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Adminisztratív ügyek, humán erőforrás és infrastruktúra 
Megtörtént az egyesületi elektronikus kommunikáció szabályozása. A levelezőlisták, 

FB és honlap (fórum) kommunikáció szabályzatai elkészültek, azokat a felhasználókkal 
közöltük, a kezelésükre új koordinátorokat választottunk, akik feladatukat önkéntesként 
végzik.  

Elkezdtük a tagok továbbképzési igényének felmérését, ebben az LMBT Szövetség 
kezdeményezése is segített, amelyben a tagszervezetek közötti csereképzésekhez 
információkat gyűjtöttek. A képzések 2014-ben várhatók.  

A 2013-ban belépő tagokkal, illetve a meg nem újított tagsággal együtt a taglétszám 
13 főre változott. A tagság változása, kapacitások és feladatok átalakulása miatt szükségessé 
vált szervezetfejlesztés megkezdése, amelyet a tagság a 2014-es évre tűzött ki. 

2013-ban rengeteg probléma adódott a nem zárható, egyedül bérelt, részben közös 
használatú irodával. A bérbeadó év közben a bérleti díj emeléséről is nyilatkozott. A 
megoldást új iroda keresésében láttuk, ám a költözés egyelőre, megfelelő iroda hiányában, 
nem tűnt lehetségesnek, ezért a bérbeadóval megtörtént a szerződés megújítása. 

Az infrastruktúra fejlesztése érdekében NCTA forrásból megtörtént 1 db projektor 
és 1 db laptop beszerzése, szoftverekkel.  

 

Pályázatírás, forrásteremtés, forrásaink 
Beadott pályázatok: MM programra: NCTA; LIFT, leszbikus archívum: Astraea, 

Grundtvig, NEA szakmai, Erste (díj), Katalizátor-díj, Filia, Mama Cash; egyéb: Gemini 
(fiatalok téma); működési költségekre: NEA, Global Fund, Astraea. 
 



 

 

Nyertes pályázat: NCTA, Melegség és megismerés, egy innovatív érzékenyítő iskolai 
program fejlesztése, 2013.10-2015.12. hó, összköltségvetés: 20 935 360.-Ft, támogatás: 
18 156 000.- Ft. 

 

Rendszeres programok – események 
Gobbi Hilda Filmklub: a hetedik-nyolcadik évad vetítései január-június között, 

illetve november-december között folyamatosan, a szokásos, minden hónap első szombati 
időpontban, a Café Vis Majorban zajlottak. Vetítések kapcsolódtak a 16 akciónaphoz a nők 
elleni erőszak ellen, és az LMBT történeti hónaphoz is. Ősztől a szervezést és moderálást 
további 3 fő új önkéntes segíti, így a projekten összesen 4-5 önkéntes dolgozik havonta. A 
vetítéseket havonta 25-50 fő látogatja (a film népszerűségétől függően). 
 

A Labrisz Lazuló, áprilistól Labrisz-est néven az irodában, minden hó harmadik 
péntekjén zajlott, július és augusztus hónapok kivételével. Az LMBT történeti hónaphoz, 16 
akciónaphoz, civilek éjszakájához kapcsolódó témák mellett Nők a középkorban című 
előadássorozat és a biszexualitás-bifóbia témája szerepelt az évadban. Decemberben 
karácsonyi és szilveszteri Labrisz-est is volt. Az estek szervezésébe ősztől további egy fő 
kapcsolódott, be így, az önkéntesek száma ebben a projektben 2 főre nőtt. A résztvevők száma 
15-30 fő között mozog, témától függően. 
 

A Pikk Dáma játékestek minden hó utolsó vasárnapján, a Café Vis Majorban 
zajlottak, a nyári hónapok kivételével. Az esteknek különös költsége nincs, a szervezést az 
egyesület részéről 1 fő önkéntes végzi, az átlagos résztvevőszám 25 fő. 
 

Rendszeres programok – egyéb  
Ezévben az elkészült Eltitkolt évek könyv első harmadának fordítása, a fordítás 

befejezését önkéntes munkában nem látjuk lehetségesnek, ezért 2014-ben a finanszírozásra 
forrásokat keresünk.  

2013-ban 2 fő gyakornokot fogatunk az ELTÉ-ről, akik az MM programban és 
rendezvényeken való megjelenésben dolgoztak. 

Lobbi és érdekképviseleti tevékenység: az egyesület az év folyamán több LMBT, 
nőjogi és egyéb kisebbségek jogaival kapcsolatos utcai megmozduláson és szakmai fórumon 
képviseltette magát. Rendszeresen részt veszünk az Élet Menetén, a Budapest Pride 
rendezvényein és a felvonuláson, illetve a NaNE által szervezett 16 akciónap a nők elleni 
erőszak ellen eseményein, így a Néma tanúk felvonuláson. 2013-ban e mellett az evangélikus 
egyház tolerancia éve programjain (az MM programmal) is képviseltettük magunkat. Emellett 
az LMBT Szövetséget az egyesület képviseli a KIM Nőügyi Civil Kerekasztalában, ahol az 
éves téma a CEDAW jelentés és a családon belüli erőszak volt. Részt vettünk a Fővárosi civil 
koncepció véleményezésében, javaslatokat tettünk a fejlesztéshez. 

2013. október-december között lezajlott az NCTA támogatású projekt előkészítési 
szakasza. Ennek során felvettük a kapcsolatot 10 vidéki/fővárosi, főként nem formalizált, 
LMBT vagy LMBT barát szervezettel, mint fejlesztendő szervezettel, 5 hazai együttműködő 
szervezettel, az LMBT célcsoport mellett hajléktalan, roma és fogyatékos érdekképviseletet 
ellátó szervezetekkel, illetve az oslói partnerrel, az LLH-val. Megtörtént a 
projektmenedzsment és szakmai vezetés felállítása, szerződéskötések, ütemezés, likviditási 
terv és feladatfelosztás meghatározása, az önkéntes munkát igénylő feladatok összegyűjtése, 
eszközbeszerzések. A projekt első, ismertető eseményét a partnerek számára december 28-án, 



 

 

18 fő részvételével tartottuk. Az előkészítő szakasz beszámolóját a támogató felé 2014. 
március 2-án adtuk be. A projekt a négyfős, fizetett szakmai stáb mellett 2013-ban közel 30 
önkéntest mozgósított. 

Melegség és megismerés foglalkozást az évben összesen 35 dupla órát tartottunk, 21 
meghívó kapcsolattartóval. Mintegy 767 tanuló és hallgató vett részt foglalkozásainkon, 
átlagosan 23 fős csoportokban. Novemberben megvalósult a szokásos 4 napos önkéntes 
képzés, amelyen 16 új önkéntest képeztünk ki. Az MM program szakmai koordinátorai a 
programról külön beszámolót is készítettek, az október-december közötti foglalkozások a 
NCTA pályázatban is elszámolásra kerültek. A program szervezésében és az óratartásban az 
év során közel 50 önkéntes vett részt. 

 

Saját nagyrendezvények 
I. LMBT Történeti Hónap (február): a hónapban a Háttér Társasággal közösen először 
rendeztük meg a hónap eseménysorozatát, több európai országhoz csatlakozva. A hónapban 
mintegy 30 eseményt szerveztünk, ezek közül saját: Labrisz-est; Gobbi Hilda Filmklub; 
Gobbi-szobor koszorúzás és beszélgetés a Café Vis Majorban a 100 éves évforduló 
alkalmából; közös farsang a Háttérrel a Pink Csikk fellépésével; Összművészeti kocsmaparti, 
Pikk Dáma, Amor lesbicus előadás. A szervezésben és a lebonyolításban több mint 30 
önkéntes vett részt. 
A II. LMBT Történeti Hónap szervezése, a februári eseménysorozat tanulságai alapján már 
júliusban megkezdődtek. A szervezők döntése szerint közös programként a megnyitó és egy 
közös buli szerepel, a többi eseményre a szervezők részben saját eseményként vállalkoznak, 
részben pályázatot írtak ki, amelyen más (nem csak LMBT) civil szervezetek, illetve 
csoportok és magánszemélyek vehettek részt. 
 
A 8. Leszbikus Identitások Fesztiválját, 8. utas a babám! szlogennel, október 11-13. között, 
a Müsziben tartottuk. A háromnapos rendezvényen mintegy 700 fő vett részt, a programban 
21 esemény szerepelt, köztük 2 film+beszélgetés, 2 koncert, tánctanítás, művészeti pályázat, 
és a legjobb pályázati munkákból összeállított kiállítás, művészeti, kulturális, közéleti és 
alkotó workshopok. A fesztivált Sándor Erzsi újságíró, szerkesztő nyitotta meg, a LIFT-díjat 
Gordon Agáta író vehette át. A partnerszervezetek közül 7 saját workshoppal, további 12 
partnerszervezet standdal jelent meg. Az eseményen Suzana Tratnik, Natasa Sukic, Iva Jevtic 
és Kristina Hocevar szlovén feminista írók, Agnieszka Wesely lengyel szexualitástörténész és 
Lepa Mladjenovic szerb leszbikus aktivista is szerepelt. A rendezvény a tagokon kívül 
mintegy 30 külsős önkéntest mozgatott meg.  
 

Részvétel partnerszervezetek rendezvényein 
A partnerszervezetek és egyéb külső rendezvények közül a legfontosabbak: 

• részvétel standdal az áprilisi Pszinapszison, a Melegség és megismerés programmal. 
• Megjelentünk a júliusi Budapest Pride civil standján, illetve megszerveztük a Margit-

szigetre a szokásos pikniket;  
• részvétel az augusztusi Sziget Fesztiválon, az LMBT Szövetség koordinálásával, 

másik 6 LMBT szervezettel közös sátorban;  
• szeptemberben nyílt Labrisz-estet tartottunk a Civilek éjszakája alkalmából, illetve  



 

 

részt vettünk a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség által szervezett I. 
Nőkongresszuson – standdal és a többszörösen hátrányos helyzetű nőkről szóló 
kerekasztalon, indító előadással; 

• októberben befogadtuk az Szivárvány Misszió Alapítvány Coming out napi 
programjainak egyikét a LIFT kereteibe;  

• novemberben részt vettünk a 16 akciónap a nők elleni erőszak ellen rendezvénysorozat 
keretében a NaNE által szervezett Néma tanúk felvonuláson, a rendezvénysorozathoz 
egy filmklub esemény és egy Labrisz Est is kapcsolódott. 

 

Együttműködések, szakmai kapcsolatok 
Legfontosabb sajtókapcsolataink az évben: Company, Rádió Pink, Pesti Est, pride.hu, 
Humen. Sajtókapcsolatainkat elsősorban programjainkkal kapcsolatos marketing 
tevékenységekre használjuk. Szerződést kötöttünk az MTI OSI-val, amely évente 10 
sajtóközlemény térítésmentes közzétételét teszi lehetővé. 
 
Együttműködő partnereink: Magyar LMBT Szövetség, Magyar Női Érdekérvényesítő 
Szövetség, amelyeknek, mint ernyőszervezeteknek tagjai vagyunk. Ezeken keresztül 8 
LMBT+ és 22 nőjogokat képviselő civil szervezettel tartunk rendszeres kapcsolatot. Az 
ernyőszervezeteken keresztül részt veszünk a KIM által fenntartott, Kormányzat Mellett 
Működő Civil Kerekasztal munkájában, tevékenységeink beépülnek az ernyőszervezetek 
stratégiájába. Az egyesület képviselői részt vettek az ernyőszervezetek által működtetett 
projektekben, megjelentek konferenciákon és egyéb rendezvényeken. 
Az évek óta működő Civil Kurázsi csoporton keresztül más kisebbségi csoportokat képviselő, 
fogyatékosügyi, roma, zsidó, hajléktalan szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk. Közülük 5 
bevonása történt meg a NCTA támogatású projektbe. 
A Melegség és megismerés programban partnereink az ELTE PPK, ahonnan együttműködés 

keretében negyedik éve gyakornokokat is fogadunk, illetve évek óta érzékenyítő órákat tartunk. 
Középiskolák közül a program rendszeres meghívói: az Ady Endre Gimnázium, az Apáczai Csere 
János Gimnázium Budapestről és az Illyés Gyula Gimnázium Budaörsről. 
Új kapcsolat a Magyar Pszichológiai Társaság frissen létrejött LMBTQ Szekciójával való 
együttműködés, egyelőre egy stressz-kezeléssel kapcsolatos kutatásban működtünk közre, a 
későbbiekben lehetséges LBT+ nők számára tanácsadás megvalósítása együttműködésben. 
 
 
 
 

Budapest, 2014. május 14. 


