Légy képben!
Kapacitásnövelő képzés segítő szakemberek számára az LMBTQI diákokról

A legrégebben működő hazai LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transz, queer, interszex)
szervezet, a Háttér Társaság képzést szervez iskolás fiatalokkal foglalkozó segítő
szakemberek számára. A képzés célja az előítéletes alapú iskolai zaklatás LMBTQI
áldozatainak segítése és egy közös munkamódszer kidolgozása az érintett LMBTQI iskolások
támogatására.
A képzés tartalma:
● ismeretek az LMBTQI fiatalok szükségleteiről, jelenlegi helyzetükről a hazai iskolai
környezetben;
● tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása a segítő szakemberek között;
● innovatív munkamódszerek, kapacitásnövelő, bullying-ellenes és áldozat-támogató
program kialakítása nemi alapú erőszak, szexuális sokszínűség témában;
● LMBTQI áldozatok számára tudatosságnövelő és megerősítő akciók fejlesztése.
Kit várunk a képzésre?
Minden olyan segítő szakembert, pszichológust, iskolapszichológust, szociális munkást,
védőnőt, ifjúságsegítőt, családsegítőt, aki tizenéves fiatalokkal dolgozik.
A csoport létszáma: 20-25 fő.
Időpont:2019. március. 9-10., szombat: 09:00 - 17:00 és vasárnap 9:30 - 16:30
Helyszín
: Háttér Társaság, 1136 Budapest, Balzac utca 8-10. fszt. 1. (7-es kapucsengő)
A képzés felépítése:
A képzés egyik célja egy bullying-ellenes, LMBTQI áldozatokat segítő, tudatosságnövelő
program kialakítása a résztvevők saját szakmai környezetében. A március 9-10-i kétnapos
képzést követő hónapban a résztvevők egy 6 órás online képzésen vesznek részt és 4 órás

otthoni munkával folytatják a tervezési folyamatot és a program megvalósítását. Április
végén egy 4 órás tapasztalat-megosztó beszélgetés zárja a képzést.
A képzésen való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés az itt elérhető űrlapon2019. február 15-ig.
A képzés ideje alatt étkezést, vidékről érkezőknek útiköltség-térítést és szállást biztosítunk.
A képzés háttere:
A Háttér Társaság 2017-ben egy országos online felmérést végzett az iskolás korosztály
körében
, amit 923, 13 és 21 év közötti LMBTQI diák töltött ki. A 923 diákból 53% arról
számolt be, hogy a szexuális irányultságuk / nemi identitásuk miatt nem érzik magukat
biztonságban iskolai környezetben; 27%-a pedig azt érezte, hogy veszélynek van kitéve nemi
önkifejezése miatt. A zaklatást vagy bántalmazást megélt LMBTQI diákok többsége arról
számolt be, hogy nem tudott kihez fordulni segítségért.
A 2018 elején induló, két éves nemzetközi együttműködés, a Look Wide projekt hazánkban
az LMBTQI diákok helyzetén kíván javítani. A 2017-es kérdőív eredményei, az LMBTQI
diákokkal és szakemberekkel végzett interjúk, valamint a projekt során készült kutatásunk
alapján a képzés résztvevőivel egy munkamódszert dolgozunk ki a helyzet javítása, a nemi és
szexuális sokféleség megismerése céljából. A képzésen kidolgozott és megvalósult jó
gyakorlatokat összegyűjtjük és elérhetővé tesszük a szakma számára.
Jelentkezés az itt elérhető űrlapon2019. február 15-ig.
További információ:
hauer.szilvia@hatter.hu
06 (1) 238 0046, 06 (1) 329 2670
http://hatter.hu/
http://www.lookwideproject.eu/
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/394797034600428/

