója könnyedén átvihető; a tartalom úgy van kialakítva, hogy 
lehetővé tegye a bevándorlók számára a számukra új, szokatlan környezetbe való 
beilleszkedést. A meglevő anyagok felhasználhatók és adaptálhatók.  

 

  



 
 

 

 www.similarproject.eu 

38. „Anyu németül tanul – sőt, Apu is” 
 

A program célja a bevándorló anyák (és apák) nyelvtudásának javítása és segítésük az 
új élethez való alkalmazkodásban azáltal, hogy heti két délelőtt részt vesznek 
gyermekük iskolai tanóráján. A program ezzel párhuzamosan elősegíti a gyerek iskolai 
sikerét.  

Szervezet:  
Frankfurt városa, Németország  

Információ: 
http://citiesofmigration.ca/good_idea/school-for-mama-and-me/  
 
Célcsoport(ok): 

● oktatók,  
● óvónők és tanárok,  
● helyi hatóságok (megvalósítás). 

 
Részletes leírás: 
A német iskolarendszerbe való sikeres integráció és az új bevándorló szülők 
bevonódásának ösztönzése érdekében dolgozta ki Frankfurt városa az „Anyu németül 
tanul – sőt, Apu is” programot, amely 1997-ben az egyik elővárosban, nyolc általános 
iskola részvételével lefolytatott pilot projekttel indult. Jelenleg Frankfurt am Mainban  
a Frankfurti Multikulturális Ügyek Hivatala és a városi iskolák, óvodák és bölcsődék 
közti együttműködésben körülbelül 100 ilyen kurzus folyik. 
 
Az „Anyu németül tanul – sőt, Apu is” programban a bevándorló anyák (és apák) heti 
két délelőtt részt vesznek gyermekük iskolai tanóráján. Az anyák gyermekükkel együtt 
tanulnak németül, és egyúttal betekintést nyernek a gyerek életébe is a számukra új 
országban. A nyelvórák tartalma erősen gyakorlati irányultságú: azokra a mindennapi 
szavakra és kifejezésekre épül, amelyekre az anyáknak az új, németországi életükben 
való eligazodáshoz van szükségük, meg ahhoz, hogy megérthessék gyermekük 
tevékenységét. A program egyben az iskola és a szülő közötti együttműködő kapcsolat 
alapjait is építi. Az iskolanapba illesztett nyelvóra a költséges gyermekfelvigyázás 
megoldásának terhét is leveszi a szülő válláról. 
 
Az „Anyu németül tanul – sőt, Apu is” program sikere nyomán Frankfurt kezdte keresni 
a program középiskolai bevezetésének, illetve a szélesebb körhöz való eljuttatásának 
módját. Megkezdődött a program országossá való kiterjesztése is. 
 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
Az „Anyu németül tanul – sőt, Apu is” programban részt vevő iskolák arról számoltak 
be, hogy diákjaik nyelvhasználata és szókészlete is jelentősen javult, miután otthon, az 
anyjukkal is egyre többet kommunikáltak németül. Javuló nyelvi készségüknek 
köszönhetően a gyerekek az iskolában és a játszótéren is egyre inkább bevonódtak a 

http://citiesofmigration.ca/good_idea/school-for-mama-and-me/
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tevékenységekbe, ami megkönnyítette és élvezetesebbé tette úgy a tanulásukat, mint 
a szociális integrációjukat. Az osztály az anyák számára is lehetőséget kínált a 
kapcsolatteremtésre, tapasztalatcserére, segítségkérésre és barátkozásra egy 
előítéletektől mentes környezetben. 
 
Szükséges erőforrások: 
A tananyag és taneszközök adaptációja 

 
Miért jó gyakorlat? 
Mert kis segítséggel óriási haszna van szülő és gyermeke számára egyaránt. Szükség 
van hozzá az iskola / óvoda együttműködésére (városvezetési szinten is) és a 
pedagógusok elkötelezettségére, de csak kevés anyagi költsége van.  
 
Adaptálhatóság: 
A koncepció, időrend és javasolt témák (mindennapi élet) maradéktalanul átvihetők. 
A szülők csatlakozhatnak gyerekeikhez iskola utáni időtöltésekre is, vagy együtt 
készíthetik el a leckét, viszont az elgondolás elfogadtatásához szükség van az oktatási 
és önkormányzati intézmények együttműködésére. 
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39. “Bevándorló kávézó” 
 
A “Erzählcafé für Migrantinnen” célja a Cham járásban élő, bevándorló hátterű nők 
integrációja; a különféle nemzetiségű és korú nőknek lehetősége nyílik, hogy nyugodt, 
kellemes környezetben teremtsenek kapcsolatokat és gyakorolják a német nyelvet. 
 
Szervezet: 
A Cham járási hivatal és a Chami Nép-főiskola együttműködése 
 
Információ: 

● a Nép-főiskola weboldala: https://www.vhs-
cham.de/suche/kursdetails.html?courseId=461-C-BH49999 

● újságcikk: http://www.mittelbayerische.de/region/cham-
nachrichten/ein-besuch-im-chamer-weltladen-20909-art1003560.html 

 
Célcsoport(ok):  

● helyi hatóságok 
● önkéntesek 
● szociális dolgozók 

 
Részletes leírás: 
A férfiakkal ellentétben a bevándorló nők gyakran ki sem lépnek a házból, csak a 
családjukkal élnek és érintkeznek. Így általában sokkal kevesebb emberi kapcsolatuk 
van, mint a dolgozó férfiaknak, és rendszeresen németekkel társalogni is kevesebb 
lehetőségük. 
 
A programban résztvevő nők havonta egyszer találkoznak a Chami Nép-főiskolán. A 
nyitott találkozó központi témái a női kompetenciák, és a bevándorló nőket 
általánosan foglalkoztató kérdések. A résztvevőket élettörténetük felidézésére 
ösztönzik, s hogy keressenek szavakat az elbeszéléséhez.  A “Bevándorló Kávézó”, mint 
társalkodókör fókuszában nem a rideg tények és adatok állnak, hanem a személyes 
tapasztalatok, reflexiók, az egymással megosztható érzelmek. 
 
A kávé melletti csevegés, mint a női kommunikációnak a kultúrtörténetben gyökerező 
fontos formája, tudatos része a program stratégiájának. Minden találkozóra 
valamelyik résztvevő hoz házi süteményt, amelyet lehetőleg a szülőhazájából 
származó recept alapján készít– mint kulturális identitásának egy nagyon személyes 
szeletét, és ez értelmeződik újra most az interkulturális élmények kölcsönhatásában. 
A találkozó így gyakran a kulináris örömökről való beszélgetéssel indul, vagy a nők – 
németül – az elmúlt hetekben szerzett élményeikről kezdenek beszélni. Megosztják a 
német kormányhivatalokkal kapcsolatos tapasztalataikat, megbeszélik, milyen 
ingyenes módokon tudják elérni a családjaikat, beszélnek a csalódásaikról, például a 
munka- vagy lakáskeresés terén. 
 

https://www.vhs-cham.de/suche/kursdetails.html?courseId=461-C-BH49999
https://www.vhs-cham.de/suche/kursdetails.html?courseId=461-C-BH49999
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A társalkodókör – amely csak egyik eleme a kozmopolitizmus, tolerancia, integráció és 
interkulturalizmus iránti  erőfeszítéseknek Cham járásban – a résztvevők számára 
ingyenes. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● javítja német nyelvi kompetenciájukat; 
● növeli szociális kapcsolataik számát; 
● módot nyújt a jó és rossz élmények megosztására; 
● hozzájárul a németországi életkészségek tanulásához. 

 
Szükséges erőforrások: 

● A résztvevő nők által könnyen elérhető (megközelíthető) hely (és helyiség) 
● Csészék, tányérok, evőeszközök 

 
Miért jó gyakorlat? 
Az integrációs programok azt mutatják, hogy a résztvevő nők rendkívül hálásak ezért 
a lehetőségért. Mikor a havi találkozók alkalmával egy ízben megkérdezték őket, 
személy szerint kinek mit jelent a társalkodókör, az egyik nő úgy fogalmazott, hogy egy 
kapcsolati hidat épít, amely sokat segít a közösségbe való integrációban. Egy másik 
pedig azt mondta, jó lenne, ha a társalkodókör országosan elterjedne. 
 
Adaptálhatóság: 
A társalkodókör – avagy kávé melletti csevegés – koncepciója tetszőleges környezetbe 
átvihető, mivel az étel-ital minden kultúrának fontos aspektusa, melynek révén 
nyugodt, kellemes, a könnyed információcserét lehetővé tevő légkör alakul ki. Férfiak 
számára ugyanennek megfelelője lehet egy számítógépes vagy mondjuk bicikliszerelő 
műhely. Más környezetben eltérőek lehetnek a nők gondjai. A bevándorló nőket 
érintő németországi  problémái másutt lehetnek mások, így a nőket érdeklő témák, 
amelyekről szeretnének információt cserélni, a konkrét kulturális háttérhez 
igazítandók. 
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40. Rodingi MultiKulti Integrációs Egyesület 
 
Az alapszabály szerint az egyesület célja „jobb egymás mellett élés megteremtése 
előítélet-mentes és elfogadó kommunikáció révén”. A más kultúrák iránti nyitottság 
fontos feltétele a különbségek melletti hasonlóságok felfedezésének és megélésének. 
A párbeszéd és kapcsolattartás elengedhetetlen a kölcsönösen hasznos elfogadáshoz 
és kétoldalú kulturális kapcsolatokhoz. 
 
Szervezet: 
MultiKulti Integrationsverein Roding e. V. (MIV) 

 
Információ: 

● www.mvi-roding.de  
 
Célcsoport(ok): 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A Rodingi MultiKulti Integrációs Egyesület 16 országból származó 60 tagja olyan 
tevékenységeket folytatnak, amelyek keretében kicserélik gondolataikat, megtalálják 
a közös vonásokat és segítik az integrációt. 
 
Rodingi gasztro törzsasztal 
Ennek a havonta megrendezett eseménynek a résztvevői kapcsolatba kerülhetnek a 
rodingi kultúrák sokféleségével, és a közös főzés, illetve evés során oldott légkörben 
fejleszthetik nyelvi kompetenciájukat. 
 
Részvétel a hagyományos rodingi népfesztiválon 

A MIV 2013 júniusa óta vesz részt az évente rendezett rodingi népfesztiválon, és 
ezáltal Roding közösségi életében.  
 
Kulturális rendezvények 

A rendezvényekkel a MIV Roding kulturális sokféleségét igyekszik bemutatni. A 
résztvevők más-más perspektívákból ismerkedhetnek meg a különböző kultúrákkal.  
 
A MIV és más egyesületek 

A MIV tapasztalatcserét folytat a környékbeli egyesületekkel, aminek révén a tagok új 
embereket és új gondolkodásokat, illetve hasonlóságokat ismerhetnek meg. „Akinek 
az életét megismerjük, nem marslakó többé!” –  hirdeti a MIV mottója. 
 
 A MIV és a politikusok 

A kultúra és politika közti kapcsolattartás jegyében a MIV a rodingi politikusokkal is 
találkozik; ezek az alkalmak jó lehetőséget jelentenek az együttműködés formáinak 
kialakítására. 
 

http://www.mvi-roding.de/
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A MIV és a menekültek 

2015 júniusa óta a MIV segíti a menekült hátterűeket, amivel hozzájárul mielőbbi  
integrációjukhoz. 
 
A MIV és az iskolák 

A tanulóknak nemcsak Roding, de a világ sokféleségével is meg kell ismerkedniük, 
amelyet ezeken az eseményeken játékos formában élhetnek át. 
 
A MIV és a cégek 

A projekt keretében az egyesület a régió cégeivel ismerkedik, amelyekkel a jövőben 
kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést folytathat. A találkozókon a MIV 
feltárhatja a helyi cégekben rejlő kulturális potenciált. 
 
A MIV részvétele az Integrációs Fórumon 

2015 novemberében létesült a migrációs koncepciók és projektek indításával, 
koordinálásával és megvalósításával foglalkozó Migrációs és Integrációs Hálózat. 
 
A MIV és a gyerekek 

A MIV gyerekprogramokat is kínál, melyek keretében a résztvevők játék közben 
ismerhetnek meg eltérő kulturális hátterű gyerekeket. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● a rodingi kulturális sokféleség eszméjének terjesztése; 
● a bevándorlók társadalmi elfogadásának propagálása; 
● más szervezetekkel és cégekkel való hálózatépítés; 
● hasonló cipőben járók megismerése és érdekeik képviselete. 

 
Szükséges erőforrások: 

● konyhafelszerelés; 
● tipikus kultúrtárgyak (pl. zeneszerszámok, ékszerek, kézműves termékek, 

ruhák stb.) 
 
Miért jó gyakorlat? 
Mert a  MIV e tevékenységeivel aktív hatást gyakorol a rodingi régióra: ismereteket 
terjeszt és lehetővé teszi a kulturális sokféleség megélését is, mindezzel elősegítve az 
integrációs folyamatot. 
 
Adaptálhatóság: 
A főzés tetszőleges környezetbe átvihető; az iskolák és más oktatási intézmények  is 
könnyen adaptálhatják a gyerekprogramokat. 
Egy MIV jellegű egyesület támogatást igényel, és csak motivált önkéntesek tarthatják 
fenn. 
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41. Wohnungslotsen (szálláskereső) 
 
A Wohnungslotsen szálláskereső a menekülteknek segít szállást találni; a távlati cél 
pedig, hogy ezáltal támogassa integrációjukat Cham járásban.  
 
Szervezet: 
Cham járási hivatalának Önkéntes-osztálya 

 
Információ: 

● Cham járási hivatalának weboldala: https://www.landkreis-cham.de/service-
beratung/ehrenamt-sportpflege/ehrenamt/projekte-im-ehrenamt/ 

● Újságcikk: http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-
nachrichten/was-macht-ein-wohnungslotse-23509-art1365567.html 

● Újságcikk: http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-
nachrichten/fluechtlinge-haben-die-kaserne-verlassen-23509-
art1365583.html. 

 
Célcsoport(ok): 

● önkéntesek, 
● helyi hatóságok. 

 
Részletes leírás: 
Amint egy menekült menedéket kap Németországban, többé nem vonatkozik rá a 
menedékkérőket megillető juttatásokra vonatkozó törvény, helyette a II. szociális 
törvény hatálya alá kerül. A befogadott menekülteknek el kell hagyniuk a közösségi 
szállást és maguknak megoldaniuk a lakhatásukat, mivel a közösségi szállások a 
törvény értelmében a menedékkérőknek vannak fenntartva. A lakhatásba komoly 
beleszólása van a munkaügyi központnak is, hiszen ott bírálják el a kért lakbér 
elfogadhatóságát. 
 
A menekült státusz elnyerése tehát új problémákkal szembesíti az érintetteket, hiszen 
attól kezdve magának kell gondoskodnia a szállásáról. A II. szociális törvény 
haszonélvezőjeként, mint bárki más, számíthat a hivatalos támogatásra, de magának 
kell erőfeszítést tennie a kérdés megoldására. A befogadási folyamatban olykor – 
különösen a szíriai menekültek esetében –  meglepően rövid idő alatt születik döntés,  
és a rövid idő intenzív erőfeszítés mellett sem elegendő a napi élethez szükséges 
németnyelv-tudás megszerzéséhez. Ilyenkor a menekült számára igen nehezen 
leküzdhető, ugyanakkor sürgető feladat lakhelyet találni, amiben a hatóságok 
nemigen segítenek (bár a szabályozás keretei közt a lakbért fizetik). A menekültnek 
tehát lakhatási mentorra van szüksége, aki elsősorban az alábbiak terén segíti: 

● kiadó lakások keresése az újságokban és az interneten; 
● a potenciális bérbeadókkal való kapcsolatfelvétel; 
● az ügyfél elkísérése a szállás megtekintésére; 
● támogatás a bérleti szerződés megkötésében; 
● adatszolgáltatás (nyomtatványok kitöltése) a hatóságok számára; 

https://www.landkreis-cham.de/service-beratung/ehrenamt-sportpflege/ehrenamt/projekte-im-ehrenamt/
https://www.landkreis-cham.de/service-beratung/ehrenamt-sportpflege/ehrenamt/projekte-im-ehrenamt/
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/was-macht-ein-wohnungslotse-23509-art1365567.html
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/was-macht-ein-wohnungslotse-23509-art1365567.html
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/fluechtlinge-haben-die-kaserne-verlassen-23509-art1365583.html
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/fluechtlinge-haben-die-kaserne-verlassen-23509-art1365583.html
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/fluechtlinge-haben-die-kaserne-verlassen-23509-art1365583.html
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● kapcsolatteremtés a leendő szomszédokkal (bemutatkozás); 
● információcsere a viselkedésről, házszabályokról (szemétkezelés, fűtés stb.); 
● a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. 

 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● a munkaügyi központ és a II. szociális törvény előírásainak megfelelő 
szállás megtalálása; 

● új kapcsolatok megteremtése (pl. a szomszédokkal); 
● a helyi viselkedésminták és környezeti előírások megismerése. 

 
Szükséges erőforrások: 

● újság; 
● helyi tömegközlekedés; 
● önkéntesek. 

 
Miért jó gyakorlat? 
Az eljárás sok menekültnek segít szállást találni, ezzel hozzájárul az integrációs 
folyamathoz. 
 
Adaptálhatóság 

Leginkább a kezelhető számú bevándorlóval, illetve szabad bérelhető lakással 
rendelkező községekben alkalmazható; önkéntesek felvételét is igényli. 
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42. ”talentCAMPus” – tehetségtábor hátrányos helyzetű 
gyermekeknek és fiataloknak 
 

● Gyermekek és fiatalok fejlesztése művészeti és kulturális tevékenységeken 
keresztül. 

● Gyermekek és fiatalok látásmódjának és képességeinek fejlesztése a későbbi 
sikeres, önálló életük érdekében. 

 
Szervezet: 
Deutscher Volkshochschul-Verband (Német Nép-főiskolai Szövetség) 
 
Információ: 

● A DVV honlapja: http://talentcampus.de/start.html 
● A Chami Nép-főiskolán tartott hétvégi talentCAMPus  programról szóló 

újságcikkek: 
a. http://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/das-

einhorn-stand-im-mittelpunkt-20909-art1552421.html 
b. http://www.mittelbayerische.de/region/cham/gemeinden/cham/kun

st-und-umwelt-ferien-bei-der-vhs-fuer-kinder-22798-art1487738.html 
● A hamburgi oktatási központban tartott talentCAMPus program: 

https://talentcampushamburg.blog/ 
 
Célcsoport(ok): 

● helyi hatóságok, 
● tanárok és képzők, 
● önkéntesek. 

 
Részletes leírás: 
Minden fiatalnak jár a lehető legszínvonalasabb oktatás, származásra és társadalmi 
helyzetre való tekintet nélkül. A Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF)  
a „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung„ program keretében támogatja az iskolán 
kívüli kulturális oktatást, amelynek az egyik legnagyobb németországi példája a 
talentCAMPus. A kifejezetten gyerekek, fiatalok és fiatal felnőtt menekültek számára 
kidolgozott talentCAMPus a helyi oktatási intézményekkel együttműködésben valósul 
meg. 
 
A talentCAMPus programnak három formája van: 

● talentCAMPus hétvégi program hátrányos (oktatási) helyzetű gyerekek és 
fiatalok (10-18 éves korig) számára. Az alkalmanként egész napos program 1-4 
hétvégére terjed ki. 

● talentCAMPus plus menekült iskolázatlan gyerekek és fiatalok (10-18 éves 
korig) számára. Az egész napos program 3-10 hetes időtartamra  terjed ki. 

● talentCAMPus 18plus  oktatási szolgáltatások iskolába nem járó és más 
programokban nem érintett fiatal felnőtt (18-26) menekültek számára; 
megközelítőleg 3 naptól 6 hétig terjedő időtartamú. 

http://talentcampus.de/start.html
http://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/das-einhorn-stand-im-mittelpunkt-20909-art1552421.html
http://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/das-einhorn-stand-im-mittelpunkt-20909-art1552421.html
http://www.mittelbayerische.de/region/cham/gemeinden/cham/kunst-und-umwelt-ferien-bei-der-vhs-fuer-kinder-22798-art1487738.html
http://www.mittelbayerische.de/region/cham/gemeinden/cham/kunst-und-umwelt-ferien-bei-der-vhs-fuer-kinder-22798-art1487738.html
https://talentcampushamburg.blog/
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A talentCAMPus koncepciója kétféle oktatási modult kombinál: egy célorientáltat (pl. 
német nyelv, számítástechnika, interkulturális kompetencia és egy kulturálisat (pl. 
zenei, előadó- vagy képzőművészeti). A két modul kölcsönösen összefügg egymással, 
például a megszerzett nyelvtudás alkalmazható a színjátszásban. A program a hiányos 
iskolázottságú gyerekeket és fiatalokat segíti hozzá új, pozitív tanulási 
tapasztalatokhoz, amit kiegészíthet és fenntarthatóbbá tehet (a hétvégi 
talentCAMPus esetében) egy, a szülőket célzó oktatási program is. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
● a német nyelvi kompetencia fejlesztése; 
● új barátságok / szociális kapcsolatok létesítése; 
● kulturális, szociális, interkulturális kompetenciák fejlesztése; 
● új készségek tanulása; 
● saját tehetségek felfedezése. 

 
Szükséges erőforrások: 
A szükséges anyagok az adott program formájához és témájához igazodnak. A 
talentCAMPus különféle témái menet közben továbbfejleszthetők, illetve – témától 
függően – be lehet vonni szakértőket (művészeti oktatókat, animációs és 
filmszakértőket).  
 
Miért jó gyakorlat? 
A talentCAMPus koncepció támogatja a gyermekek és fiatalok integrálását a 
társadalomba, és a programnak köszönhetően a résztvevők többet tudhatnak meg új 
környezetükről, barátokat szerezhetnek, felfedezhetik saját tehetségeiket, új 
készségeket és kompetenciákat szerezhetnek, és csiszolhatják nyelvtudásukat 

 
Adaptálhatóság: 
A talentCAMPus koncepció más országokban is megvalósítható, de nem mindenütt 
van tűzoltóság, erdei kalandpálya vagy színjátszó-csoport, így bizonyos tevékenységek 
nem vihetők át. A tevékenységeket a helyi adottságokhoz kell igazítani.  
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43. Önkéntespont 

 
Az önkéntespont a projektmunkát és társadalmi aktivitást helyezi a középpontba. 
Célja a közjó, a társadalmilag értékes tevékenységek és egyes erkölcsi kötelességek 
felvállalásának elősegítése.  
 
Szervezet: 
Körzeti Iroda, Cham  
 
Információ: 

● Bajor központ: http://www.lagfa-bayern.de/  
● Cham járási önkéntespont: https://www.landkreis-cham.de/service-

beratung/ehrenamt-sportpflege/  

 
Célcsoport(ok): 
Az Önkéntespont mindenki előtt nyitva áll, aki szeretne társadalmilag hasznos vagy 
önkéntes tevékenységet végezni. A Pont által kínált önkénteskedési lehetőségek 
kimondottan a bevándorlók, illetve a bevándorlókkal foglalkozók szükségleteire 
fókuszálnak, és elsősorban önkéntesek részvételével zajlanak (legyenek ezek 
nyugdíjasok, fiatalok vagy bármilyen átlagos állampolgárok). 
 
Részletes leírás: 
Bajorországban nagy múltja van az önkéntességnek, a statisztikák szerint 5,2 millió 
állampolgár önkénteskedik, vagyis körülbelül minden második ember. Az 
Önkéntespont létrehozására 2000 júliusában került sor. Elsősorban olyan 
tevékenységek szervezésére koncentrálnak, amelyekkel időseket, fogyatékkal élőket, 
gyerekeket, illetve szociális, gazdasági vagy pszichológiai szempontból támogatásra 
szoruló csoportokat segítenek. Önkénteskedést a legkülönfélébb területeken lehet 
vállalni, mint például idősotthoni gondozás, szabadidő-szervezés, adminisztratív 
segítség, korrepetálás, gyermekfelügyelet, szociális munka, stb. 

A helyi hatóságok 2014-ben bővítették az Önkéntespont tevékenységi körét olyan 
lehetőségekkel, amelyek célcsoportja a menekültek és bevándorlók. A segítségnyújtás 
olyan területeket ölel fel, mint a gyerekekkel és fiatalokkal való munka, közlekedésben 
való segítségnyújtás, a helyi hatóságoknál történő ügyintézésben való segítség, 
orvoshoz kísérés, bevásárlás, nyelvtanítás. Csak Cham területén eddig 29 pont 
működik 39 közösségben, mintegy 1350 önkéntes részvételével. A bevándorlóknak és 
menekülteknek nyújtott segítség célja integrációjuk elősegítése és a különféle 
társadalmi csoportok közötti megértés elősegítése. Az önkéntességbe újonnan 
bekapcsolódók részt vehetnek az Önkéntespont vagy más szervezetek által felkínált 
képzéseken. Az önkéntes tevékenység elősegíti az érintettek társadalmi részvételének 
fokozódását. 

Az önkéntesek toborzásánál fontos szempont, hogy lehetőleg a bevándorló 
közösségek tagjai is aktivizálódjanak önkéntesként és vegyenek részt a különféle 
segítő tevékenységekben. 

http://www.lagfa-bayern.de/
https://www.landkreis-cham.de/service-beratung/ehrenamt-sportpflege/
https://www.landkreis-cham.de/service-beratung/ehrenamt-sportpflege/
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A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● közvetlen támogató kapcsolat a befogadó állam polgárai és a bevándorlók és 
menedékkérők között, az új társadalom megismerése nem csupán oktatási 
tevékenységeken, hanem hétköznapi teendőkön keresztül is 

● az állampolgárok érzékenységének és megértésének erősítése az integrációval 
és a bevándorlók helyzetével kapcsolatban 

 
Szükséges erőforrások: 
Az önkéntes tevékenységen Németország-szerte rendkívül nagy hagyományokkal 
rendelkeznek és fejlettek, és olyan különböző területeket érintenek, mint a sport és 
szabadidő, az oktatás és a szociális segítségnyújtás. Az önkéntespontokat a helyi 
hatóságok égisze alatt éppúgy ki lehet alakítani, mint civil szerveződésként. Vannak 
helyek, ahol az önkéntes tevékenységek elismerésének szervezett keretei is 
kialakultak: a különösen aktív önkéntesek kapnak egy olyan kártyát, amely munkájuk 
elismeréseként különféle dolgokra jogosítja őket. Az önkéntespontok hálózatának 
fontos ismérve az is, hogy hangsúlyos a más helyi szervezetekkel és intézményekkel 
való együttműködés.  
 
Miért jó gyakorlat? 
A kezdeményezés támogatja a helyi közösség tagjainak aktív részvételét, a kulturális 
párbeszédet, a kölcsönös megértés és bizalom erősödését. Az önkéntes tevékenységet 
végző bevándorlók nyitottabbak a befogadó társadalom irányába és nagyobb eséllyel 
sikerül teljesen integrálódniuk. A befogadó közösségek önkénteskedő tagjai első 
kézbőli tapasztalatokat szerezhetnek az érkezőkről, személyes ismerősöket 
szerezhetnek közülük, és alkalmuk lesz önálló véleményt formálni róluk, amely nem 
feltétlenül esik egybe a média vagy egyes politikai pártok által sugallt képpel. 
 
Adaptálhatóság: 
Átvihető az önkéntesség mint általános gyakorlat, illetve az, hogy a kezdeményezés 
egyik fő célja az önkéntesség társadalmi láthatóságának növelése, illetve az 
önkéntesség értékének és fontosságának felmutatása a társadalom egésze számára. 
Az önkéntespontok tevékenységeinek egy részét a helyi hatóságok vagy központi 
szervek támogatják, így az adaptálásnál fontos figyelembe venni a tevékenységek 
költségvonzatát. 
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44. Az “Ich will lernen” nyelvtanuló portál 

 
A tanulást támogató platform célja a bevándorlók nyelvi, társadalmi és szakmai 
integrációjának elősegítése. 
 
Szervezet: 
Deutscher Volkshochschul-Verband (Német Nép-főiskolai Szövetség) 
 
Információ: 
https://www.iwdl.de/  
 
Célcsoport(ok): 
A platform a felnőttoktatási intézmények dolgozói számára készült, de jogosultságot 
kaphatnak a használatához a középfokú oktatásban dolgozó pedagógusok, illetve más 
oktatási intézményekben foglalkoztatott coach-ok, trénerek és mentorok is. A portál 
használható ezen kívül maguk a bevándorló nyelvtanulók, egyéni tanulás keretében. 
18 évnél fiatalabb felhasználók esetében szülői beleegyezés szükséges a 
regisztrációhoz. 
 
Részletes leírás: 
A platform a közös európai referencia keretrendszer szerinti A1 és B1 nyelvi szintre 
koncentrál, és az integrációs nyelvi kurzusok tantervi kereteire épül, illetve tartalmaz 
egy A1 szintű német mint második nyelv kurzust is, kiterjedt írás-olvasási 
készségfejlesztéssel. A tananyag a munkavégzéshez szükséges nyelvi kompetenciákra 
koncentrál, az egyes szituációk 11 szakterület szektorközi együttműködéseiből 
merítenek. Mint fentebb is kiderült, a platform egyéni nyelvtanuláshoz éppúgy 
megfelelő, mint integrációs vagy egyéb nyelvi kurzusok anyagaként, akár csak 
kiegészítésként is.  
Ha valaki tanárként regisztrál, létrehozhat a platformon belül tanulócsoportokat, 
amelyekhez online mentorként rendeli hozzá a program a pedagógust. Az egyéni 
nyelvtanulóként regisztrálókat DVV mentorok segítik. 
Példa a tartalomra, hogy a Schnitzel und Dolmades című internetes szappanopera 45 
epizódja is elérhető a portálon keresztül. A görög Tsantidis család, Emre a török büfés, 
Inge a dán diáklány és barátaik kalandjai számos hétköznapi élethelyzethez kínálnak 
nyelvi tartalmat az „ich-will-deutsch-lernen.de” honlapon. 
A platform ingyenesen használható. A nyelvtanulók bárhol, bármikor bármelyik részét 
használhatják, maguk szabják meg a haladási tempót, és azt, mely feladatokat 
csinálják meg. Az ich-will-deutsch-lernen.de honlapon található feladatok egy 
társasjáték-táblát formázó tanmenetbe illesztve találhatók meg, de a tanuló maga 
döntheti el, melyik mezőről indul, és a felkínált „ideális” sorrendet követi-e vagy maga 
válogatja össze az egyes leckék tartalmát. Mind az A1, mind a B1 szint 15 leckényi 
anyagot tartalmaz. A platformon összesen 11 ezer gyakorlat található. A tanulók 
bármelyik feladatot bármennyiszer megismételhetik és szabadon mozoghatnak az 
egyes szintek között. A „Tanulási portfólió” felület segít nyomon követni a tanulási 
folyamatot. (Elérés: https://portal-deutsch.de/ ) 

https://www.iwdl.de/
https://portal-deutsch.de/
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A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● nyelvi készségek fejlődése 

● a német társadalom alaposabb megismerése 

● interkulturális tanulási kontextus 

● szakmai készségek megszerzése 

● írástudáshoz kötődő készségek fejlődése 

 
Szükséges erőforrások: 

● technikai eszközök és erőforrások, ellenőrzőrendszer 

● a konkrét tanmenet és tanulási keretek kidolgozása  
 
Miért jó gyakorlat? 
Egy jól ismert és bejáratott nyelvoktató platformról van szó, amely az egyéni 
nyelvtanulók igényeit is képes kielégíteni. A kidolgozásában számos nyelvtanár 
szakértő vett részt, a minisztérium támogatásával. 
 
Adaptálhatóság: 
Noha az eszköz a német nyelv oktatására fókuszál, az alapkoncepció, a feladattípusok, 
a netes szappanopera más nyelv tanításánál is működőképesek. Az összegyűjtött 
tananyagok és témakörök olyan általános keretként szolgálhatnak, amelyet bármely 
ország szakemberei feltölthetnek tartalommal az adott nyelv és kultúra 
kompetenciáinak oktatásához. Mivel maguk a tananyagok, így a videók is, speciálisan 
a német kontextushoz igazodva kerültek kidolgozásra, így azokat nem célszerű 
egyszerűen lefordítva átvenni, hanem minden országnak ki kell dolgoznia a saját 
kultúraspecifikus tananyagait.  
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45. Tanácsadás és információs szolgálat menekültek és 
bevándorlók részére 

 
A szolgáltatás célja, hogy információval, tanáccsal és támogatással lássa el a 
bevándorlókat és menedékkérőket, az élet legkülönbözőbb területein. 
 
Szervezet: 

● A szolgáltatást különböző társszervezetek végzik: 
● Caritas - Német Caritas Szövetség 

● Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchen in Deutschland (a német 
evangélikus egyház szociális segítő szervezete) 

● a Munkásjóléti Szövetség (Arbeiterwohlfahrt) 
● A Német Esélyegyenlőségi Segélyszervezet (Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband) 
● a Német Vöröskereszt (Deutsches Rotes Kreuz) 
● a Németországi Zsidóság Központi Segélyszervezete (Zentralwohlfahrtsstelle 

der Juden in Deutschland) 
● a Száműzetésben Élők Szövetsége (Bund der Vertriebenen) 

 
Információ: 

● az alábbi honlapokon: 
● http://www.caritas-cham.de/index.php/migrationsberatung.html  
● http://www.caritas-cham.de/index.php/asylsozialberatung.html  
● A tanácsadó szolgáltatások a szövetségi menekült- és bevándorlótámogató 

program ajánlásaira épülnek, amelyekről bővebben az illetéskes 
minisztériumok szakanyagaiból tájékozódhatunk (német nyelven): 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrati
on/Sonstiges/handlungsempfehlungen-mbe-jmd-
familien.pdf?__blob=publicationFile  

 
Célcsoport(ok): 
A szolgáltatásokat a helyi önkormányzatok és szociális intézmények alkalmazottai 
nyújtják menekültek és bevándorlók számára. 
 
Részletes leírás: 
A szolgáltatások az igényeken alapuló, egyéni szintű és specifikusan a migrációhoz 
kötődő problémákra fókuszálnak, és egyaránt célozzák a Németországba újonnan 
érkezetteket és a már hosszabb ideje ott élőket. Információt nyújtanak a nyelvtanulási 
lehetőségekről (némettanfolyamok helyszínei és árai), segítenek a személyes 
problémák megoldásában, tanácsot kínálnak egészségügyi, biztosítási, beiskolázási, 
lakhatási és munkaügyi kérdésekben (például meglévő végzettség elismertetése). A 
tanácsadást nyújtó szakemberek sokszor több nyelven is beszélnek és általában jól 
ismerik a felmerülő problémákat.  

http://www.caritas-cham.de/index.php/migrationsberatung.html
http://www.caritas-cham.de/index.php/asylsozialberatung.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integration/Sonstiges/handlungsempfehlungen-mbe-jmd-familien.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integration/Sonstiges/handlungsempfehlungen-mbe-jmd-familien.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integration/Sonstiges/handlungsempfehlungen-mbe-jmd-familien.pdf?__blob=publicationFile


 
 

 

 www.similarproject.eu 

A menedékkérőket célzó tanácsadó szolgáltatások elsősorban a pszichoszociális 
támogatásra fókuszálnak, illetve a mindennapi nehézségekben igyekszik támogatni a 
menedékkérőket: 

● a menedékstátusz kérelmezésével kapcsolatos ügyintézés 

● a menedékkérőket megillető anyagi folyósított támogatásokkal kapcsolatos 
ügyintézés 

● személyes problémák (betegség, traumatizált állapot, adósságok) 
● munkakeresés, munkaügyi kérdések 

● óvodai és iskolai problémák 

● a befogadó közösségekben fellépő konfliktusok 

● hazatérés vagy továbbköltözés 

 
A tanácsadás során a szociális munka gyakorlatából ismert módszerek kerülnek 
alkalmazásra. A folyamat célja egy fejlesztési terv kidolgozása a további integrációhoz, 
majd szakszerű támogatás nyújtása a fejlesztési terv megvalósítása során. Ehhez 
lényeges a különböző érintett felek közötti együttműködés (munkaügyi, oktatási és 
szociális szervek). A célcsoport rendkívül heterogén jellege, az egyéni problémák 
sokfélesége miatt gyakran egyénre szabott megoldásokra van szükség. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

● személyre szabott segítség és támogatás, beleértve az egyéni fejlesztési tervet 
és tanácsadást is 

● az integrációs folyamat felgyorsítása, a bevándorlók kompetenciáinak és 
önbizalmának fejlesztése 

 
Szükséges erőforrások: 
A szolgáltatásokat a minisztériumközi szövetségi program (Bundesministerium des 
Innern (BMI) und Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSF)) támogatja, különböző ágazatok és szervezetek (oktatási, szociális 
intézmények, helyi önkormányzatok) együttműködésével kerül sor a program 
megvalósítására, ami hozzáadott értéket jelent. 
 
Miért jó gyakorlat? 
A szolgáltatást a bevándorlók és menedékkérők ingyenesen vehetik igénybe. Számos 
egyénre szabott szolgáltatást nyújt az élet különböző területein (oktatás, 
foglalkoztatás, szociális terület, egészségügy, stb.). Mindezek az integrációs politika 
fontos részét képezik. 
 
Adaptálhatóság 
Átvehető a tanácsadó szolgáltatások mint alapkoncepció, illetve a szervezetek és 
szektorok közötti együttműködés az integráció területén. A tanácsadást nyújtó 
intézmények működése állami jóváhagyáshoz és minisztériumi engedélyezéshez 
kötött, illetve ezen szervek anyagi támogatásával valósul meg. 
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46. Integrációs kurzusok 

 
A szolgáltatás célja integrációs kurzusok kínálása az alábbi területeken:  

● német nyelvből  
● állampolgári ismeretek – jogok és kötelességek 

● a társadalmi életben való eligazodás és részvétel 
● interkulturális kompetenciák. 

 
Szervezet: 
A kurzusok koncepcióját és tantervét a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Iroda 
dolgozta ki, megvalósításuk pedig felnőttoktatási szolgáltatókon keresztül történik. 
 
Információ: 

● a kurzusok tartalmáról, szabályozásáról, a rájuk való jelentkezés módjáról 
bővebb információ a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Iroda honlapján: 
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/i
ntegrationskurse-node.html 

● a VHS Cham – Chami Népfőiskola által kínált kurzusok: https://www.vhs-
cham.de/deutsch-integrationskurse 

 
Célcsoportok  

● trénerek 

● helyi hatóságok 

 
Részletes leírás: 
A teljes kurzus egy nyelvoktatási és egy orientációs kurzust foglal magába. A nyelvi 
kurzus hat modulból (mintegy 600 tanórából) áll, és a B1-es szintű nyelvvizsgára készít 
föl. Tartalmilag a németországi mindennapok legfontosabb területeit öleli föl: 

● oktatás, továbbképzés 

● munka, karrier, elhelyezkedés 

● gyereknevelés 

● vásárlás, fogyasztói lét 

● társasélet, szabadidő 

● média 
 

A résztvevők megtanulják kitölteni a szükséges nyomtatványokat, hivatalos leveleket 
írni, telefonon ügyet intézni, álláshirdetésre jelentkezni. 
 
Az orientációs kurzusra (100 óra) a nyelvtanfolyami rész után kerül sor. A kurzus 
tartalma országismeret és állampolgári ismeretek: a német politikai rendszer, jogok és 
kötelességek, illetve a fontosabb német társadalmi értékek megismerése. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A résztvevők elsajátítják a mindennapi boldoguláshoz szükséges nyelvi és állampolgári 
ismereteket, hogy készen álljanak a mindennapokban előálló élethelyzetekre. 

http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.vhs-cham.de/deutsch-integrationskurse
https://www.vhs-cham.de/deutsch-integrationskurse
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Szükséges erőforrások: 
Tananyag, tanterem. 
 
Miért jó gyakorlat? 
Az integrációs kurzusok segítik a társadalomba újonnan érkezők beilleszkedését és 
munkaerőpiaci esélyeit. Hosszabb távon máris kirajzolódik a program sikeressége a 
résztvevők integrációja terén. A résztvevők megőrzik a tanfolyamon szerzett 
nyelvtudásukat, illetve az ott elsajátított tanulási stratégiák segítségével gyarapítani is 
tudják azt. A résztvevők legalább fele állítja, hogy a kurzust követően többet használja 
a német nyelvű médiát, mint előzőleg. Ez éppúgy vonatkozik a német nyelvű 
újságokra, mint a tévéműsorokra vagy a filmekre. A résztvevők többsége szerint 
gyermekük iskolai oktatásának is jót tett az általuk elvégzett kurzus, különösen, mivel 
így sokkal hatékonyabban tudnak kommunikálni a tanárokkal és a többi szülővel. Az 
eredmények a munkaerőpiaci integráció tekintetében is pozitívak, illetve jól mutatják, 
hogy a kurzus elősegíti az Németországi léttel való azonosulást. 2017 első felében a 
résztvevők 51,9%-a tett sikeres B1 szintű nyelvvizsgát (a pótvizsgázókat is 
beleszámítva), míg 2016. hasonló időszakában az arány 59,3% volt. Az A2-es szintet 
2017 első felében 38,9%, míg 2016 első felében 32,9% tette le sikeresen. 
 
Adaptálhatóság 
Az integrációs kurzus alapkoncepciója (úgy a nyelvi mint az állampolgári ismeretek) 
bárhol jól adaptálható. Maguk a tananyagok speciálisan a németországi nyelvi és 
kulturális környezethez alkalmazkodnak, jelentős átdolgozás nélkül nem átvehetők. 
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47. 1. “Refukonyha” 2. “Mozgókonyha” 

 
A program célja a közösen végzett tevékenységeken keresztül történő integráció. 
1. “Refukonyha”: “ESG Nuremberg“ 
2. “Mozgókonyha”: “Über den Tellerrand”.  
 
Szervezet:  
Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Iroda: “Blickpunkt Integration” 
 
Információ: 
1. “Refukonyha” 

● az „ESG Nürnberg” honlapja 

● http://www.esg-nuernberg.de/gruppen-engagement/refukitchen 

2. “Mozgókonyha” 
● A projekt honlapja: http://www.kitchenontherun.org/kontakt/ 

● http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/BlickpunktInteg
ration/2017/2017-1.pdf?__blob=publicationFile 

 
Célcsoport(ok): 

● önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A Refukonyha kezdeményezés célja, hogy ismeretlen emberek találkozzanak 
egymással és közösen főzzenek, recepteket tanuljanak egymástól, beszélgessenek. 
Ebben bárki részt vehet, függetlenül attól, van-e tapasztalata a menekültlét terén vagy 
sem. A közös főzésre rendszeres időpontokban kerül sor, és időnként az egyes 
országok konyhaművészetének szentelt tematikus főzések is vannak (pl. Szíria, 
Szomália, Afganisztán, Etiópia). A Refukonyha az ÉtteremHét rendezvénysorozatnak 
és más kulturális fesztiváloknak is állandó résztvevője. A Mozaik Ifjúsági Díj harmadik 
helyezettje, és így a „Sokféleséggel a rasszizmus ellen” cím birtokosa. A projekt 
keretében külön érzékenyítő és kompetenciafejlesztő képzéseket is kínálnak. 
 
A Mozgókonyha egy konténerből kialakított mobil konyha, amelynek segítségével 
Németország- és Európa-szerte különböző helyszíneken közös főzéseket tartanak 
bevándorlóknak és helyi lakosoknak, amelyeken az együtt főzésen túl közös étkezésre 
és beszélgetésre is sor kerül. A legkülönfélébb embereket hozzák össze ezek az 
események, menekülteket és helyi lakosokat, időseket és fiatalokat, énekeseket és 
mesélőket, keresztényeket és muzulmánokat, akikben az a közös, hogy mindannyian 
emberek. A közös főzés és étkezés kellemes hangulatot teremt és jó beszélgetésekre 
ad alkalmat, leépítve az előítéleteket, és egyúttal kezdőpontot is kíván nyújtani olyan 
együttműködési folyamatoknak és dialógusoknak, amelyek azután is folytatódhatnak, 
amikor a konténer már továbbhaladt. 
 
A Szövetségi Migrációs és menekültügyi Iroda 2017. szeptemberre a Mozgókonyhát 
jelölte meg mint kiemelt projektet. 

http://www.esg-nuernberg.de/gruppen-engagement/refukitchen
http://www.kitchenontherun.org/kontakt/
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/BlickpunktIntegration/2017/2017-1.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/BlickpunktIntegration/2017/2017-1.pdf?__blob=publicationFile
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A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  
A főzés olyan tevékenység, ami összehozza az embereket, ezáltal segítve nekik az 
ismerkedésben, az előítéletek leküzdésében. 
 
Szükséges erőforrások: 

● konyhai berendezések 

● főzési alapanyagok 

● egy szervező, aki megtervezi és összefogja az eseményeket 

 
Miért jó gyakorlat? 
A közös főzés és együtt étkezés összehozza egymással a mégoly különböző hátterű 
embereket is, segíti egymás kultúrájának megismerését, az előítéletek lebontását, a 
résztvevők önbizalmának és kompetenciáinak fejlődését. 
 
Adaptálhatóság 
Mindkét kezdeményezés alapkoncepciója jól átvihető más országok kontextusába, és 
bár az egyes részletek és szervezési mozzanatok különbözőek lehetnek, az 
alapgondolat (közös főzés és étkezés közbeni beszélgetés és tapasztalatcsere) 
ugyanúgy működhet nagyvárosi mint kisközösségi környezetben.  
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48. Művészeti projektek: 1. “Zenélő csoport” 2. 
“Színjátszó csoport”  

A program célja migráns hátterű emberek társadalmi beilleszkedésének segítése a zene 
és a színjátszás segítségével. 
 

Szervezet: 
“Zenélő csoport”: Caritasverband für den Landkreis Cham e.V. 
“Színjátszó csoport”: Waldmünchner Trenckverein  
 
Információ / dokumentáció: 
1. “Zenélő csoport”  
Újságcikk:  
http://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/naechstenliebe-und-
barmherzigkeit-20909-art1541376.html 
 
2. “Színjátszó csoport” 
Újságcikk: 
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/diese-panduren-
sind-mehr-als-mitwirkende-23509-art1409478.html 
 
Célcsoport(ok): 

● szociális segítők, önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
A “Zenélő csoport” szervezője a „Caritasverband für den Landkreis Cham” szervezet, 
tagjai pedig olyan migrációs tapasztalattal nem feltétlenül rendelkező emberek, akik 
szívesen járnak össze énekelni és zenélni. A rendszeres találkozások során új dalokat 
és zenedarabokat tanulnak. A részvételnek nem feltétele a zenei előképzettség, a 
csoportba bárki járhat, akinek kedve van közösen énekelni és zenélni.  A program 
koordinátora, a Caritas Szövetség szociális munkása szerint a közös zenélés remek 
lehetőséget nyújt a résztvevő bevándorlóknak érzelmeik kifejezésére, a közösségbe 
való beilleszkedésre és a német nyelv tanulására. A csoport különféle helyi kulturális 
eseményeken is fellép. 
 
Önkéntes alapon szerveződő amatőr színjátszócsoportra számos példát találunk 
szerte Bajorországban. Ezek tagjai általában olyan helyi lakosok, akiket vonz a színpadi 
szereplés lehetősége, az általában a nyári időszakban színre vitt előadás témája pedig 
többnyire egy olyan jeles történelmi esemény, amelyre az adott városkában vagy 
faluban került sor. Ezekhez a színjátszócsoportokhoz azonban csatlakozhatnak 
bevándorló háttérrel rendelkező lakosok is, amint arra számos konkrét példát is 
láthatunk. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök:  

http://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/naechstenliebe-und-barmherzigkeit-20909-art1541376.html
http://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/naechstenliebe-und-barmherzigkeit-20909-art1541376.html
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/diese-panduren-sind-mehr-als-mitwirkende-23509-art1409478.html
http://www.mittelbayerische.de/politik/asyl/cham-nachrichten/diese-panduren-sind-mehr-als-mitwirkende-23509-art1409478.html
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Bevándorlók és bevándorlók önbizalmának és kompetenciáinak fejlesztése 
előadóművészeteken keresztül. 
 
Materials required/resources  

● Próbahelyiség 

● Szervező (olyan csoporttag vagy segítő, aki megtervezi és összefogja a 
tevékenységet) 

 
Miért jó gyakorlat? 
Az előadóművészeti tevékenységekben való részvétel fontos szerepet játszik a helyi 
lakossággal való kapcsolatépítésben, a kulturális tapasztalatcserében, a kölcsönös 
bizalom és megértés fejlesztésében. 
 
Adaptálhatóság 
Az alapkoncepció könnyen átemelhető más országok kulturális kontextusába, de 
természetesen a helyi hagyományokra és eseményekre fóluszáló színielőadások nem 
vehetők át változatlan formában. 
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49. Természeti Erőforrások Napja 

 
A program célja bevándorlók és menekültek megismertetése a környezetbarát és 
fenntartható élet alapjaival, elősegítendő társadalmi beilleszkedésüket. 
 
Szervezet: 
ANU Bundesverband e.V. 
 
Információ: 

1. Az 2ANU Bundesverband e.V.” honlapja: 
http://umweltbildung-mit-
fluechtlingen.de/willkommen/newsdetail/news/ressourcentag-gemeinsam-aktiv-in-
asylunterkuenften/ 
 
2. Újságcikk: 
http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/ressourcentag-fuer-fluechtlinge-
in-geldersheim-100.html 
  
Célcsoport(ok): 

● szociális munkások, önkéntesek 

 
Részletes leírás: 
Az országos szintű eseménysorozat keretében a résztvevő menekültek és bevándorlók 
megismerkedhettek a víz- és energiatakarékosság alapjaival és sok hasznos tanácsot 
kaptak ezen a téren. Gyakorlati tevékenységeken keresztül sajátíthatták el a 
fenntarthatóság és energiahatékonyság alapjait, a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságát és gyakorlatát, illetve azt, hogyan kivitelezhető mindez az ember saját 
lakókörnyezetében ma Németországban. A képzésekre jórészt a menekültbefogadó 
állomásokon kerül sor.  
 
A képzések fő célja a résztvevők társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A gyakorlati 
tudnivalókon túl a képzés kitér a környezet megóvásának fontosságára, és arra, milyen 
mélyen gyökerezik a mai német társadalomban az a gondolat, hogy az erőforrások 
végesek és a környezet megóvása  prioritások közé tartozik. Sok menekült számára ez 
azért újdonság, mert nem gondolják, hogy a takarékosság fontos lehet egy olyan 
társadalomban, amely az ő szemükben ennyire jómódúnak tűnik. A képzés során 
azonban megértik, hogy mindenki felelős a környezetért, és saját döntéseinek komoly 
környezeti kihatásai vannak. A résztvevők a képzés végén olyan tanúsítványt kapnak, 
amelyet felhasználhatnak, amikor lakást vagy szobát akarnak bérelni. A képzéseket a 
környezeti nevelés és a szociális munka terén képzett trénerek tartják, akiket a 
projektet koordináló ANU Bundesverband és regionális partnerei képeztek ki a 
feladatra. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 

http://umweltbildung-mit-fluechtlingen.de/willkommen/newsdetail/news/ressourcentag-gemeinsam-aktiv-in-asylunterkuenften/
http://umweltbildung-mit-fluechtlingen.de/willkommen/newsdetail/news/ressourcentag-gemeinsam-aktiv-in-asylunterkuenften/
http://umweltbildung-mit-fluechtlingen.de/willkommen/newsdetail/news/ressourcentag-gemeinsam-aktiv-in-asylunterkuenften/
http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/ressourcentag-fuer-fluechtlinge-in-geldersheim-100.html
http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/ressourcentag-fuer-fluechtlinge-in-geldersheim-100.html
http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/ressourcentag-fuer-fluechtlinge-in-geldersheim-100.html
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Az erőforrás fogalmának megértése, a takarékos erőforrás-használat gyakorlatára 
vonatkozó ajánlások, a fenntartható életvitel mint a társadalmi beilleszkedés egyik 
előfeltétele. 
 
Szükséges erőforrások: 
Képzők, a gyakorlati feladatokhoz szükséges alapanyagok (különféle típusú 
hulladékok), áramfelhasználást mérő okostelefonos alkalmazás. 
 
Miért jó gyakorlat? 
A projekt nemcsak a fenntartható fejlődés alapjaival ismerteti meg a résztvevőket, 
hanem ráébreszti őket saját felelősségükre a környezet megóvása terén, elősegítve 
ezzel beilleszkedésüket egy olyan társadalomba, amely fontos értéknek tekinti a 
környezetvédelmet. 
 
Adaptálhatóság 
A képzés alapkoncepciója, a háttérismeretek és gyakorlati feladatok más országokban 
is használhatók. Nem minden hulladéktípus egyformán gyakori az egyes országokban, 
így a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlásához adaptálni kell a feladatot a helyi 
adottságoknak megfelelően.  
 

 

 

 

  



 
 

 

 www.similarproject.eu 

50. Szociális vállalkozások 

A program célja fiatal munkanélküli bevándorlók támogatása a vállalkozóvá válás 
folyamatában, olyan társadalmilag innovatív vállalkozásokra fókuszálva, amelyek 
társadalmi problémákra keresnek választ. 
 
Szervezet: 
Social Impact Lab, Frankfurt 
 
Információ: 

● Social Impact Lab Frankfurt: http://frankfurt.socialimpactlab.eu/EN 

● Az AndersGründer projektről: http://andersgruender.eu/ 

● A ChancenNutzer projektről: http://chancennutzer.eu/ 

 
Célcsoport(ok): 

● helyi hatóságok, önkormányzatok 

 
Részletes leírás: 
A vállalkozásalapítók országos központja 2014. februárjában nyílt meg Frankfurtban, 
és azt a jelszót tűzte zászlajára, „Együtt a sikeresebb innovációért, integrációért és 
változásért”. Ez az első olyan kezdeményezés Németország területén, amelyben 
migrációs háttérrel rendelkező fiatalok és társadalmi vállalkozók egy fedél alatt 
dolgozzák ki üzleti ötleteiket a frankfurti Social Impact Lab által nyújtott helyszínen. A 
két célcsoport számára két különböző programot dolgoztak ki: az egyik az 
AndersGründer, a másik pedig a ChancenNutzer. 
 
Az AndersGründer az első Frankfurt-környéki startup-központ, amely kimondottan a 
társadalmi célú vállalkozásokra fókuszál, vagyis társadalmi problémákra igyekszik 
vállalkozói nézőpontú megoldásokat találni. A projekt a társadalmi vállalkozás 
beindításától kezdve végigkíséri az adott startupot egy coaching-folyamaton, illetve 
hozzásegíti a megfelelő szakmai hálózatokhoz való csatlakozáshoz. Segíti a fiatal 
vállalkozókat, hogy fenntartható vállalkozásokat indítsanak és közben az általuk 
azonosított társadalmi probléma megoldásán munkálkodjanak. A Social Impact GmbH 
tapasztalt csapata már több mint 100 startupot kalauzolt végig a kezdeti 
nehézségeken. Ezek egyike a BAYTI HIER, egy fiatalos, modern ruházati márka, amely 
a sportos stílust ötvözi az eleganciával, és így bármilyen alkalomra megfelelő. A 
nyugati stílusú darabokat ötvözi a klasszikus szíriai mintákkal és vonalakkal, miáltal úgy 
a német mint a közel-keleti vásárlók számára vonzó. A német és szíriai tagokból álló 
cég maga a megélt integráció. A termékek fejlesztésében, gyártásában és 
forgalmazásában egyaránt vegyesen vesznek részt németek és szírek. Aki a BAYTI HIER 
márkát viseli, a nyitott Németország mellett teszi le a voksát. [1]. 
A ChancenNutzer projekt a JP morgan támogatásával valósul meg, és fiatal, menekült 
hátterű munkanélkülieket támogat a vállalkozóvá válásban. Holisztikus, egyénra 
szabott orientációt nyújt a hozzá fordulóknak. [2]. 

A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 

http://frankfurt.socialimpactlab.eu/EN
http://andersgruender.eu/
about:blank
http://chancennutzer.eu/
https://docs.google.com/document/d/1Hqmoa2Lp6sMlmzx0Gf_fjHDblFOlqRJKxVmBYRdpIPA/edit#_ftn1
https://docs.google.com/document/d/1Hqmoa2Lp6sMlmzx0Gf_fjHDblFOlqRJKxVmBYRdpIPA/edit#_ftn2
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Az AndersGründer átfogó segítséget nyújt a szociális startupoknak az egyéni 
coachingtól és tanácsadástól kezdve a szakirányú képzéseken keresztül a megfelelő 
szakmai hálózatokba való becsatolásig és co-working lehetőségek kiközvetítéséig. 
A CancenNutzer teret, képesítést, kapcsolati tőkét és coachingot kínál a résztvevőknek 
végig az egyéni vállalkozóvá válás útján, miközben egyéb karrierlehetőségeket is 
felmutat számukra. A támogatás a közös ötletgenerálástól az egyéni karrierdöntés 
vagy startupstratégia támogatásán keresztül a képzésig és coachingig egy komplex 
folyamatot ölel fel az önálló tevékenység megkezdésének és növekedésének 
időszakában. 
 
Szükséges erőforrások: 

● elkötelezett trénerek és vállalkozók 

 
Miért jó gyakorlat? 
A Social Impact Lab a tanulás, tapasztalatcsere és kapcsolatépítés tere. A 
ChancenNutzer projekt a résztvevő bevándorló hétterű fiatalok egyéni érdeklődésén 
és kompetenciáin alapulva segíti elő munkaerőpiaci integrációjukat. Az 
andersGründen projekt a résztvevők saját ötleteinek megvalósításához nyújt 
segítséget. 
 
Adaptálhatóság: 
Mindkét projekt alapkoncepciója használható más országokban is, de a coachinghoz 
használt szakanyagokat adaptálni kell a helyi viszonyoknak megfelelően, mivel a 
társadalmi vállalkozások kontextusa eltérő. 
 

[1] http://andersgruender.eu/andersgruender/bayti-hier-3671  
[2] http://frankfurt.socialimpactlab.eu/EN 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1Hqmoa2Lp6sMlmzx0Gf_fjHDblFOlqRJKxVmBYRdpIPA/edit#_ftnref1
http://andersgruender.eu/andersgruender/bayti-hier-3671
https://docs.google.com/document/d/1Hqmoa2Lp6sMlmzx0Gf_fjHDblFOlqRJKxVmBYRdpIPA/edit#_ftnref2
http://frankfurt.socialimpactlab.eu/EN
http://frankfurt.socialimpactlab.eu/EN
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51. Megérteni a politikát 

 
A program célja a fiatal bevándorlók motiválása arra, hogy vegyenek részt a helyi 
szintű politikai folyamatokban, adjanak hangot saját véleményüknek, ismerkedjenek 
meg a politikai folyamatokkal 
 
Szervezet:  
beramí berufliche Integration e.V. (Frankfurt am Main) 
 
Információ: 

● A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Iroda honlapján a projekt ismertetése: 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-
april-projekt-des-monats.html?nn=4731690 

● Információ a projektről a Frankfurter Netzwerk Mentoring honlapján: 
http://www.community.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/frankfurter-
netzwerk-mentoring/page/438 

● Szórólap: http://www.berami.de/wp-content/uploads/2015/05/290115-
Mehr_Bock_auf_Politik_Flyer.pdf 

  
Célcsoport(ok): 

● helyi hatóságok 

 
Részletes leírás: 
Sok olyan bevándorló él Németország területén, akik nem rendelkeznek német 
állampolgársággal, így nem vesznek részt sem a szövetségi, sem a tartományi 
választásokon. Ennek ellenére ők maguk is alakítják az országot, és a politika is 
befolyással van az ő életükre. A projekt ezen a felismerésen alapul, és azt tűzte ki célul, 
hogy megmutassa a bevándorló hátterű fiataloknak, milyen lehetőségeik vannak a 
politikai részvételre. 
 
A „Több politikai érdeklődés – több bátorság a változtatáshoz – mostantól mi is részt 
veszünk” elnevezésű projekt a bevándorló hátterű fiatalok politikai részvételét 
támogatja. Egy politikában vagy civil szférában jártas mentor segítségével elkezdik 
kialakítani és kifejezni saját politikai elképzeléseiket. A kilenc hónapos mentorálási 
folyamat során számos politikai folyamatba és tevékenységbe betekintést nyerhetnek, 
az önkormányzati közgyűléstől kezdve politikusok megbeszélésein keresztül a 
Greenpeace és más szervezetek tevékenységeiig. Ennek során arról is képet kapnak, 
mi minden érdekli őket magukat elsősorban a politikán belül, miről akarnak a 
későbbiekben többet megtudni. Ha maguk is hatással akarnak lenni a politikai 
folyamatokra, először is meg kell érteniük azok működését. A gyakorlati 
ismeretszerzést ezért megelőzi egy elméleti oktatás, amelynek során a résztvevők 
megismerkednek a német politikai rendszerrel, és a civil társadalom szerepével. 
 
 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-projekt-des-monats.html?nn=4731690
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-projekt-des-monats.html?nn=4731690
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-projekt-des-monats.html?nn=4731690
http://www.community.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/frankfurter-netzwerk-mentoring/page/438
http://www.community.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/frankfurter-netzwerk-mentoring/page/438
http://www.berami.de/wp-content/uploads/2015/05/290115-Mehr_Bock_auf_Politik_Flyer.pdf
http://www.berami.de/wp-content/uploads/2015/05/290115-Mehr_Bock_auf_Politik_Flyer.pdf
http://www.berami.de/wp-content/uploads/2015/05/290115-Mehr_Bock_auf_Politik_Flyer.pdf
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A cél az, hogy megértsék, milyen jogaik vannak és hogyan képesek maguk is változást 
generálni aktív politikai részvételükön keresztül. A projektnek ezért fontos részét 
képezik olyan ismeretek is, mint a prezentációs technikák és a retorika. A fiatalok 
látogatást tesznek az európai, szövetségi és tartományi parlamentben is, ahol 
találkozhatnak és beszélhetnek politikusokkal. 
 
A résztvevők politikai aktivitása a projekt lezárultával is megmarad – legyen szó saját 
közösségükről, diákszerveződésekről, nőmozgalmakról vagy civil szervezetekben való 
munkáról. Már megtanulták megfogalmazni követeléseiket, megtalálni a megfelelő 
kifejezési módot, részt venni a politikai vitákban, és kezdeményezéseket végigvinni. 
Mindez fontos motivációt jelent a számukra ahhoz, hogy a jövőben aktívan akarják 
alakítani a jövőjüket.[1]. 
 
A célcsoport(ok) számára várható eredmények és előnyök: 
A célcsoport tagjai alaposan megismerik a német politikai rendszert, érdekeltebbé 
válnak a politikai részvételben. A projekt azon az elgondoláson alapul, hogy a 
bevándorlók társadalmi beilleszkedése csak akkor lehet sikeres, ha maguk is a 
társadalom részének tekintik magukat és élnek a részvételhez való jogukkal. 
 
Szükséges erőforrások: 
Politikai részvétel iránt elkötelezett mentorok, a politikai rendszer működésére és a 
jogi környezetre vonatkozó leírások és szakanyagok 
 
Miért jó gyakorlat? 
A projekt a bevándorlók politikai részvételén keresztül segíti elő társadalmi 
beilleszkedésüket és kompetenciáik fejlesztését. 
 
Adaptálhatóság:: 
A projekt alapkoncepciója más országokban is használható, de a konkrétan felhasznált 
tréninganyagokat adaptálni kell az adott ország politikai rendszerének megfelelően. 
Az anyagok megtalálhatók a projekt Facebook-oldalán. 
(https://www.facebook.com/Mehr-Mut-zum-Gestalten-1542059922734253/).[1] 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-
projekt-des-monats.html?nn=4731690 

 

https://docs.google.com/document/d/1Hqmoa2Lp6sMlmzx0Gf_fjHDblFOlqRJKxVmBYRdpIPA/edit#_ftn1
https://www.facebook.com/Mehr-Mut-zum-Gestalten-1542059922734253/
https://docs.google.com/document/d/1Hqmoa2Lp6sMlmzx0Gf_fjHDblFOlqRJKxVmBYRdpIPA/edit#_ftnref1
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-projekt-des-monats.html?nn=4731690
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-projekt-des-monats.html?nn=4731690
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-projekt-des-monats.html?nn=4731690
http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/170427-april-projekt-des-monats.html?nn=4731690

