A Prim
mus Inter Pares Alapítván
A
ny 2016. évi tarta
almi beszzámolója
a
A Norvéég Civil Alap által megnyyert 13.100 Euro értékű kispályázat lezárására, és tartalmi//pénzügyi
beszámo
olójának ben
nyújtására, valamint ann ak elfogadássára 2016‐oss év elején kkerült sor. A pályázat
az LMBTT mediáció haza
h
bevezettéséről szólt. A 10 hónapos projekt tö
öbb szakaszookból állt:
‐
‐
‐
‐
‐

Külföldi tapaasztalatszerzés, LMBT meediációs intézmények látogatása
A
Az LMBT meediáció terjessztése Magyaarországon
SSzakmai anyyagok írása, képzési
k
terv kkidolgozása a hazai gyakorlatnak meggfelelően
TTovábbképzéések tartása civileknek é s mediátoroknak
Konferencia tartása haza
ai és külföldi szakembere
ek és civilek bevonásával
b
a témában.

Januárbaan, a projekt lezárásaként egy átfoggó, sikeres konferenciát
tartottunk a témában az
k
a összes
résztvevvőnek, LMBTT civileknek és mediátoor szakembereknek. A Norvég Civvil alap a pályázatot
sikeresnek minősíteette mind pénzügyi, minnd tartalmi szempontból, így ápril isban megkaptuk az
utolsó péénzügyi részletet is.
Ezt köveetően, 2016 júniusában
j
Alapító
A
Okiraat módosításst nyújtottun
nk be az új Pttk. Bevezeté
ése miatt,
valamintt a kuratóriu
um összetéte
elének megvváltoztatásárra (jelenleg az
a alapítványy kuratórium
mi elnöke:
Dr. Ritteer Andrea, taagjai: Szőts Ildikó és Berkkes István). Egyszersmind folyamodttunk a közha
asznúsági
fokozat elnyeréséértt, amelyet meg
m is kaptuunk. Alapítványunk tehátt 2016. auguusztus óta kö
özhasznú
lett.
A közhassznúságból következően
k
m
feléében;
új projektekket alapoztukk meg 2016 második






A Magnet Bank KAP pályázaata: bejutás a 2. forduló
óba. Téma: Coaching szzempontú
port tartása LMBT
L
fiataltooknak és szü
üleiknek. Dön
ntés 2017 júnniusa.
csop
Az LMBT
L
kisebbség folyamaatos képviselete, terápiá
ák, mediációó és szakemb
bereknek
tarto
ott szupervíziók által.
A „SSzociális mun
nkások Life ccoach képzéése” című prrojekt megteervezése. A szakértői
team
mek összeállíítása, 2 szakkértői találko
ozó megszervvezése és levvezetése. A tematika
és a feltételrendszer kidolgozzása. A proje
ekt várhatóan 2017 szepttemberében
n indul.
ny Expatmenntal néven új tevékenysé
éget kezdettt el. Célja a külföldön
k
A PIPA Alapítván
m
emb
berek mentá lhigiénés tám
mogatása kü
ülönböző eszzközökkel, előadások,
élő magyar
képzzések, teráp
piák tartásávval. 2016 második
m
felében kezdtükk meg ezen
n projekt
megalapozását, előkészítését
e
t is. Az első rendezvénye
r
ek 2017 őszéén várhatóak.

A kurató
órium tagjai és
é elnöke 20
016‐ban tevéékenységét táársadalmi munkában, elllenszolgáltattás nélkül
végezte. Az alapítván
ny tevékenysségei közhassznú céljainak megfelelőe
en lettek kijeelölve.
Budapesst, 2017. április 30.
Dr.
D Ritter And
drea
PIPA
P
Alapítvá
ány elnök

