
 
 

 

Wizyta studyjna w Budapeszcie – Jak organizacje pozarządowe pracujące z migrantami radzą 

sobie w nieprzyjazną sytuacji polityczno-społecznej na Węgrzech. 

Budapeszt 26-30 czerwca 2016 

Program 

 

Niedziela, 26 czerwca 2016 

Dzień 0 Program 

8:00 Zbiórka na Lotnisku F. Chopina w Warszawie 

Wylot 10:40  Przylot do Budapesztu 11:50 

  

popołudnie Przylot do Budapesztu, zameldowanie się w hotelu 

 Obiadokolacja 

 

Poniedziałek, 27 czerwca 2016 

Dzień 1 Plan dnia: 

7:00- 8:30 Śniadanie w hotelu 

9:00 Zbiórka w lobby; wyjście na spotkania 

9:30- 12:00 Hungarian Association for Migrants- Menedek 

Menedek jest organizacją czynnie działającą w sferze pomocy uchodźcom, 

migrantom przyjeżdzającym do Węgier jak i węgierskim repatriantom.  Ich misją 

jest pomoc w integracji cudzoziemcom, która przyświeca im przy wszystkich 

realizowanych projektach. 

Pierwsze spotkanie ma na celu przybliżenie sytuacji polityczno-społecznej na 

Węgrzech w kontekście kryzysu migracyjnego. Uczestnicy zapoznają się z 

głównymi problemami z jakimi spotykają się odwiedzane organizacje 

pozarządowe pracujące z uchodźcami, jak i na rzecz obrony praw człowieka.  

Dodatkowo przedstawione zostaną system pracy i obecnie realizowane projekty  

prężnie i aktywnie działającego w Budapeszcie biura Menedek. 

12:30-14:00 Obiad 

14-30-16:30 Hungarian Civil Liberties Union- TASZ 

Drugie spotkanie odbędzie się w siedzibie organizacji działającej głównie na rzecz 

obrony praw człowieka węgierskich obywateli. Pomimo, że TASZ nie pracuje 

bezpośrednio z cudzoziemcami  to często monitoruje przebieg legislacyjny ustaw 

dotyczących praw człowieka. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z 

przypadkami łamania praw człowieka na Węgrzech, oraz projektami 

edukacyjnymi prowadzonych przez organizację 

17:30- 19:00 Migrant Solidary Group- MigSzol 
Organizacja, która sama swoje działania określa jako aktywizm polityczny. Na ich 

blogu regularnie publikowane są raporty krytykujące państwową politykę azylu i 

asymilacji.  

Uczestnicy dowiedzą się o organizacji, przebiegu i efektach (pozytywnych i 

negatywnych) organizowanych w ostatnim czasie protestów, koncertów oraz 



 
 

 

imprez mających  na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat 

uchodźców.  

19:00 – 21:00 Kolacja. Powrót do hotelu 

 

 

Wtorek, 28 czerwca 2016 

Dzień 2 Plan dnia: 

 Śniadanie w hotelu 

8:30 Zbiórka w lobby; wyjście na spotkania 

9:30- 11:30 United Nations High Commissioner for Refugees -UNHCR  

Na spotkaniu uczestnicy poznają aktywne działania UNHCR na rzecz uchodźców 

nie tylko na terenie Węgier ale i na tzw. „szlaku bałkańskim”.  Na Węgrzech  trwa 

rządowa kampania przestrzegająca imigrantów przez zabieraniem Węgrom miejsc 

pracy i przed łamaniem węgierskiego prawa. W odzewie na tą kampanię UNHCR 

wystąpiło z własną inicjatywą „plakatową’ nawiązując również do Dnia 

Uchodźcy.  

 

 Lunch 

13:30- 15:30 Komitet Helsiński 

Węgierski Komitet Helsiński obecnie pomaga w poradnictwie prawnym w 

przypadku spraw azylowych, procesu łączenia rodzin, legalizacji pobytu, 

przestępstw na tle rasistowskim, złego traktowania przez funkcjonariuszy 

organów ścigania, Tymczasowego aresztowania, aresztu domowego, wydalenia. 

Jest współzałożycielem strony  refugeelawreader.org- portalu będącym 

kompendium wiedzy o międzynarodowym prawie uchodźczym 

 

16:00- 18:00 International Organization for Migration (IOM) 

Od początku swojego powstania na terenie Węgier Międzynarodowa Organizacja 

ds. Migracji aktywnie działa w zwiększaniu zdolności rządu do zarządzania 

kwestiami migracji. Dodatkowo wspiera akcje innych organizacji na rzecz 

pomocy migrantom i ofiar handlu ludźmi. Celem spotkania jest porównanie 

działań IOM na Węgrzech z zaostrzającą się polityką migracyjną rządu. 

 

19:00-21:00 Kolacja. Powrót do hotelu 

 

 

Środa, 29 czerwca 2016 

Dzień 3 Plan dnia: 

7:00-8:30 Śniadanie w hotelu 

 

9:00 Zbiórka w lobby; wyjście na spotkania 

 



 
 

 

9:30- 11:30 Autonomia Foundation 

Jedna z dwóch odwiedzanych organizacji będąca partnerem i beneficjentem 

European Economic Area/Norway Grant, która wspiera rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego na wielu płaszczyznach. W tym przypadku jest to wsparcie 

inicjatyw na rzecz walki o prawa człowieka mniejszości,  zwalczania rasizmu i 

ksenofobii. Lider programu przedstawi uczestnikom jak w kontekście nasilającej 

się nacjonalistycznej polityki partii rządzącej działają programy i akcje 

wspierane przez fundusze z innych krajów europejskich.  

12:00-14:00 Okotars 

Drugi partner projektów wspieranych przez EOG. Poza licznymi programami na 

rzecz ochrony środowiska jako zarządca funduszy norweskich  Okotars jest 

głównym dystrybutorem dofinansowań z Norwegian Civil Fund dla węgierskich 

organizacji pozarządowych. Uczestnicy poznają od strony praktycznej kwestię 

nasilających się kontroli i dowiedzą  się więcej o sytuacji i problemach, jakie 

miała organizacja w związku z zeszłorocznymi zarzutami o niewłaściwe 

monitorowanie i dokumentowanie projektów, w ramach których dofinansowania 

pochodziły z Norway Grants. 

 

14:00- 16:00 Obiad 

 Hungarian Baptist Aid 

Węgierscy Baptyści prowadzą ośrodek integracyjny dla uchodźców, w którym 

udzielana jest pomoc ponad 80 osobom (głównie mężczyznom). Uczestnicy 

poznają sposób organizacji zbiórki pomocy medycznej, żywności i ubrań, które 

wysyłane są do obozów dla uchodźców na tzw. Szlaku Bałkańskim, głównie 

przy granicy z Serbią. Po spotkaniu w siedzibie głównej organizacji z 

dyrektorem międzynarodowym BaptistAid uczestnicy odwiedzą jeden z 

ośrodków na terenie Budapesztu. 

19:00-21:00 Kolacja. Podsumowanie wyjazdu.  

 

Czwartek, 30 czerwca 2016 

Dzień 4 Program: 

 Śniadanie w hotelu 

10:00 Zbiórka w lobby; Wymeldowanie się z hotelu 

 Powrót do Warszawy w godzinach południowych. 

Wylot z Budapesztu 12:20 Przylot do Warszawy 13:30  

 


