
 

Sex Educatio           Frauenberatung  INDIT Közalapítvány               Periféria
Alapítvány                   Flora Dora "TÉR" Közösségi Szolgálat        Egyesület

Meghívó

a zürichi Flora Dora, a budapesti Sex Educatio Alapítvány,  a pécsi INDIT 

Közalapítvány és a nyíregyházi Periféria Egyesület által alkotott 

Iris Projekt 

tisztelettel meghívja Önt 2012. április 26-n csütörtökön 9.00 és 16.00 között a Debreceni 

Egyetem OEC Egészségügyi Karán (Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.)  tartandó hálózati találkozónkra,

mely  a  Svájci  Hozzájárulás  -  Testvértelepülési  és  Partnerségi  Pályázati  Alap  partnerség 

komponensére benyújtott  „Szociális  szolgáltatások fejlesztése prostitúcióban élő magyar nők 

részére Magyarországon és Svájcban” című pályázat keretében kerül megvalósításra.

A projekt célja az, hogy az együttműködésben dolgozó három magyar és egy svájci szervezet olyan 

szociális  szolgáltatási  koncepciót  dolgozzon ki,  amely  képes  javítani  a  prostitúcióban élő  nők 

helyzetén, életkörülményein és életesélyein. 

A hálózati találkozó keretében szeretnénk bemutatni a munkacsoport eddigi munkáját, a jelenleg 

futó  projekt  feladatait  és  céljait,  és  szeretnénk  nyitni  a  találkozóra  meghívott  partnerek 

tapasztalataira.

A  hálózati  találkozónkra  olyan  szervezeteket,  intézményeket  hívunk  meg,  melyekkel  a 

munkacsoport  tagjai  mindennapi  munkájuk  során  együttműködnek.  Szeretnénk  lehetőséget 

biztosítani egymás munkájának jobb megismerésére, tapasztalatok, vélemények cseréjére.



A találkozó időpontja: 2012. április 26. 9:00- 16:00

A találkozó helyszíne: Debreceni Egyetem, OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 

A találkozó programja:

9.00-10.00 Dr. Szoboszlai Katalin, a Periféria Egyesület elnöke köszönti a résztvevőket, 
a résztvevők bemutatkozása

10.00-12.30 Dr. Szoboszlai Katalin előadása: Romák és szegények Nyíregyházán
Kocsis Margit előadása: A Periféria Egyesület által prostituáltak körében 
végzett utcai szociális munka bemutatása 
Majd kérdések és válaszok az előadásokhoz és a felmerült témákhoz 
kapcsolódóan

12.30-13.30 Szendvicsebéd

13.30-16.00 Ladányi Jánosné dr. előadása: Egészségügyi ellátás magyar állampolgároknak 
itthon és külföldön
A Nyíregyháza Városi Rendőrkapitányság munkatársának előadása: A 
prostitúció problémája a rendőrség szemszögéből
Majd kérdések és válaszok az előadásokhoz és a felmerült témákhoz 
kapcsolódóan

A hálózati találkozó során német-magyar tolmácsolást biztosítunk.

A  találkozóval  és  a  projekt  eseményeivel  kapcsolatban  további  információ  kérhető  az 

irisproject2012@gmail.com e-mail címen.
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