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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 24-én kedden 9.00 és 15.00 között a Civil Közösségek 

Házában (7624 Pécs, Szent István tér 17.) 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 24. 9:00- 15:00

A találkozó helyszíne: Civil Közösségek Háza, 7624 Pécs, Szent István tér 17.

A találkozó programja:

9.00-10.00 Megnyitó - Máté Zsolt, az IRIS project tagjainak bemutatkozása

10.00-10.30 Molnár Dániel egyetemi oktató előadása a társadalmi egyenlőtlenségről és  
devianciákról

10.30-11.00 Zolnay János egyetemi oktató előadása Baranya megye szociális jellemzőről, 
különös tekintettel  a szegregációs folyamatokra és az ezekhez kapcsolódó  
problémákra (dél-baranyai falvak szegregációja, pécsi szegregátumok)

11.00-11.20 Kávészünet

11.20-12.10 Komáromi Éva pszichológus, Előadás a prostitúció vonatkozásában releváns 
főbb pszichológiai összefüggésekről (diszfunkcionális családi működés, 
szenvedélybetegség,  kodependencia,  agresszió,abúzus  a  családban  illetve  
ezek hatása a személyiségre).

12.10-12.30 Beszélgetés az előadáson hallottakról, kérdések és válaszok az előadás 
kapcsán

12.30-13.30 Svédasztalos ebéd (hidegtál, szendvics)

13.30.-15.00 A Pécsett 2010 tavasza óta működő Prostitúció jelenségéhez kötődő 
problémák (szenvedélybetegségek, fertőzések, diszfunkcionális családi 
működés, kizsákmányolás) visszaszorítása kapcsán létrehozott 
együttműködési munkacsoport (rövidített nevén PEM) általános 
működésének és a benne résztvevő szervezeteknek a bemutatása

A hálózati találkozó során szinkrontolmácsolást biztosítunk.

A  találkozóval  és  a  projekt  eseményeivel  kapcsolatban  további  információ  kérhető  az 

irisproject2012@gmail.com e-mail címen.

    Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap 
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