
Sex Educatio Alapítvány

Az Alapítvány  a  kezdetektől  foglalkozik  a  férfi  és  női  prostituáltak  szociális  és  egészségügyi 
problémáival, HIV/AIDS felvilágosításával és egyéb ártalomcsökkentő prevenciós programokkal.

1995-ben készítette az Alapítvány az első felmérését a budapesti utcai prostituáltakról.

1996-2000-ig  az  Alapítvány  tagja  volt  a  Kiút  Veled  Ökumenikus  Egyesületnek,  mely  utcai 
megkereső munkát végzett, melynek célja a prostituáltak mentálhigiénés támogatása volt.

Oktatás, tanfolyamok 
1997-ben szervezte az Alapítvány az első prostitúciót megelőző tanári tréninget Ózdon az Országos 
Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet munkatársaival együtt.

2000-2001 folyamán egy szupervízióval egybekötött tréninget szerveztünk a 2000-ben megalakult 
magyarországi prostituáltakkal foglalkozó Utcai Szociális Munkások Országos Műhelye számára.

A műhely  tagjai  a  Sex  Educatio  Alapítvány,  Budapest;  az  Utcai  Szociális  Segítők  Egyesülete, 
Tatabánya;  a  Periféria  Egyesület,  Nyíregyháza;  a  Napfényt  az  Életnek  Alapítvány,  Miskolc.
A közös  munka  célja  a  szakmai  együttműködés,  a  kölcsönös  segítésnyújtás,  a  tapasztalatok 
megosztása,  közös adatbázis  és  információs  hálózat  létrehozása,  közös érdekképviselet,  oktatás, 
kiadványok szerkesztése és eljuttatása a célcsoporthoz.

Felsőoktatási programok, melyet az Alapítvány munkatársai tartanak:
ELTE BTK Szociálpolitika és Szociális munka szak (2000- 2005)
Tárgy: Szociális munka és a prostitúció. 2 félév

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. Szociális munkásképző szak (nappali és levelező) 
(2000-2005); Tárgy: Szociális munka és prostitúció1 félév

Wesley János Teológus, Lelkész és Szociális Munkásképző Főiskola. Szociális munkásképző szak 
2002- jelenleg is Tárgy: Szociális munka és prostitúció. 2 félév

Az Iris Project megvalósításában az Alapítvány részéről közvetlenül Sebhelyi Viktória és Hoffmann  
Kriszta vesz részt.

Sebhelyi Viktória tapasztalata a témában:

2005-2009 között a Partners Hungary Alapítvány Roma stratégia területének volt a vezetője.

2006-ban részt vett kutatóként a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) a szexuális szolgáltatások 
keresleti  oldalát  vizsgáló  kutatásban,  és  interjúkat  készített  futtatókkal,  bártulajdonossal,  és 
prostituáltakkal.

2010-ben részt vett az Európai Roma Jogok Központjának (ERRC) kutatásában, mely a roma nők 
szempontjából  vizsgálta  a  magyarországi  prostitúció,  és  szexuális  célú  kizsákmányolás, 
emberkereskedelem helyzetét.

Hoffmann Kriszta tapasztalata a témában:

2000 és 2011 között a tatabányai Utcai Szociális Segítők Egyesületének volt a szakmai vezetője. 
2000 és 2005 között vezette a prostituáltakkal kapcsolatos alacsonyküszöbű programokat.

2002 óta szabadúszó képzőként dolgozik rendőr és szociális szakemberképzési  programokban, fő 
szakterülete a nők elleni erőszak, a szexuális kizsákmányolás áldozatainak támogatása, és a segítő 
munka poszt-traumás stressz zavarral küzdő áldozatokkal.

2000  óta  dolgozik  önkéntesként  illetve  projektek  keretében  vállalkozói  szerződéssel  a  Szex 
Edukációs Alapítványnak, mint szociális munkás és tréner.


