
                                                                                                                                                         

A Primus Inter Pares Alapítvány tartalmi beszámolója 

 

2015-ben folytattuk az alapítvány céljai között szereplő tevékenységeket. Ezévben legnagyobb 

programunk a Norvég Civil Alap által megnyert kispályázat megvalósítása volt, melyet februárban 

nyertünk meg 13100 euro összegben. A pályázat tartalma az LMBT mediáció haza bevezetése volt. 

A projekt megvalósítás 2015 áprilisától 2016. január 31-éig tartott. A 10 hónapos projekt több 

szakaszból állt: 

- Külföldi tapasztalatszerzés, LMBT mediációs intézmények látogatása 

- Az LMBT mediáció terjesztése Magyarországon 

- Szakmai anyagok írása, képzési terv kidolgozása a hazai gyakorlatnak megfelelően 

- Továbbképzések tartása civileknek és mediátoroknak 

- Konferencia tartása hazai és külföldi szakemberek és civilek bevonásával a témában. 

A társadalmi előítéletek, a jogi hátrányok kiküszöbölése a PIPA céljai között szerepel, hiszen az 

esélyegyenlőségét növeli. Ezt szolgálja az LMBT mediáció magyar bevezetése is. A projektben célunk 

volt az LMBT és mediációs civil szervezetek együttműködésével az LMBT mediáció, mint szociálisan 

innovatív módszer elterjesztése, ezzel az érintett csoport jóllétének növelése, a civil szervezetek 

eszköztárának, együttműködésüknek erősítése. A projektben képzést kaptak az LMBT civil 

szervezetek, az LMBT kisebbség tagjai és a mediátor szervezetek tagjai egyaránt; mediátorok, 

jogászok, bírók; pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek. Fontos hozadéka volt a pályázatnak a 

civil szervezetek tudatosságának és hálózatának erősítése, a társadalmi esélyegyenlőség növelése, az 

érintett kisebbség életkörülményeinek javítása, civil és állami kooperáció erősödése. A projekt 

keretében 2015-ben teljesítettük a közhasznúsági feltételeket. 

A Primus Inter Pares ALaptvány ezen felül másik fő területét, a kisebbségek védelmét és pszichológiai 

eszközökkel való megsegítését is végezte 2015-ben. Több egyéb pályázatot is benyújtottunk céljaink 

megvalósítása érdekében, de azok nem nyertek.  Februárban egy nemzetközi pályázatot nyújtottunk 

be német és román társpartnerekkel, amely a Holocaust oktatást tűzte ki célul. Egy másik Európai 

Uniós nemzetközi pályázatban is részt vettünk, amely hasonló témájú volt és amely 16 ország 

részvételével zajlott, de sajnos egyik pályázatunk sem nyert. 

A kuratórium elnöke felvételt nyert egy civil szervezetek képviselői számára tartott 3 hónapos 

továbbképzésen, amely a legmodernebb found raising technikákat tanította meg. A 250 ezer forint 

értékű tanfolyam így számunkra ingyen elérhető lett. Az alapítvány elnöke a képzést sikeresen 

elvégezte.  

Az év folyamán a kuratórium tagjai mind LMBT témakörben, mind a kisebbségek védelmének 

témakörében több előadást, továbbképzést tartottak. 


