Melegség és megismerés program - éves beszámoló
2010. 01. 01. – 2010. 12. 31.

A Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület 1 által szervezett "Melegség és
Megismerés" program célja a melegség társadalmi megismertetése, elfogadás mértékének növelése.
A program széles társadalmi rétegeket céloz meg, újabb és újabb generációkat nevel toleranciára,
illetve az őket képző szakembereket éri el.
A „Melegség és megismerés” program során fiataloknak mesélünk magunkról, sorsunkról, a
melegekről, megmutatjuk, hogy nem különbözünk más emberektől. Válaszolunk felmerülő
kérdéseikre, segítünk esetleges problémáikon.
Sikerek:
Mintegy 39 foglalkozást tartottunk egy év alatt közel 800 diákot és tanárt elérve.
- sajtómegjelenés:
MTV Fogadó óra című műsorában2010.04.24-én: 9.18 perctől 16.15-ig : http://nava.hu/id/977656/
Humana magazin 2010. november 19-i papírkiadásban és a honlapjukon is:
http://humanamagazin.eu/lapszamok/humana-12 (19-21.oldal)
Dreamxrádió, 2010-ben is tartottunk új óratartó önkénteseinknek 4 napos képzést. Tréningfelhívás:
Novemberben megjelent egy cikk a Magyar Nemzetben, illetve a honlapján:
http://mno.hu/portal/749564
Ezt számos újság, rádió és portál átvette:
http://propeller.hu/itthon/1550826-az-iskolak-falain-belul-beszelnek-a-massagrol
http://www.hirmedia.hu/link/hirtv/az_iskolak_falain_belul_beszelnek_a_massagrol/1611233
http://hirek.hir-ek.hu/hir/335268/az-iskolak-falain-belul-beszelnek-a-massagrol
- Együttműködés: Az Amnesty International szervezésében 10 - főleg kisebbségekkel foglalkozó -,
szervezet szövetkezett közös iskolalátogató projektre. A projekt párhuzamosan fut 3 iskola 4
osztályában szeptembertől májusig, minden hónapban más egyesület keresi fel ugyanazokat az
osztályokat. Az egyik iskola kilépett a projektből, mert a zsidó és a meleg részt nem vállalták be. Mi
2010 áprilisában voltunk mindhárom osztályban. A Humana magazin cikket interjút is közölt két
résztvevővel,
a
Haver
Alapítvánnyal
és
a
Szimpozion
Egyesülettel:
http://www.humanamagazin.eu/rovatokmenu/rovatok/civil/item/1169-k%C3%A9rd%C3%A9sekethagyni-magunk-ut%C3%A1n
További cikk:
http://www.eduline.hu/hirek/20101103_meleg_tortenelem_homofobia.aspx
Belső képzések:
1) 2010. november 20-21. és 27-28,: 4 napos, összesen 36 órás önkéntes-képzés a Melegség és
megismerés programra újonnan jelentkezettek számára.
2) 2010. november 28.: továbbképzés a Melegség és megismerés program új és régi
résztvevőinek.
Eredmények:
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Összesen 39 foglalkozás tartása, ami 77 tanóra hosszúságú volt, 21 meghívó kapcsolattartóval.
Mintegy 755 tanuló és hallgató vett részt foglalkozásainkon, átlagosan 19 fős csoportokban.
Ez jelentős növekedés 2009-hez 15 foglalkozás – 27 tanóra, 437 diák, átlagosan 29, illetve 11
kapcsolattartóhoz képest.
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