Melegség és megismerés program - éves beszámoló
2013. 01. 01. – 2013. 12. 31.

A Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület 1 által szervezett "Melegség és
Megismerés" programnak fontos szerepe van a melegség elfogadtatásában, bemutatásában. Cél 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.
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 35 foglalkozást tartottunk egy év alatt, - ebből kettőt angolul -, közel 767 diákot és tanárt
elérve.
Ez 4 alkalommal és mintegy 200 diákkal több az előző évinél.
A Labrisz Leszbikus Egyesület pályázatot nyert a program fejlesztésére és vidéki kiterjesztésére, az
NCTA alapnál. A forrásból meg tudjuk újítani a szórólap állományt, vidéki melegszervezeteket tudunk
támogatni, és a segítségükkel vidéken is hírül vinni programunk nevét, remélve, hogy általuk
meghívásokat tudunk generálni. 4 főnek 2 évre fizetett munkát tudunk biztosítani az MM program
szervezésére és a pályázat sikeres lebonyolítására. Ezenkívül 2 érzékenyítő képzést fogunk tartani
vidéken tanároknak MM témában, további 4 vidéki és budapesti kétnapos képzést a fejlesztendő meleg
és LMBT-barát együttműködő csoportjainknak. Ezen tréningekre külön tananyagot dolgozunk ki,
illetve frissítjük és kiegészítjük az MM önkéntesképzés-tréning anyagát is.
Konkrét események
Összesen 35 foglalkozás tartása, ami 64 tanóra hosszúságú volt, 21 meghívó kapcsolattartóval.
Mintegy 767 tanuló és hallgató vett részt foglalkozásainkon, átlagosan 23 fős csoportokban.
Ez jelentős növekedés 2012-höz képest. Több iskola hívott minket, és több foglalkozásra.
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Médiavisszhang:
- az MM említése a Magyar Narancsban: Putyin a szivárványhídon – LMTQ-demonstráció
(2013.09.03.)
http://magyarnarancs.hu/kulpol/lmbtq-demonstracio-86402
- Evangélikus Oktatási konferencia, Balatonszárszó, 2013.04.15.
http://www.evangelikus.hu/cikk/tolerancia-jegy%C3%A9ben-%E2%80%93int%C3%A9zm%C3%A9nyvezet%C5%91i-konferenci%C3%A1t-tartottakbalatonsz%C3%A1rsz%C3%B3n
- Melegség és megismerés projekt leírása a Norvég Civil Támogatási Alap honlapján, 2013.10.01.
http://norvegcivilalap.hu/hu/tamogatott/4194
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- az MM program is esélyes volt az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs Díjának döntőjén,
2013.04.29.
http://www.ohe.hu/blog/ismet-itt-az-erste-alapitvany-tarsadalmi-integracios-dija-33-magyar-szervezeta-dontoben
- Kiselőadás az Prof. Dr. Szabó Máté ombudsman konferenciáján, 2013.04.29.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bo5woO6tTQQJ:nemzetisegek.hu/wpcontent/uploads/ombudsmanM%25C5%25B1helyrendezv%25C3%25A9ny-program-2013%25C3%25A1pr-29.doc+&cd=28&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
Ugyanerről angol nyelven:
http://www.eoi.at/d/Sonderberichte%20-%20Brosch%C3%BCren/Ungarn/hu-flashreport-NOTEHate%20speech%20workshop-April%202013-OCFR%20Hungary.pdf
Belső képzések:
- 2013. november 16-17. és 23-24,: 4 napos, összesen 32 órás önkéntes-képzés a Melegség és
megismerés programra újonnan jelentkezettek számára.
- 2013. november 24., délután: továbbképzés a Melegség és megismerés program új és régi
résztvevőinek.
A tréningre a toborzást hirdette a labrisz.hu, hatter.hu, huppa.hu: http://huppa.hu/melegseg-esmegismeres-kepzes-novemberben/
- MiMás – Miskolci Mások Közösségének Facebook profilja:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=507446822616831&story_fbid=694281280600050
Együttműködés: Civil Kurázsi néven 8 - főleg kisebbségekkel foglalkozó - szervezet szövetkezett
közös iskolalátogató projektre. A projekt keretében tolerancianapra hívnak minket, amikor a
szervezetek egymással párhuzamosan tartanak érzékenyítő foglalkozásokat különböző osztályoknak.
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