Melegség és megismerés program - éves beszámoló
2011. 01. 01. – 2011. 12. 31.

A Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület 1 által szervezett "Melegség és
Megismerés" program Célja a melegség társadalmi megismertetése, az 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 problémáik megoldásában.
Sikerek:
Mintegy 22 foglalkozást tartottunk egy év alatt, közel 450 diákot és tanárt elérve.
A Melegség és megismerés program 2011. júniusában megkapta a Háttér Társaság a Melegekért
közéleti díját: http://www.hatter.hu/hirek/atadtak-a-hatter-kozeleti-es-kulturalis-dijat
Médiavisszhang:
- MM: óra Egyenlítő 2011 - Rendhagyó Osztályfőnöki Órák
- MM - 2011.02.28. Pedagógia-Online/Ustream.tv.
- Előadást tartottunk a XV. Pszinapszison:
Belső képzések:
1) 2011. november 20-21. és 27-28,: 4 napos, összesen 36 órás önkéntes-képzés a Melegség és
megismerés programra újonnan jelentkezettek számára.
2) 2011. november 28.: továbbképzés a Melegség és megismerés program új és régi
résztvevőinek.
A tréningre toborzásunkat kitette egy meleg blogger, answerpod.com, labrisz.hu, hatter.hu,
frissmeleg.hu.
Együttműködés: Az Amnesty International szervezésében KEK – Középiskolás Emberijogi Képzés
néven 10 - főleg kisebbségekkel foglalkozó - szervezet szövetkezett közös iskolalátogató projektre. A
projekt párhuzamosan fut 2 iskola 3 osztályában szeptembertől májusig, minden hónapban más
egyesület keresi fel ugyanazokat az osztályokat. Mi 2011 márciusában voltunk mindhárom osztályban.
2011 második félévében tartottunk értékelő megbeszélést az első félév együttműködéséről, azonban
szervezői kapacitás hiányában nem indult be a program a 2011/2012-es tanévben.
Eredmények:
Összesen 22 foglalkozás tartása, ami 47 tanóra hosszúságú volt, 18 meghívó kapcsolattartóval.
Mintegy 450 tanuló és hallgató vett részt foglalkozásainkon, átlagosan 20 fős csoportokban.
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Ez jelentős csökkenés 2010-hez képest. 2010-ben kiugróan sikeres volt az első félév, majd a
választások után jelentősen csökkent a meghívások száma. 2010-ben első félévben 32, másodikban 8
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meghívás volt, míg 2011-ben első félév 15, második 7 meghívás. 2011 első félévében még működött
az Amnesty-s KEK program, a második félévtől sajnos szervezői kapacitás miatt leállt. Több új
meghívónk is volt.

2

