
önbecsülésének nagyon jót tesz, ha akárcsak apróságokkal 
képesek maguk is hozzájárulni a csoport sikeréhez. Gyakran látjuk, 
hogy a folyamat során egyre szívesebben segítenek egymásnak 
akár fordításban is a csoportmunka során. Ahogy a csoporttagok 
fejlődnek, megtanulnak egymásnak pozitív visszajelzést adni. 
Figyelmük ezzel a hiányokról az elért eredményekre terelődik, 
érzelmileg támogatják egymást, migráns létükből fakadó 
elszigetelődésük oldódik, és már a projekten kívül is gyakran 
találkoznak egymással. Egy jó facilitálás olyan, mint a coaching 
folyamat: mozgósítja a saját erőforrásokat, így a folyamat 
felgyorsul. 

2.)   Online közösségi oldalak
Az online közösségi oldalak számos kiaknázatlan lehetőséget 
rejtenek. Idő és energiaszempontból is hatékony lehet, ha egy-
egy fontos információt nem kell egyesével minden résztvevőnek 
megírni, elmondani. Az álláskeresés természetéből fakadóan 
egy dinamikus feladat, gyorsan kell reagálni, és az időveszteség 
bizony azt jelenti, hogy könnyen lemaradhatunk a lehetőségekről. 
Két közösségi oldalt emelnénk ki, bemutatva használatukat a 
migráns álláskeresőkkel folytatott munkában.

Facebook: létrehoztunk egy zárt és titkos csoportot a 
résztvevőknek, ahol napi szinten kapcsolatot tarthatnak a tanácsadókkal és egymással. Minden posztot két nyelven, angolul és magyarul raktunk ki. Ha 
specifikus információt tettünk közzé – például az orosz migránsok által használt honlapot, ahol munkaajánlatokat tesznek közzé egymásnak – harmadik nyelvre 
is lefordítottuk az adott hírt.

Az információk strukturálása érdekében rovatokat indítottunk a csoporton belül. A „Napi állás” rovatban a programban résztvevőknek személyre 
szabott állásokat tettük közzé. Többen kerestek hasonló típusú munkaköröket is, például egy adott nyelvpárral ügyfélszolgálati vagy mérnöki munkát. Ezeket 
is közzétettük a rovatban, így az ügyfeleknek nem kellett megvárniuk a következő álláskereső klub alkalmat, ahol nyomtatott mappákban is elérhetőek voltak 
az állások, hanem tudtak rá gyorsan reagálni. A „Napi tipp” rovatban álláskeresés vagy vállalkozásindítás témában talált érdekes cikkeket, híreket és friss 
állásbörze lehetőségetek osztottunk meg. A „Kérdeztétek - válaszolunk” rovatban olyan információkat tettünk közzé, amit valamelyik résztvevő kérdezett, és 
a többiek számára is érdekes lehetett, például, hogy mi az az erkölcsi bizonyítvány. Indítottunk továbbá egy „Napi bölcsesség” rovatot is, ahol elgondolkodtató, 
kicsit provokatív gondolatokat tettünk közzé inspirációként. 

A Facebook oldal másik fontos funkciója volt, hogy ha valakiben felmerült hirtelen egy kérdés, talált egy érdekes állást, és még a következő tanácsadási 
időpontja előtt jelentkezni akart, de elakadt a motivációs levéllel, a chat funkció segítségével röviden egyeztethetett a tanácsadójával.
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A Facebookon működő expat9 típusú csoportok a migránsok számára igen hasznos információkat terjesztenek, és lehetőséget adnak arra, hogy a 
programban résztvevő vállalkozó palánták is reklámozzák szolgáltatásaikat. Az az ügyfél, aki például szoftver tanácsadást nyújtana angolul, potenciális 
klienseket szerezhet az expat oldalakon. Ne felejtsük el, hogy egy-egy expat oldal 5-6000 fős migráns közösséget jelent!

Az eszköz korlátja, hogy vannak olyan migráns ügyfelek, akik különböző okokból nem akarnak regisztrálni a közösségi oldalakra. Itt a tanácsadó 
fontos feladata, hogy megtanítsa az eszköz biztonságos használatát, és felhívja a figyelmet annak a veszélyeire, ha valaki nem védi eléggé magánszféráját 
ezeken a helyeken.

Példák a sikeres kimenetekre:

•    I. esetében a szerencse és a gyors reakció hozott eredményt. Egy ritka ázsiai nyelven és angolul beszél. Amikor a nyár közepén váratlanul találtunk egy 
ilyen munkát az IBM-nél, a közösségi oldal segítségével, személyes találkozó nélkül készítettük fel a gyors jelentkezésre, és sikeresen túl is jutott a többkörös 
interjúkon.

A másik közösségi oldal, a LinkedIn használatára is bátorítottuk ügyfeleinket. A LinkedIn elsősorban a munkára és a szakmai profilra fókuszál, kiváló 
networking eszköz, és egyre jobban terjed Magyarországon is. Két funkciót emelnénk ki, amely megmagyarázza, miért is lehet hatékony eszköz migráns 
álláskeresőknél. 
 Az egyik funkció az úgynevezett „endorsement”. A felhasználó önéletrajza alapján feltölti személyes profilját: tanulmányait, eddigi munkatapasztalatai, 
eredményeit. LinkedIn profil linkje bekerül az önéletrajzba is. A következő lépésben megadhatja azokat a skilleket, készségeket, jártasságokat, amelyeket a 
munkavállalás során kamatoztatni szeretne. Migránsok esetében sokszor probléma, hogy nem tudnak olyan referenciákat megadni, amiket a befogadó országból 
könnyű ellenőrizni. A LinkedIn lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó név, e-mail cím alapján megkeresse korábbi munkatársait, iskolatársait, cégeit, akik 
az „endorsement” funkcióval visszaigazolhatják, hogy ő valóban jó szakember, sőt, ajánlásokat is megfogalmazhatnak. Ennek technikájára a foglalkoztatási 
tanácsadó tudja megtanítani az álláskereső ügyfelet.
 A másik fontos funkció a szakmai vérkeringésbe való bekerülést segíti. A LinkedIn a megadott kulcsszavak, skillek alapján maga is felajánl szakmai 
csoportokat, ahová a felhasználó kérheti felvételét, illetve ugyanezen kulcsszavak alapján a keresőben magunk is kereshetünk szakmacsoportokat. Ha például 
az ügyfél klímaváltozás területén szeretne dolgozni, a „climate change” kulcsszóra kell rákeresni. Aki több csoporthoz is csatlakozik, napi szintű híreket 
fog kapni a szakmájával kapcsolatban. A naprakészség fontos, a munkanélküliség ugyanis mindig a meglévő szaktudás avulásának veszélyét hordozza. A 
csoporttagok gyakran álláslehetőségekről is kapnak értesítést. 

A LinkedIn korlátja, hogy jelenleg angolul érhető el, tehát csak azoknak az álláskeresőknek segítség, akik beszélik a nyelvet. 

9  Az expat kifejezés az expatriate rövidebb formája. Jelentése talán úgy foglalható össze a legtömörebben, hogy az expat olyan személy, aki tartósan 
nem abban az országban (kultúrában) él, amelynek az állampolgára. (Forrás: http://zhaoman.blogspot.hu/2007/06/expat-lt.html )
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Példák a sikeres kimenetekre:

D. PhD hallgató, mérnöki területen. Középtávú célja, hogy ottmaradhasson az egyetemen és taníthasson. Ott akadt el, hogy nagyon elszigetelt az 
egyetemen, nehezen illeszkedik be. Hijabot visel, és nehézséget jelent kapcsolatot teremtenie kollégáival. Rövid távú célja, hogy a következő félévben 
bekerüljön a szakmai vérkeringésbe. Tanácsadójával networkinget tanul, elkészíti LinkedIn profilját, prezentációt vállal az egyetemi rendezvényen, hogy 
munkatársai számára is láthatóvá váljon szakmai felkészültsége.

Egy alternatíva az integrációra: vállalkozás indítása

Több migráns álláskereső ügyfelünknél a tanácsadás nem az álláskeresésre, hanem vállalkozás indítására fókuszált. Ezekben az esetekben nagyon 
körültekintően kell a tanácsadónak eljárnia. Pontosan fel kell mérni a vállalkozási ötlet realitását, megvalósíthatóságát. A tanácsadás során egy üzleti terv 
készül az ügyféllel közösen. 

A legnagyobb nehézséget általában a helyismeret hiánya okozza. Azoknak, akik eredetileg is vállalkozást üzemeltettek hazájukban, meg kell küzdeniük 
az országok közötti jogi, bürokratikus különbségekkel is. Ilyenkor hasznos a jogi tanácsadás. Nem könnyű a kereslet és a konkurencia felmérése, illetve a 
piackutatás sem, leginkább a nyelvi nehézségek miatt.

A vállalkozásfejlesztési tanácsadás a programban résztvevők összetételétől függően működhet egyéni és csoportos formában is. Az is érvényes 
kimenet egy vállalkozási tanácsadás során, amikor a számítások során egyértelműen kiderül, hogy a vállalkozás nem életképes. Ezt az álláskereső ügyfelek 
nehezen élik meg, viszont irreális, dédelgetett álmaik gyakran megakadályozzák őket abban, hogy valódi lépéseket tegyenek a munka megtalálásában és így 
az integrációban. Ez az esetenként fájdalmas folyamat segíti őket vissza a realitások talajára, támogatja az ésszerű döntések meghozását és kompromisszumok 
megkötését. Egy ügyfelünk például Szudánból szeretett volna hibiszkuszt behozni Magyarországra, „mert az ott olyan olcsó”. A mini piackutatás megmutatta, 
hogy a még olcsóbb ázsiai piacokkal, ahonnan a teaforgalmazó és természetgyógyászati termékekkel foglalkozó cégek beszerzik alapanyagaikat, a szállítási 
és egyéb költségeket is számításba véve, nem veheti fel a versenyt. Az ügyfél ezután döntött úgy, hogy elvállal egy biztosabb bevétellel kecsegtető állást, ahol 
nyelvtudását tudja kamatoztatni. 

A realitás kontroll a tanácsadás lényeges eleme: nem szabad bármilyen ötletet támogatni, mindig törekedni kell arra, hogy kérdéseinkkel segítsük az 
álláskeresőt abban, hogy megtalálja a helyét a munkaerőpiacon. Sem alá, sem fölé nem kifizetődő célokat kitűzni: ha valaki nagyon képességei alatt szeretne 
vállalni, akkor az önértékelése, önbecsülése sérül, és a deficit nőni fog, ahelyett, hogy csökkenne. Természetesen figyelembe kell venni az ügyfél anyagi 
helyzetét és az elhelyezkedés sürgősségét, így lehet reális rövid távú, középtávú és hosszú távú terveket kialakítani. 
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Példák a sikeres kimenetekre:

Egy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező migráns ügyfelünk, négyévnyi anyasági ellátás után azzal keresett meg minket, hogy nem bírja már az 
otthonlétet, és kitanulná akár a műkörmösséget is, csak hadd csináljon valami értelmeset. Áttekintve önéletrajzát, készségeit, ez a cél nem tűnt jó ötletnek. A 
közös munka eredményeként egy olyan vállalkozás ötlete kezdett formálódni, ami az egészségturizmus területén működne, és szakmájához közelebb áll, mint 
az eredeti terv. A tanácsadás során elkészült az üzleti terv és a honlap is. 

Másik ügyfelünk számítógépes grafikai területen keresett munkát, ám eredeti stílusa és ötletei miatt az ő esetében is megfelelőbb formának tűnt egy saját 
vállalkozás beindítása. Elkészítette saját honlapját, névjegyét, kialakította arculatát, és ezzel önmaga reklámja is lett egyben.

„Alapíthat-e külföldi céget Magyarországon?10

Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok egyaránt alapíthatnak, működő ilyen társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést szerezhetnek. Látszik tehát, hogy a jogalkotó 
semmilyen megkülönböztetést nem alkalmaz, vagyis szabad az út a külföldiek cégalapítása, gazdasági társaságokban való részvétele előtt.”

Mikor tekintjük sikeresnek a migráns álláskeresőkkel folytatott munkát?

Az eddigiekből is kiderül, hogy a migráns álláskeresőkkel folytatott munka akkor lesz sikeres, ha több szinten, a szolgáltatások széles palettáját kínálva 
működik. Ennek megfelelően az ügyféllel közösen történik az egyéni stratégiák kidolgozása. A kitűzött SMART célok először egy hosszabb távú életpályát és 
karrier utat vázolnak fel, majd lebontva kisebb lépésekre meghatározzuk az odavezető út lépéseit. Így előfordul, hogy a projekt kifutása alatt még a rövid távú 
célok megvalósításánál járunk, és csak egy utánkövetési vizsgálat mutathatja meg a hosszabb távú célok elérését.
A példákból is látszik, hogy a folyamat hosszabb, összetett, és minden fázisnak megvannak a maga eredményei. A tanácsadó feladata az ügyfél számára 
mérhetővé tenni a haladást, mert minden megbecsült kis lépés, eredmény erőforrásként használható a jövőre nézve. 

10  In: http://www.solidalapok.hu/sites/default/files/artemisszio_bevandorlokrol.pdf
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