
 

EZ TÖRTÉNT AZ ÚTILAPUBAN! 
Éves beszámoló 2018 

Hazai táborok 
 
A 2018. évi táborszezon előkészítését már az előző év őszén megkezdtük annak            
érdekében, hogy minél jobban sikerüljön az új táborszezon. A csapat leginkább a            
régi önkéntesek lelkes munkájával vetette bele magát a szervezésbe. 
Az év elején, tavasszal rögtön egy hangulatos szezonnyitó eseménnyel kezdtünk,          
ahol a kimenő önkéntesekért felelős munkacsoporttal együtt tartottunk előadást az          
érdeklődőknek a szervezet működéséről és a külföldi, illetve itthoni         
táborlehetőségekről. A táborszervező munkacsoport részéről ez az esemény a         
hivatalos táborvezető toborzó esemény volt, amely elindította az önkéntesek         
keresését a magyarországi táborok vezetésére. 
Ebben az évben 6 tábort szerveztünk, ezek között köszönthettünk új partnereket is,            
de örömmel folytattuk együttműködésünket régi partnereinkkel is. 
 
A táborok: 

● Ágasegyháza, július 28 - augusztus 11.: Ágasegyházán idén a közösen          
ünnepelt jubileumi együttműködést követően került megrendezésre ismételten       
a tábor. A munka ebben az évben már eltérő volt, az önkéntesek két hétig a               
helyi gyermektáborban segítettek. A szervezettel régi és szerencsére        
gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk, így mindig örömmel tölt el bennünket         
egy-egy tábor sikeres lebonyolítása. 

● Kőszeg, SOS Gyermekfalvak, augusztus 5-18.: az SOS Gyermekfalvak        
legkisebb lakóinál ebben az évben ismételten megvalósult egy külföldi         
önkéntes táborunk. Az önkéntesek a nyári gyerektáborban és a Gyermekfalu          
kis lakóinak mindennapjaiban nyújtottak segítséget két héten keresztül. 

● Kecskemét, SOS Gyermekfalvak, július 29. - augusztus 10.: A korábbi          
táborokhoz hasonlóan az önkéntesek a Gyermekfalu fiataljainak segítettek a         



mindennapokban. Ezen kívül arra ösztönözték a fiatalokat, hogy hosszú távú          
célokat tűzzenek ki maguk elé. 

● Orosháza, SOS Gyermekfalvak, augusztus 10-21: Az önkéntesek a tábor         
keretében kisebb fizikai munkákat végeztek el a gyerekek környezetének         
javítására és a gyerekeknek tartottak különböző szabadidős foglalkozásokat.        
Ebben a táborban hangsúlyt fektetnek a fiatalok pályaválasztási terveire,         
valamint az angol nyelvtudásuk fejlesztésére. 

● Etyek, július 16-29.: új táborunk egy régi Útilapus önkéntes kapcsolatból nőtte           
ki magát ebben az évben. Az etyeki táborban megvalósult projekt a           
környezettudatos szemlélet kialakítását célozta azzal, hogy a helyi        
közösséget érintve közelítette egymáshoz a városi és falusi életmódot. Az          
önkéntesek egy közösségi ház renoválásában vettek részt, ami a legfőbb          
színtere a projektnek. 

● Diósjenő, július 16-30.: a diósjenői Borókaházban megvalósult táborunk fő         
célja egy közösségi tér megvalósítása volt, leginkább a helyi gyerekek          
részére. A tábor alatt a közösségi házként is funkcionáló Borókaház körül           
folytak a munkák, továbbá az önkéntesek részt vettek a helyi gyermekeknek           
szóló zenetáborban is, ahol a gyerekekkel együtt játszhattak, tanulhattak         
különböző foglalkozásokon. 

 
Táborvezetőinket egy júniusi hétvégi tréningen készítettük fel a táborok         
koordinálására. A képzésben az Útilapu régi, táborvezetésben tapasztalt önkéntesei         
segédkeztek, így az új táborvezetők hasznos és érdekes tréningben részesülhettek.          
Az elméleti kérdések és tudnivalók mellett sok praktikus információkat is kaptak,           
melyek célzottan a táborokra, a táborokban felmerülő szituációkra készítették fel          
őket. 
A táborszezont egy jó hangulatú táborszezon értékelővel zártuk ősz elején.          
Meghallgattuk táborvezetőink élménybeszámolóját és lezártuk a 2018-as       
táborszezont. Nem sokkal ezután meg is kezdtük a felkészülést az újabb évre. 
 
Külföldi önkéntes táborok 
 
„A civilizáció hajnala óta az emberek sóvárogtak megérteni világunk alapvető          
törvényeit. Van valami különleges az univerzumunk határaival kapcsolatban.        
És mi lehetne különlegesebb, mint hogy nincsenek határai? Ezért nem lehet           
határa az emberi igyekezetnek sem. Mind különbözőek vagyunk. Bármily         
rossznak tűnjék is az élet, mindig lehet egy célunk, amit sikerre vihetünk…            
amíg élet van, remény is van.”  

/A mindenség elmélete / 
 

Sokan találhatjuk szemben magunkat a hétköznapok szürkeségével,       
bonyodalmával, melyek után fel tehetjük a kérdést, hogy az élet tényleg csupán            
ennyiből állna. Sokan találhatjuk magunkat szemben azzal, hogy nem értjük mi miért            
is történik a közvetlen környezetünkben, iskolában, munkahelyen, otthonunkban. De,         
mi van akkor, ha a válaszokat és az élet szépségét az utazás és a tanulás               
kombinációjával találhatjuk meg? Egy lehetőség, mely kiragad a jelened valóságából          
érdekesnek tűnik? Szeretnél tanulni, de nem csak olasz órán arról, hogy milyen is a              



kultúra, az emberek szokásai? Szeretnél barátokat nemcsak a szomszéd utcából,          
hanem akár Hollandiából? Szeretnél változtatni, nemcsak magadon hanem mások         
életében, segíteni ott ahol szükség van egy segítő kézre?  
 
Bemutató 
 
Az Útilapu, ezen felül is az SCI külföldi önkéntes táborai lehetőséget nyújtanak, hogy             
megismerd a világot, az embereket, tanulj és tegyél különböző, a TE életedet is             
meghatározó társadalmi és környezetvédelmi ügyekért egy teljesen új        
perspektívából. Minden projekt más-más társadalmi, illetve környezetvédelmi       
probléma köré épül, köztük: közösségi terek felújítása; mozgássérültekkel,        
gyerekekkel, idősekkel, menekültekkel való foglalkozás; a Harmadik Világnak szánt         
segélycsomagok előkészítése; rasszizmus, valamint idegengyűlölet elleni      
kampányok szervezése. 
Ezek a táborok lehetőséget adnak azoknak a 18 éven felüli kalandvágyó           
egyéneknek, akik szeretnének egy kevésbé megszokott, inkább egyedülálló 1-3         
hetet tölteni nemcsak Európában, hanem akár Ázsiában vagy Afrikában. A táborok a            
helyi civil szervezettel vagy önkormányzat támogatásával valósulnak meg. A         
különleges élmény ezeknél a táboroknál a külföldi „nyaralós”, de mégis dolgos napok            
mellett a más-más országokból érkező résztvevők együttműködésében rejlik.  
A részvételhez mindössze egy repülő/vonat/buszjegy valamint a tagságidíj        
fizetésével kell hozzájárulnia az utazónak, a szállás és az ellátás biztosítva van a             
fogadószervezet által. 
További részletek: http://utilapu.hu/kulfoldi-onkentes-taborok/  
Táboraink, ahol böngészni lehet: https://workcamps.sci.ngo/icamps/  
 
A táborszezont egy beszámoló, illetve toborzó eseménnyel indítottuk áprilisban, ahol          
korábbi táborozók osztották meg a hallgatóközösséggel élményeiket. Ezen az         
eseményen az Útilapuval ismerkedők részletesebb betekintést nyerhettek a külföldi         
önkéntes táborokba való jelentkezésről, azok témáiról, valamint a lehetőségek         
sokszínűségéről. Nyáron, mielőtt önkénteseink nekivágtak volna útjuknak       
megtartottuk a felkészítő tréningünket is, ahol a legfontosabb, utazással kapcsolatos          
információkkal készülhettek fel a kalandra. 
Ahogy közelgett a nyári fő táborozó szezon, az Útilapu 3 tagja az M2 Petőfi Rádió               
műsorában beszélt a külföldi lehetőségekről, melyet a következő linken lehet          
megtekinteni. 
2018-ban elsősorban az olasz, német, izlandi valamint svájci projektjeink voltak a           
legnépszerűbbek.  
Idén 3 izgalmas program és helyszín került be a beszámolónkba. Önkénteseink a            
következő élményekkel tértek haza: 
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Zanzibár 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“To be honest, I would certainly not change my         
experience of being a volunteer in Zanzibar to        
two weeks of holiday as a tourist.  

Actually as weekends were free and we       
also had a national holiday during the       
work camp we had quite enough time to        
discover the pearls of Zanzibar such as       
the Jozani forest, Prison Island and      
Stone town. But what we could not have        
done as a tourist would be to get to know          
local people by living and cooking      
together, and to be part of the community        
for a while.” 
/Török Anna/ 

 
Hong Kong 
 

„Our job was to talk     
with the children in HK     
about our countries. I    
enjoyed it so much    
that it didn’t really feel     
like working. We   
gained lots of   
information about the   
educational system in   
the country, which was    
very surprising,  
because it’s very competitive, much more than in Europe.         
That’s why the kids are very stressed there. The aim of the            

camp was to provide them some free-time, when they don’t have to compete. Those              
days was my favorite ones, when the kids were our tour-guides, taking us             
sightseeing and having lunch together.” 
/ Bárány Petra/ 



Izland 
 

“Izland tényleg olyan mint a fotókon, sőt.       
Lenyűgöző a természet ereje és fenségessége,      
ezt nem lehet nem megtapasztalni ezen a       
szigeten. Nagyon szerencsésnek érzem magam,     
hogy egy helyi család farmján tölthettem két       
hetet, felsorolni is nehéz lenne az összes       
élményt :)…. 
A munkánk változatos volt, nagyban függött az       
aktuális időjárástól. Izland legcsapadékosabb    
részén voltunk, ha sütött a nap, akkor meg        

általában fújt a szél (ld. természet ereje). Metszettünk, ástunk, mini üvegházat           
telepítettünk a répaföldön, szemetet szedtünk,     
segítettünk a farmhoz tartozó vendégházak     
adminisztrációjában, takarításában. Közben tényleg úgy     
éltünk, mint egy család, közösen főztünk, ettünk,       
közösen mentünk bevásárolni, játszottunk,    
beszélgettünk. A mezőgazdaság és a vendégházak      
mellett tehenekkel foglalkoznak a házigazdák, körülbelül      
30 fejős, és 30 növendék volt az istállóban. Karmennel,         
a csapatunk észt vezetőjével minden délután segítettünk       
a fejésben, az etetésben, takarításban. Személy szerint       
ez volt a kedvenc munkám, a tehenek jófejek, okosak,         
és mindannyijuknak van neve - ráadásul két boci is         
született, amíg ott voltunk :) (hozzáteszem, hogy ez nem         
a projekt kötelező része, önként jelentkeztünk, hogy       

szeretnénk segíteni és tanulni).A hétvégéink szabadok voltak, kaptunk egy autót,          
benzinpénzt, és kirándulni jártunk….” 
/ Végh Abigél/ 
 
EVS/LTV 
 
Az Útilapu küldő és fogadó szervezetként vesz részt az Erasmus+ keretein belül az             
EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) programban, illetve LTV (Long-term        
Volunteering) projektekre delegál önkénteseket világszerte. 
Az EVS program 2018 végétől ESC-vé (European Solidarity Corps, Európai          
Szolidaritási Testület) alakult át és bővült különböző önkéntességi típusokkal,         
például csoportos önkéntességgel vagy szolidaritási projekttel. Ezen lehetőségek új         
perspektívákat és utakat nyitnak meg szervezetünk előtt is, amivel a jövőben           
foglalkozni szeretnénk. A program célja a 17-30 év közötti fiatalok önkéntes           
társadalmi tevékenységekben való részvételének támogatása főként Európában, ám        
akár azon kívül is. Az LTV projekteken korhatár nélkül vehetnek részt az önkéntesek             
a világ szinte bármely pontján. Ezen önkéntes szolgálatok ideje alatt a           
résztvevőknek lehetősége nyílik egy másik ország és kultúra megismerésére,         
személyiségük fejlesztésére, és mindezek mellett egy intenzív tanulási folyamatnak         



is a részesei lehetnek, miközben hasznos tagjává válnak az adott közösségnek           
önkéntes munkájukkal. 
2018-ban Spanyolországba, az Egyesült Királyságba, Japánba és       
Svédországba utaztak önkénteseink, Ausztriából tért haza egy tavaly indult         
önkéntesünk, illetve a 2019-ben kezdődő 3 svájci projektben is küldő szervezetként           
veszünk részt, így mozgalmas év elé nézünk e tekintetben is. 
Fogadó szervezetként félévente rotálódóan köszöntjük új önkénteseinket, akik az         
Open Doors munkacsoportunk munkájában vesznek első sorban részt. 
2018 októberében 3 önkéntesünk vett részt az 1 hónapos „Short EVS on a Swedish              
small scale farm” című projekten a varázslatos erdei környezetben található          
Hästekasen Farmon. A farmmal már nem először dolgozunk együtt, a résztvevők           
mindig hihetetlen élményekkel gazdagodva térnek haza, emellett a korábbi         
önkénteseink is gyakran visszajárnak. Önkéntesünk Zorka élménybeszámolója az        
alább olvasható, ő első alkalommal járt a farmon. 
„Mikor először olvastam a programról, elképzelhetetlenül lelkes voltam, viszont egy          
picit aggódtam is, hogy hogyan fogok teljesíteni. Szerencsére ahogy megérkeztem,          
ezek a kétségek szertefoszlottak, olyan szuper csapattal találkoztam. Találkoztam         
Esztivel, aki töltött már itt EVS-t, és mentorként mindenkinek ott volt, hogy segítsen             
és otthonosabbá tette számunkra az első, még talán kicsit tétovább hetet.           
Sebastiant, a farm vezetőjét, a rövid- és hosszú távú EVS-eseket beleszámolva           
általában 14-en voltunk, összesen 10 nemzetiség, de az 5 hetes program alatt            
nagyon sok új emberrel és színes egyéniséggel ismerkedtünk meg, és gyorsan           
mindenkivel úgy éreztük, mintha már régóta ismernénk egymást. 
 

 
A munkánk a farmon változatos volt, beszedtük a nyári gyümölcs és bogyótermést,            
előkészítettük a téli pihenésre a földet, ahová a következő csapat majd ültetni fog,             
rendbe tettük a fákat, gombaszedő túrára mentünk, csónakba szálltunk és algát           
szedtünk, hogy táplálja a földet, tanultunk a gyógynövények hatásairól, sok sétát           
tettünk az erdőben és gyakoroltuk a tájékozódást. A mi fő projectünk a vikingház             
falainak építése volt agyagból amit mi készítettünk, és rönkökből. Jó belegondolni,           
hogy ha kész lesz, majd egy maradandó emlék és egy új ház lesz az önkénteseknek               
és vendégeknek ahol alhatnak. 
Pati, a farm jó boszorkánya nagyon sok tréninget tartott nekünk, ahol. Tanultunk az             
öko-falvakról, közösségépítésről avagy Dragon-dreamingről, ikigai-ról,     

https://www.facebook.com/AdelaAssociacio
https://www.thornagehall.co.uk/
http://www.hastekasen.se/Ekoby/
https://www.telfs.at/marktgemeinde-Telfs.html
http://www.hastekasen.se/Ekoby/
http://utilapu.hu/evs-svedorszagban-elmenybeszamolo/


permakultúráról, rugalmasságról, újrahasznosításról, az erőszakmentes     
kommunikációról, és további önkéntes-lehetőségekről. Terveztünk, hogy hogy       
szeretnénk változtatni az életünkön, mikor hazamegyünk. Naponta voltak hosszú         
meetingek, amikor „csak” őszintén beszélgettünk és jobban megismertük egymást         
és – ami a legjobban meglepett, saját magunkat. 
 
 Mindemellett volt sok időnk, amit mi dönthettünk el, mire használunk fel. Hosszú            
sétákat tettünk, felderítettük a környéket együtt, párosban, kutyával vagy egyedül.          
Kenuval meglátogattuk és megkerültük Kalvön szigetét, és a szabadban aludtunk          
egy kifeszített ponyva alatt. Úsztunk a 15 fokos tengerben, tüzet raktunk és            
jameltünk, pizza-estet tartottunk, táncoltunk és énekeltünk a tavernában,        
szaunáztunk majd beleugrottunk a kis kerti tavacskába, kövekre írtuk a félelmeinket           
és ledobtuk őket egy szikla tetejéről, filmeket néztünk, kipróbáltuk milyen a LARP            
egy chamber LARP keretében, titkos kakaó-klubot alapítottunk. A közös együttélés          
maga is egy élmény volt, együtt takarítottunk, élveztük az ételeket – a frissen sült              
kenyeret vajjal szerintem senki sem felejti el. (…)” 
 
Ifjúsági cserék és tréningek 
 
2018-ban az Útilapu 16 Erasmus+ által finanszírozott projektben volt         
partnerszervezet, aminek köszönhetően 44 tagunk vett részt 16 külföldi programon,          
10 különböző országban. 
Résztvevőink a programok során közösen tanultak és fejlődtek más országból          
érkező önkéntesekkel, társadalmi ügyekkel szemben elkötelezett és aktív fiatalokkal,         
ifjúsággal foglalkozó szakemberekkel, hátrányos helyzetű csoportok tagjaival. Az        
ifjúsági cserék és képzések, szemináriumok fő témái mind olyan területeket          
érintettek, amelyeket az Útilapu szervezetként is fontosnak tart: a nem-formális          
oktatás, a játékos pedagógiai módszerek, a szolidaritás és befogadás, a          
diszkriminációmentesség, a béke és az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség           
és szexuális kisebbségek társadalmi helyzete, a különböző kultúrák közötti         
együttműködés, az erőszakmentesség, fenntarthatóság és az önkéntes munkában        
rejlő értékteremtés. 
 
The Bigger Picture – NFE for a Global Perspective - tapasztalatcsere (Ausztria)  
Project Management szeminárium (Görögország) 
Solidarity Architects; Youth deconstructing walls of exclusion ifjúsági csere         
(Szerbia) 
From Small Steps to Big Changes: Tackling discrimination in everyday life képzés            
(Belgium) 
Kaleidoscope képzés (Olaszország) 
Jump in! ifjúsági csere (Olaszország) 
Let it grow! Young activists for freedom, tolerance and respect of human rights             
képzés (Olaszország) 
Peace and Human Rights képzés (Törökország) 
Free to be me and you záró szeminárium (Görögország) 
Cultures United ifjúsági csere (Dánia) 
Share, Experience, Get Inspired képzés (Belgium) 
Kaleidoscope ifjúsági csere (Olaszország) 



Human Rigths from A to Z képzés (Bulgária) 
Daily plate of peace and non-violence képzés (Németország) 
Gender Utopia szeminárium (Ausztria) 
Maps of Volunterra képzés (Ukrajna) 
 
A résztvevő tagok a projektről hazatérve szöveges beszámoló formájában foglalták          
össze élményeiket, illetve az év során 2 alkalommal szerveztünk olyan beszámoló           
estet, ahol élőszóban, képek és rövid gyakorlatok segítségével tudhattuk meg, kinek           
mit adott a projekten való részvétel, hogyan fogja tudni hasznosítani az új tudást és              
élményeket. 
 
Részletek résztvevőink élménybeszámolóiból: 
 
„A kilenc nap alatt a nemzetközi csapat rendkívül közel került egymáshoz, amelyben            
trénereink profizmusának és az általuk összeállított precíz és érzékeny         
programtervnek óriási szerepe volt. A csapat szoros kapcsolatából kifolyólag         
hatékonyan tudtunk együttműködni és csoportként dolgozni különböző feladatokon        
és a tréning végi projekteken.” 

 
„A legemlékezetesebb része valószínűleg az Élő Könyvtár esemény volt, amit a           
szófiai Dom na Kinotóba szerveztek. Lehetőségünk volt rá, hogy szemtől-szemben          
beszélgessünk különböző hátterű, különböző helyzetekből érkező emberekkel:       
bevándorlók, menedékkérők és különböző szervezeteknél dolgozó önkéntesek;       
személyes történeteket hallhattunk és szabadon kérdezhettünk.”  
„Több Erasmus+ képzésen és    
ificserén is részt vettem az elmúlt      
pár évben, de ez a novemberi      
képzés Németországban  
egyértelműen a legjobbak közé    
tartozott, társaság és szervezettség    
szempontjából is. Ebben közre    
játszott az is, hogy kicsi volt a       
csapat (a trénerekkel együtt    
összesen tizenegyen voltunk, 5    
országból), így tényleg mindenkivel    
volt idő tartalmas beszélgetéseket    
folytatni.” 



„Személyesen rendkívül meghatározó volt számomra a tréning, hiszen többek között          
elindultam a vegetáriánussá válás útján, de ennél meghatározóbb élmény az, hogy           
elképesztően sokat tanultam magamról, céljaimról és arról, milyen közegben érzem          
jól magam, milyen témákkal szeretek foglalkozni.” 
 
„A szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy átéljük megtapasztaljuk a          
jogfosztottak helyzetét, illetve hogy gyökeresen más perspektívákból világítsanak rá         
a témára. Nagyon jó munkát végeztek ebből a szempontból, tűéles programokat           
szerveztek meg napról napra.” 
„Kismillió közös viccünk lett, kialakult egy közös nyelv köztünk, ami vegyítette a            
spanyolt, a görögöt és a magyart. A szabadidőnkben dalt írtunk, sövénybe sétáltunk,            
megvitattuk az álláspontunkat különböző kérdésekben és feltöltöttük egymást        

energiával.”  
„Eddig teljesen elképzelhetetlen   
volt számomra, hogy ennyi őszinte     
és feltétel nélküli szeretetet osszak     
meg olyan emberekkel, akik pár     
napja még idegenek voltak    
számomra.” 
 
 
 
 

 
Open Doors 
 
Fontosabb mérföldkövek: 
Január 

- 5 éves lett az Open Doors munkacsoport 
- Felmerült a gondolat, hogy szorosabban együttműködjünk az Artemisszió Mira         

csoportjával 
Március 

- 2 EVS  önkéntes fogadására akkreditáltunk a Nemzeti Irodánál 
Április 

- Megérkezett újabb EVS önkéntesünk, Kaska (OWA Poland), ezzel beindult az új           
önkéntesfogadási rendszerünk 

Május 
- Költözés, egybebútorozás a Mirával 
- Bekerültünk a PWC civil mentoring programjába, ahol 6 hónapos mentorálást          

nyertünk 
Június 

- Részt vettünk Antwerpenben a Branching out eseményén 
- Június 20-án a menekültek világnapját ünnepeltük a Ferenc téren, Bohemian Betyars           

koncertet tartottunk a MiraDoorban (a Branching Out projekt keretében) 
Augusztus 



- Megrendeztük Change for Media- Presenting the Future ifjúsági cserénket 25          
résztvevől és 4 partnerszervezet bevonásával (SCI ITaly, SCI Catalunya, VCV          
Serbia, SVIT Ukraine) 

Szeptember 
- Kirándulást és workshopot szerveztünk a Zebegényi Sárkányfesztiválon (Branching        

out) 
- Első alkalommal szerveztük meg a 7 napos Bokréta Fesztivált  

December 
- Karácsonyi workshopsorozat 
- Megnyertük a Mirával a UNHCR Innovation Awardját - https://vimeo.com/306560741 

 
Fontosabb megnyert projektjeink: 

- 3 Erasmus+ pályázat - 2 EVS/ESC és 1 Youth exchange 
- PWC Civil mentoring program 
- Branching out - SCI international - Refugee Day, Kite Festival, Bokréta Festival 
- UNHCR Innovation Award 

 
Ilyen programjaink voltak: 
15 kreatív workshop (pl. Szitanyomás, sárkánykészítés, fotózás, henna, hímzés, kémia          
labor) 
10 Intercultural evening (Mexikó+Ukrajna, Irán, Pakisztán, Kína, Finnország, Oroszország,         
Equador, Marokkó, Csehország+Szlovákia, Brazília) 
7 Open Jam 
7 nyílt esemény / közösségi buli 
3 filmvetítés 
 
Aktív tagok: 
Bözse 
Ági 
Clara - EVS 
Kaska - EVS 
Claudia - EVS 
 
Amir, Marci- Örömzene workshop 
Fahad - Kalligráfia workshop 
Marci - Örömzenék 
Flavio, Fatima - Kémia lab és henna workshop, intercultural evening 
 
Mahdi, Mani, Dani, Ramin 
 
Gender equality munkacsoport 
 
Egy évvel ezelőtt már elkezdtük egy gender és feminista kérdéseket támogató           
munkacsoport kezdetleges előkészületeit, amelyet 2018 őszétől egy rendszeres        
filmklubbal szerettünk komolyan elindítani. 
A vetítések rendszeresen, minden hónap harmadik csütörtökén kerültek        
megrendezésre a Közkincs Könyvtárban, amelyet aztán egy max. 1 óra hosszú           
moderált beszélgetés vagy előadás követett egy meghívott vendég vezetésével. 

https://vimeo.com/306560741


Október: 
Film: Sarah Gavron: A szüfrazsett 

A filmet követő beszélgetés facilitátora     
Nógrádi Noá nőjogi aktivista, szakértő,     
politikafilozófus és kutató. A PATENT és      
a NANE egyesületek tagja, ahol az      
utóbbi években elsősorban kutatási    
projektekkel és kommunikációval   
foglalkozott. MSc (Politika- és    
Társadalomtudomány) és MA   
(Politikafilozófia) fokozatait a barcelonai    
Pompeu Fabra egyetemen szerezte.    
Doktori disszertációját a nők elleni     
erőszak strukturális okairól és    
megszüntetéséről, és az ehhez    
kapcsolódó egyéni, kollektív, állami és     

nemzetközi felelősségekről írta a Leedsi Egyetemen (UK). 
 
November: 
Petra Biondina Volpe: A nőkért 
A filmet követő beszélgetés facilitátora Rajnai Gitta, a NANE Egyesület munkatársa,            

aki korábban a Nők a Pályán      
Egyesület szóvivője és a 2009-es     
Népszavazás a Nőkért egyik    
kezdeményezője volt. 
  
 
 
 
 
 
 
 

December: 
Véletlenül úgy alakult, hogy 2018-ban az utolsó alkalom Karácsony előtt 5 nappal            
került megrendezésre, emiatt arra gondoltunk, hogy ez az est a családokról fog            
szólni, és nem megszokott módon nem egy, hanem két hazai és két külföldi             
rövidfilmmel készültünk a nézőknek. 

A vetítés után lehetőséget adtunk     
beszélgetni a magyar filmek    
alkotóival és szereplőivel egy    
kötetlen, de facilitált beszélgetés    
keretein belül. 
A facilitátor Mészáros Gréta, az     
Útilapu Hálózat önkéntese. 
 



1.) LMBTQI a gyerekem! (2018, 22’) 
Akinek előbújik az LMBTQI gyermeke sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel ez              
történik. Ez a kisfilm beszélgetésekből áll össze olyan szülőkkel, akik nincsenek már            
egyedül. 
A filmet a Háttér Társaság, Magyarország legnagyobb LMBTQI szervezete hozta          
lére a Támogató Szülők csoportjával együtt azért, hogy információt és segítséget           
nyújtson azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke leszbikus, meleg, biszexuális,         
transznemű, queer vagy interszexuális. 
 
2.) Anyák napja (2018, 14’) 
Vermes Dorka rendező irodalmat és filmtörténetet, majd később filmrendezést tanult          
az ELTE-n. Iskolai éveiben forgatókönyvíróként dolgozott. 2018-ban végzett az         
egyetemen, diploma munkája az Anyák napja c. 14 perces rövid film volt. 
Rendező: Vermes Dorka 
Szereplők: Lakos Fanni, Borsos Luca, Für Anikó 
 
3.) Mother knows best (2016, 13’) 
Rendező: Mikael Bundsen 
Szereplők: Alexander Gustavsson, Hanna Ullerstam, Karl-Erik Franzén 
 
4.) Boy (2014, 16’) 
Rendező: Lucas Helth Postma 
Szereplők: Laura Emilie Hancock, Christina Selden, Oliver Wollenberg. 
  
A 2019-es tavaszi időszakban pedig egyéb támogatói és érzékenyítő eseményeket          
és workshopokat is tervezünk, illetve tagfelvételt a munkacsoportba ezek         
megszervezésére. 
 
 
 


