Melegség és megismerés program - éves beszámoló
2014. 01. 01. – 2014. 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 29 foglalkozást tartottunk egy év alatt, - ebből hármat angolul -, mintegy 600 diákot és tanárt
elérve.
Ez 4 alkalommal és mintegy 200 diákkal kevesebb az előző évinél. Ez relatív visszaesés, mivel az
előző évekhez képest a 2013-es eredményeink voltak kimagaslóak.
A Labrisz Leszbikus Egyesület pályázatot nyert a program fejlesztésére és vidéki kiterjesztésére, az
NCTA alapnál (2013-2015). A forrásból meg tudtuk 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 3
érzékenyítő képzést tartottunk vidéken tanároknak MM témában Szegeden, Miskolcon és Pécsett.
További 1 vidéki és 1 budapesti kétnapos képzést tartottunk a fejlesztendő meleg és LMBT-barát
együttműködő csoportjainknak. Ezen tréningekre külön tananyagot dolgoztunk ki, illetve frissítettük
és kiegészítettük az MM önkéntesképzés-tréning anyagát is.
Konkrét események
Összesen 29 foglalkozás tartása, ami 57 tanóra hosszúságú volt, 21 meghívó kapcsolattartóval.
Mintegy 600 tanuló és hallgató vett részt foglalkozásainkon, átlagosan 21 fős csoportokban.
Ez jelentős csökkenés 2013-hoz képest. Kevesebb iskola hívott minket, és kevesebb foglalkozásra és
az átlagos létszám is csökkent. Azonban ha az elmúlt 6 évet tekintjük, akkor ez megfelel a 2012-es
szintnek, valójában a 2013-as év volt a kiugró.
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MM középiskolai látogatások: 20 ebből 3 vidéki: Budaörs és Székesfehérvár.
MM a felsőoktatásban: 7 ebből 1 vidéki
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1

Kapcsolattartók
száma
11
21
18
15
21
17

Melegség és megismerés program - éves beszámoló
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.
Egyéb felnőtteknek szóló foglalkozás 2
- Exxonmobil
Részvétel más rendezvényeken:
- 014.03.14. Szex-ed-est. Iskolai felvilágosító óratartók továbbképzésén az MM program képviselete,
Modolo Ákos és Virág Zsolt.
- 2014.04.24. NCTA: részvétel a veszprémi „Női Érdekérvényesítő Szövetség” ernyőszervezet által
szervezett konferencián, a Melegség és megismerés programmal.
- 2014.05.03. 2014.09.20. NCTA: Civil Kurázsi találkozó.
- 2014.05.28. NCTA: részvétel a miskolci „Női Érdek” ernyőszervezet által szervezett konferencián, a
Melegség és megismerés programmal.
- 2014.07.01. NCTA: Budapest Pride workshop „Kisebbségben lenni” címmel.
- 2014.10.11. MM Coming out nap.
- 2014.12.05. MM Down Alapítvány. „Nem adom fel!” érzékenyítő tréning.
- 2014.12.06. MM BEIK Emberi Jogi Fórum.
Tréningek:
- 2014.05.17. NCTA: egynapos tréning Szegeden tanároknak és szakértőknek. Trénerek: Kövesi
Györgyi, Virág Zsolt és Modolo Ákos önkéntesként. Létszám: 9
- 2014.05.28. NCTA: egynapos tréning Miskolcon tanároknak és szakértőknek. Trénerek: Kövesi
Györgyi, Virág Zsolt és Modolo Ákos önkéntesként. Létszám: 6
- 2014.05.31. NCTA: egynapos tréning Pécsett tanároknak és szakértőknek. Trénerek: Kövesi
Györgyi, Virág Zsolt és Modolo Ákos önkéntesként. Létszám: 20
- 2014.07.19-20. NCTA: kétnapos tréning Pécsett a fejlesztendő LMBTQ csoport tagjainak. Trénerek:
Kövesi Györgyi, Virág Zsolt és Modolo Ákos önkéntesként. Létszám: 11
- 2014.07.26-27. NCTA: kétnapos tréning Budapesten a fejlesztendő LMBTQ csoport tagjainak.
Trénerek: Kövesi Györgyi, Virág Zsolt. Létszám: 14
Belső képzések:
- 2014.06.28. NCTA: Melegség és megismerés 1. szupervíziója.
- 2014.10.4-5., 10-11. 4 napos, összesen 32 órás önkéntes-képzés a Melegség és megismerés
programra újonnan jelentkezettek számára. Képzők: Kövesi Györgyi, Rédai Dorottya, a Szimpozion
részéről Mészáros György és Virág Zsolt. Az eseményen a svéd tv stábja forgatott.
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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