Melegség és megismerés program - éves beszámoló
2012. 01. 01. – 2012. 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 31 foglalkozást tartottunk egy év alatt, közel 570 diákot és tanárt elérve.
Ez 9 alkalommal és 100 diákkal több az előző évinél.
Konkrét események
Részvétel más rendezvényeken Budapesten:
- Nyári cseretábor észteknek, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Kompánia Alapítvány
- Egyenlő Bánásmód Hatóság konferenciáján előadás a Melegség és megismerés programról.
Médiavisszhang:
- Egyenlő Bánásmód Hatóság sajtóközleménye a konferenciájukról, ahol Virág Zsolt előadott a
Melegség és megismerés programról, 2012. 11. 15.
http://egyenlobanasmod.hu/tamop/data/Sajtokozlemeny_EBH_Tapasztalatatado_20121115.pdf
- MM PPT prezentációnk, Egyenlobanasmod.hu, 2012. Nov. 15.
http://egyenlobanasmod.hu/tamop/data/Szimpozion_Melegseg_es_Megismeres_program_2012nov15.
pdf
- Az EBH konferenciájának programja. Virág Zsolt adott elő az MM programról,
egyenlobanasmod.hu, 2012. Nov. 15.
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/data/Program_Tapasztalatatado_EBH_20121115.pdf
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, reklámozzák a program látogatását, 2012. Okt. 15.
http://sinosz.hu/visszatekinto/
Belső képzések:
1) 2012. november 17-18. és 24-25,: 4 napos, összesen 29 órás önkéntes-képzés a Melegség és
megismerés programra újonnan jelentkezettek számára.
2) 2012. december 19.: 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: Civil Kurázsi néven 10 - főleg kisebbségekkel foglalkozó - szervezet szövetkezett
közös iskolalátogató projektre. A projekt párhuzamosan fut 1 iskola 2 osztályában szeptembertől
májusig, minden hónapban más egyesület keresi fel ugyanazokat az osztályokat. Más iskolákban
tolerancianapra hívnak minket, amikor a szervezetek egymással párhuzamosan tartanak érzékenyítő
foglalkozásokat különböző osztályoknak.
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Eredmények:
Összesen 31 foglalkozás tartása, ami 62 tanóra hosszúságú volt, 15 meghívó kapcsolattartóval.
Mintegy 570 tanuló és hallgató vett részt foglalkozásainkon, átlagosan 18 fős csoportokban.
Év
foglalkozás
tanóra
diák
átlagos fő
Kapcsolattartók
/alkalom
száma
2009
15
27
437
29
11
2010
40
77
755
19
21
2011
22
47
450
20
18
2012
31
62
572
18
15
Ez jelentős növekedés 2011-hez képest. Kevesebb iskola hívott minket, de több foglalkozásra.
Újra indítottuk az Amnesty-s KEK programot, átkeresztelve Civil Kurázsivá.
Említések:
- Interjú Mészáros Györggyel, frissmeleg.hu, 2012. 10. 28.
- Sportorvos.hu, ajánlja a programot az LMBT sportolóról szóló cikkben, 2012.07.02
http://www.sportorvos.hu/sportpszichologia/20120702/coming_out_-_az_lmbt_sportolok
- a sportorvos.hu-ról átvett cikk, 2012. 06.27
http://sportpszicho.blog.hu/2012/06/27/eurogames_2
- MM képzés reklámja, hatter.hu, 2012. Okt. 15
http://www.hatter.hu/hirszolgalat/ismet-melegseg-es-megismeres-kepzes
A tréningre toborzásunkat kitette egy meleg blogger, answerpod.com, labrisz.hu, hatter.hu,
frissmeleg.hu:
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