
ITT VAGYUNK 2018/19 - Szimpozion beszámoló 

A Szimpozion Egyesület eredményei az Itt vagyunk! Az LMBTQI emberek magyarországi           
társadalmi elfogadásának növelése közösségi megerősítés és szemléletformálás útján        
c. projektben (2018. január 1. és 2019. december 31. között): 

● Tabuk nélkül az LMBT+ emberekről címmel iskolai szakembereknek tartottunk 6          
órás érzékenyítő tréningeket. Hetet vállaltunk a pályázatban, nyolcat tartottunk,         
ebből hármat vidéken vállaltunk és meg is tartottuk Szegeden, Pécsett és           
Kecskeméten. 

 

Összesen 81 szakembert vett részt a képzéseken; többségük tanár, pedagógus,          
iskolai pszichológus, szociális munkás, könyvtáros és egyéb segítő szakember volt. 
Képzésünk továbbgyűrűző hatása, hogy 2019-ben három meghívást is generált a 
Melegség és megismerés programnak. 

  
● Melegség és megismerés program - új önkéntesek képzése Budapesten 

  
2018.09.16-17. és 22-23.: MM önkéntesképző tréning; 14 fő végezte el. 
2019.09.21-22. és 28-29.: MM önkéntesképző tréning; 13 fő végezte el. 

 

 

 



● Melegség és megismerés foglalkozások 

A két év alatt 50-et vállaltunk a Labrisz Leszbikus Egyesülettel közösen; végül 73             
foglalkozást tartottunk, ezek közül 18-at vidéken. Összesen 1.570 részvevőnk volt,          
64 program volt oktatási közegben. 

● Kísérő kisfilmek 

o   2018.10.11. A Tabuk nélkül az LMBT+ emberekről tréningek iskolai 
szakemberek számára történő népszerűsítéséhez egy kisfilmet 
publikáltunk a Meleg szemmel stábjával: 
https://www.youtube.com/watch?v=6KUZCn46Md0 

o   2019.07.28. A Melegség és megismerés program új önkénteseinek 
toborzásához videót forgattunk a Meleg szemmel stábjával, 7 MM 
önkéntes részvételével: 
https://www.youtube.com/watch?v=v1bPk39Klck 

● Meleg szemmel epizódok 

12 videoblog-epizód elkészítését, angol feliratozását és YouTube publikálását        
vállaltuk a projektben. A videók össznézettsége 2019.12.30-ig 124.017 lett. 

https://www.youtube.com/watch?v=nMRFfmSwut0 

A feldolgozott  témák fontosságát jól szemlélteti, hogy a videókból kettő rövid idő alatt 
minden idők 3 legnézettebb “Meleg szemmel” epizódja közé került. 

Sikerült olyan interjúalanyokat találnunk, akik őszintén és hitelesen meséltek         
életükről. Történeteikben sok nehézség is előkerült, a végkicsengés mégis mindig          
pozitív. Mindez nem maradt hatás nélkül: a kimagasló nézettség és a           
kommentekben, e-mailekben érkezett visszajelzések azt mutatják, hogy számos        
LMBT+ ember erőt merített a példájukból. 

Az Egyesületen belüli hatásként több, az adott témában közvetlenül vagy közvetve           
érintett tagunk és önkéntesünk jelezte: számára fontos és megerősítő, hogy olyan           
szervezet tagja, amely kész képviselni a kisebbségen belül is kisebbséghez tartozó           
emberek ügyét; velük szolidaritást vállal. 
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