Céljaink elérése érdekében a Szimpozion
Egyesületben az alábbi tevékenységeket folytatjuk:
• az LMBTQ fiatalok szabadidõs programjait és közösségeit
szervezzük – többek között a Szimpozion Klubot, sportolási
lehetõséget, kirándulást, tanulmányi összejöveteleket,
csereutazásokat, mozilátogatásokat;
• oktatási, képzési és konzultációs lehetõséget biztosítunk az LMBTQ
fiataloknak, hogy feldolgozzák a kisebbségek elleni elutasításból,
diszkriminációból, lelki és fizikai erõszakból adódó sérüléseket, és
maguk is elfogadják a más kisebbségi helyzetben lévõ embereket;
• oktatási, képzési és kampánytevékenységet folytatunk olyan
társadalmi rétegek, szakmák körében, amelyeknek szerepe lehet
az LMBTQ fiatalok elleni diszkrimináció csökkentésében (pl. más
fiatalok, pedagógusok, különbözõ segítõ szakmák képviselõi);
• keressük a kapcsolatot és együttmûködünk az LMBTQ fiatalok
szervezeteivel és egyéb kisebbségi szervezetekkel;

Elõbújás projekt

Melegség és Megismerés program

Kölcsönkönyvtár

Célunk egyrészrõl, hogy a magyarok többségének toleranciaszintjét növeljük a
másság iránt. Tesszük ezt ismeretterjesztõ anyagok, információk, vitaestek, az
internet és a média útján.

A Labrisz Leszbikus Egyesülettel közös projektünk célja olyan
biztonságos környezetet teremteni az iskolákban, ahol tiszteletben tartanak minden különbözõséget. Iskolalátogatásaink során
megismertetjük a diákokat az LMBTQ emberek életének valóságával, és lehetõséget adunk nekik, hogy kérdéseiket feltegyék.
A foglalkozásokat lehetõség szerint egy nõ és egy férfi vezeti,
akik rövid bemutatkozás után közös beszélgetés és különféle
gyakorlatok segítségével felhívják a fiatalok figyelmét arra, hogy
melegek, leszbikusok, biszexuálisok és transznemûek mindenütt,
a társadalom minden csoportjában jelen vannak, javarészt azonban láthatatlanok. Megbeszélik a résztvevõkkel, mi a homofóbia
és a diszkrimináció, és mit tehetnek a diákok, ha környezetük
elõítéletesen viselkedik.

LMBTQ szerzõk mûvei, valamint LMBTQ
témájú könyvek, folyóiratok és filmek
kölcsönözhetõk a Szimpozion Klubban.
Az otthon feleslegessé vált LMBTQ
témájú könyveket, folyóiratokat, DVD-ket
szívesen vesszük!

Másrészt arra törekszünk, hogy az önmaguk elfogadásával küzdõ LMBTQ
emberek életét megkönnyítsük, döntéseiket segítsük. Célunk, hogy elfogadhassák saját másságukat, és – amennyiben úgy döntenek –õszintén vállalhassák
irányultságukat; elmondhassák otthoni, munkahelyi környezetüknek; erõsödjön
identitásuk, és ezáltal megelõzzük, hogy esetleg a társadalom perifériájára
szoruljanak vagy szenvedélybetegségek rabjai legyenek. Nyíltan, emelt fõvel
élhessenek, õszintén, teljes értékû emberként, társadalmunk hasznos tagjaiként. Érezzék, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, vannak más hasonló
helyzetû emberek. Tevékenységünk eredményéül tûzzük ki, hogy rokonaik,
barátaik, kollégáik vagy iskolatársaik ne viseltessenek irántuk ellenségesen
másságuk miatt. Ezzel a titkolózásra fordított energiák felszabadulhatnak, amit
más, a társadalom számára hasznos tevékenységre fordíthatnak.

Kirándulások
Tavasszal és õsszel félnapos kirándulásokat szervezünk, melyeken a
résztvevõk kötetlen módon megbeszélhetik egymással tapasztalataikat
és a melegségükkel kapcsolatos
esetleges problémákat.

• tudományos igénnyel kutatjuk az LMBTQ fiatalok – különös
tekintettel a többszörösen kisebbségi helyzetû fiatalok – ellen
megnyilvánuló diszkrimináció formáit.

Honlapunkra történeteket gyûjtünk, amelyben LMBTQ emberek leírják, hogyan
szedték össze a bátorságukat ahhoz, hogy elõbújjanak; ki volt az a személy,
akinek elõbújtak; hogyan készítették elõ, mi volt az elsõ reakció, késõbb
hogyan változott az illetõvel a viszonyuk, jelenleg mennyire elfogadó stb. Ezen
kívül heteroszexuális személyek elmesélik, milyen volt, amikor valamelyik hozzátartozójukról, barátjukról, ismerõsükrõl megtudták, hogy meleg...

Videoblog

Szimpozion Klub

A Szimpozion Egyesület értéknek tekinti:

Meleg szemmel címû videoblogunkban tagjaink beszélgetnek LMBTQ
embereket érintõ témákról, kérdésekrõl. Alkalmanként vendégeket
is hívunk, hogy autentikus válaszokat adjanak az éppen aktuális
kérdésekre.  Videoblogunk célja az elfogadás elõsegítése, az elõítéletek
eloszlatása; mind az LMBTQ emberek, mind a heteroszexuálisok
ismereteinek növelése a melegségrõl, leszbikusságról, biszexualitásról és
transznemûségrõl. Az epizódok hossza átlagosan 8 perc.
Az epizódok a www.melegvagyok.hu/videoblog oldalon, valamint a
Szimpozion Egyesület YouTube-csatornáján (www.youtube.com/user/
szimpozion) tekinthetõk meg.

Klubunkban kulturált, változatos szabadidõs programokat szervezünk és barátkozási-ismerkedési
lehetõséget biztosítunk olyan LMBTQ személyeknek, akik a bárok és szórakozóhelyek világától eltérõ
hangulatú és értékrendû közösségi helyet keresnek. Fontosnak tartjuk, hogy meghívott vendégeink értékei,
tudása alapján, a velük folytatott beszélgetések során formáljuk az LMBTQ emberek pozitív életszemléletét.

• a társadalom sokszínûségét és az emberi különbségeket;

Néhány eddigi vendégünk és programunk (a teljesség igénye nélkül):
Bóka László rendezõ  Bolgár György újságíró  Czeizel Endre, Dr. orvos, genetikus, egyetemi tanár  Czeizel Gábor színházi rendezõ  Czene Gábor
újságíró  Csányi Vilmos, Dr. etológus, akadémikus, egyetemi tanár  Csermely Péter, Dr. hálózatkutató, biokémikus, egyetemi tanár  D. Tóth Kriszta szerkesztõmûsorvezetõ  Falusi Mariann és Lang Györgyi - énekesek  Fischer Eszter Dr. - pszichoterapeuta  Gálvölgyi János - színmûvész  Gerevich András - költõ
 Görgey Gábor - író  Gyurcsány Ferenc - egykori miniszterelnök  Hanti Vilmos - a Demokrácia Akadémia elnöke  Heller Ágnes - filozófus  Hernádi
Judit - színmûvész  Karinthy Márton - színházigazgató, rendezõ  Kozma György - író, újságíró  Kulka János - színmûvész  Lakatos Márk - stylist  Lakner
Zoltán - politológus  Léderer András - az SZDSZ Új Generáció elnöke  Lévai Katalin - Európa Parlamenti képviselõ  Lisziewicz Julianna, Dr. - HIV-kutató
 Mester Dóra - szexoktató  Mérõ László - pszichológus, kutató  Nádasdy Ádám, Dr. - költõ, nyelvész, tanszékvezetõ egyetemi tanár  Nagy György,
Dr. - agykutató  Ormos Mária - történész  Orosz József - szerkesztõ-mûsorvezetõ  Palya Bea - énekes  Pelsõczy Réka - színmûvész-rendezõ  Steiner
Kristóf - újságíró, szinkrondramaturg  Szabó Máté Dániel - alkotmányjogász  Szuda M. Barna - festõmûvész, költõ, író  Szvetelszky Zsuzsanna, Dr. - az ELTE
kommunikációelmélet és tudásmenedzsment oktatója  Takács Judit, Dr. - szociológus  Tamás Gáspár Miklós - filozófus  Till Atilla - rendezõ  Tóth László,
Dr. - szociológus  Urbán Róbert, Dr. - pszichológus  Vas Maya - szerkesztõ-mûsorvezetõ  Vágó István - kvíz-mûsorvezetõ  Veiszer Alinda - szerkesztõmûsorvezetõ  Weber Péter - holokausztkutató, történész  meleg rendõrök  Melegség és Megismerés program képviselõi  LMBT - és toleráns szervezetek
képviselõi a Háttér, a Labrisz, a NaNe, a Pluss Egyesület, a VándorMások, az Atlasz Sportegyesület, a Humanista Mozgalom, a Zöld Fiatalok, az Amnesty
International és a Haver Alapítvány részérõl  „Értéknek tekintjük” sorozat: a tartós párkapcsolatról, a nyíltan LMBTQ emberekrõl, az LMBTQmozgalmárokról, a
kisebbségek melletti kiállásról, az LMBTQ emberek gyermekvállalásáról, az egészséges életmódról.  „Másság a másságban” estek: arab, indiai és roma kulturális
programok  Ismeretterjesztés: HIV, transznemûség stb.  Vetélkedõk, játékos estek, filmvetítések, ismerkedési estek, táncház, karaoke.

• a szolidaritást bajba jutott társainkkal törvénytelenség, kirekesztettség, életvezetési gondok esetén;

• a közösséget, ahol az emberek személyes kapcsolatokat alakíthatnak
ki, érzéseiket és gondolataikat nyíltan felvállalhatják, lakosságból
közösséggé alakulhatnak;

• a szellemi nyitottságot, önmagunk vállalását;
• a becsületet, a barátságot, az emberi méltóságot és a szabadságot.

Támogatunk minden olyan meleg, leszbikus,
biszexuális és transznemû önszervezõdõ csoportot,

Egyesületünk
céljaival összhangban van.

melynek törekvései és tevékenysége

Szimpozion Egyesület

Egyesületünk 2002 márciusában
alakult meleg és biszexuális fiatalok
összefogásával. Célunk a leszbikus,
meleg, biszexuális, transznemû és
queer (LMBTQ) fiatalok közösségének
szervezése emberi fejlõdésük és jóllétük,
társadalmi szerepvállalásuk érdekében.
Tagjai vagyunk a Magyar LMBT

Szimpozion Baráti Társaság
Meleg, Leszbikus, Biszexuális és Transznemû
Fiatalok Kulturális, Oktatási és Szabadidõs
Közhasznú Egyesülete

Szövetségnek, valamint az IGLYO
nemzetközi LMBT szervezetnek. Minden
évben részt veszünk a Budapest Pride
fesztivál szervezésében.

Érdeklõdni lehet:

Adószámunk,
amelyre adód 1%-át várjuk:

• Telefon (mindennap 12 és 20 óra között):
30/595-8174
• E-mail: info@szimpozion.hu
• Honlap: www.melegvagyok.hu

18107171-1-41
Bankszámlaszámunk,
ahová támogatásodat utalhatod:

62900184-10002656
PayPal-on keresztül is fogadunk
adományokat: látogass el a
www.melegvagyok.hu weboldalra!

Körlevélre feliratkozás:
pocok-klub+subscribe@googlegroups.com
A kiadvány megjelenését a Norvég Civil Alap támogatta (www.norvegcivilalap.hu), a NCTA-2013-4194-M1 azonosító számú
„melegség és megismerés – egy innovatív, érzékenyítő iskolai program továbbfejlesztése” című projekt keretében.

