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Tartalmi beszámoló

1. A 10 hónapos projekt tevékenységét illetően követte a kijelölt ütemtervet. Időben elindult, és a
szerződésben  vállalt  tevékenységeket  maradéktalanul  teljesítette,  sőt  néhány  esetben  túl  is
teljesítette.  A pályázatot egyébként az ütemtervnek megfelelően befejeztük. Az összes eseményünk
sikeres volt, amelyet a visszajelzések is igazolnak.

2. A megvalósult tevékenységek bemutatása: 

Toronto,  2015.  Május  8.  -  LGBTQ Parenting  Network -  látogatás,  tapasztalatcsere.  Résztvevők:  Dr.
Rachel Epstein, Dr. Ritter Andrea, Dr. Zachar-Illés Tamás

Toronto, 2015. Május 11. – St. Stevens Community Mediation Center, tapasztalatcsere. Résztvevők:
Peter Breuer, Lyn Adamson, Ritter Andrea, Zachar-Illés Tamás

New  York,  Egyesült  Államok,  2015.  május  13.  –  June  Jacobson  Ügyvédi  Iroda.  Résztvevők:  June
Jacobson, Barbara Rothberg, Ritter Andrea, Zachar-Illés Tamás. Tapasztalatcsere, anyaggyűjtés.

New York, 2015. május 14. – Teresa Calabrese Ügyvédi iroda. Résztvevők: Teresa Calabrese, Ritter
Andrea, Zachar-Illés Tamás. Tapasztalatcsere, anyaggyűjtés.

Rachel Epstein torontoban megismert mediátornő előadása Budapesten - 2015. június 5.

Igényfelmérő workshop mediátorokkal - 2015. június 30.

Igényfelmérés LGBTQ civil szervezetekkel - 2015. július 1.

Publikációk,  szakmai  anyagok  -  Megtörtént  a  nemzetközi  szakanyagok  kiválasztása,  melyeket
eljuttattunk a fordítóhoz. 2015. július, augusztus.

LMBTQ mediáció tematika kidolgozásának megkezdése - A találkozók és egyéb eddigi tevékenységek
tapasztalatait leszűrve elkezdtük az ősszel tartandó workshopok tematikájának kialakítását.

Pride Week – Mire jó a mediáció? c. előadás, workshop – 2015. július 8. – Bálint Ház. Előadók: Ritter
Andrea, Zachar-Illés Tamás, Radványi Ágnes

A Pride hét alatt más rendezvényeken is népszerűsítettük módszereinket, szórólapot osztottunk.

A Szigetfesztiválon tartunk egy workshopot a témában, Radványi, Zachar Illés, 2015. aug.13.

Az első beszámolót követően szerződésmódosítást kértünk, mert az eredetileg aláírt szerződésben
olyan fizetési szakaszt jelöltünk meg a lebonyolító alapítvánnyal, hogy aszerint nem tudtuk volna a 2.
szakasz feladatait elvégezni.



Mivel  a  szerződésmódosítás  engedélyezése  csak  október  közepére  történt  meg,  ezért  az  eredeti
ütemtervben leírt továbbképzések megtartása egy hónappal csúszott, ez azonban nem haladta meg
az engedélyezett mértéket.

Az augusztus 1-je és november 30-a között elvégzett feladatok;

A  két  továbbképzés  (civileknek  és  mediátoroknak)  tematikájának  kidolgozása  -  találkozók,  brain
stormingok  a  munkatársakkal,  az  eddigi  tapasztalatok  összegzése talaján (2015.  aug.-nov.).  -  más
tematikák a célcsoportnak megfelelően.

A  filmek  kiválasztása,  a  filmrészletek  kiválasztása,  subtitle-al  való  ellátása,  két  angol  szakcikk
lefordíttatása, a két továbbképzés megszervezése.

Radványi Ágnes részvétele az 5 napos norvég tanulmányúton, 2015. október 6-11-e között.

Workshop tartása  a  Lift  -  Leszbikus  Identitások  Fesztiválja  rendezvényen  (nem vállalt  tejesítés,  a
marketing stratégia része volt).

A civileknek szóló továbbképzés megtartása 2015. nov. 20.

A mediátoroknak szóló továbbképzés megtartása 2015. dec. 5.

A záró konferencia megszervezése, előadók felkérése, tematika kidolgozása, külföldi partnerrel való
többszörös egyeztetés, a stáb külön konzultációi.

A konferencia megtartása 2016. január 23.

Összegző cikkek megírása a tapasztalatokról.

6 LMBTQ mediációs eset lebonyolítása.

3. Az elért eredmények bemutatása: 

A szerződésben lefektetett indikátor táblának megfelelően töltöttük ki a végelszámolás eredményét,
az elért  indikátorokat.  Látható, hogy minden sort  teljesítettük, sőt túlteljesítettük sok esetben. Az
egyetlen sor a vállalt 10 mediációs eset, amelyet a pályázat keretében ingyen végeztünk az LMBTQ
csoport  jelentkező tagjainak.  Mint kiderül,  valóban minden lehető követ megmozgattunk, minden
marketing eszközt kiaknáztunk, hogy a kisebbség tagjai értesüljenek erről a módszerről. Úgy tűnik ez
sikerült  is,  ma  már  elmondható,  hogy  szinte  mindenki  a  közösségből  hallott  a  projektünkről  és
nagyjából tisztában van azzal, hogy ez mit is jelent;  egy konfliktuskezelési  módszer,  amelyet most
ingyen kipróbálhat vagy felhasználhat, ha szüksége van rá. Az sem igaz, hogy a meleg közösségben ne
lenne  konfliktus,  hiszen  mind  egymás  közt,  mind  a  társadalommal  szemben,  mind  a  tágabb
környezettel sok feszültség előfordul. A magyarázatot mi a konfliktuskezelés kultúrájában látjuk. Ma
Magyarországon nem a kompromisszum keresés, a kiegyezés a hivatalosan is képviselt értékrend. A
konfliktusok  kiélezése,  elmélyítése,  egyes  csoportok  kirekesztése,  elszigetelése  a  megoldás  ilyen
esetekben. Úgy tűnik, nincs benne a mindennapi megoldási módokban az, hogy leüljünk a másik féllel
és indítványozzuk, hogy a konfliktusok oldódjanak fel és meg. Feltételezésünk szerint ez leképeződik a
meleg közösségen belül  is.  Egyszerűen nincs  benne az emberek fejében,  mint  lehetőség és  mint
releváns  mód.  Paradox  módon  ez  azonban  véleményünk  szerint  épphogy  erősíti  a  projekt



relevanciáját,  hiszen  példát  mutatva  egy  idő  után  tán  megérik  az  emberekben  az  új  módszer
alkalmazásának lehetősége. Mi készen állunk, hogy ha ezután is valaki fordul majd hozzánk, segítsünk.

A túlteljesített indikátor sorok;

- A szolgáltatásban újonnan részesülők száma (nők/férfiak. LMBT mediációs folyamatban résztvevők,
LMBT  módszertani  képzésen  résztvevők  (24  fő)  -  utóbbi  indikátor  túlteljesítve,  hiszen  egyrészt
igényfelmérésben, másrészt a mediátorok képzésén több ember vett részt.

-  Az  LMBTQ  kisebbséghez  tartozó  emberek  informálása  az  LMBT  mediációról  -  látható  a  sok,
túlteljesített  rendezvényeken  való  részvételről,  a  cikkekről,  szereplésekről,  hogy  a  vállalt  2000  fő
biztosan birtokéban van ma már ennek a tudásnak.  Ha csak egyes sajtótermékeket nézünk, pl.  a
meleg Humen magazint, amelyben most jelent meg a projektet összegző írásunk, akkor máris több
ezer  azok  száma,  akik  tudnak a  projektről.  Természetesen  a  projekt  elején  is  már  elrétük  ezt  az
értéket, erre nagy hangsúlyt fektettünk az első szakaszban.

-  Az  LMBT  mediáció  módszerének  megismertetése  LMBT  civil  szervezetek  körében  –  a  projekt
keretében szervezett  szakmai konferencián,  workshopon és képzésen résztvevő szakemberek (civil
szervezetek részéről) - ugyanez érvényes a civilekre, hiszen a két halmaz részben fedi egymást.

-  Az  LMBT  mediáció  módszerének  elterjesztése,  a  módszer  alkalmazása  mediációs  szakemberek
körében - a projekt keretében szervezett szakmai konferencián, workshopon és képzésen résztvevő
mediációs szakemberek - a ugyanolyan módszerrel, mint a meleg kisebbség tagjait, a mediátorokat is
értesítettük. Nagyon kevés mediátor lehet ma Magyarországon, akik nem tudnak a módszerről, és
mint a képzési részvételek is mutatják, nagyon érdeklődnek is.

-  Az  LMBT  mediáció  gyakorlati  alkalmazása  köré  szerveződött  konferencia,  szakirodalmak,  saját
mediációs  tapasztalatok  összegzésének  megosztása  jogászokkal,  bírókkal  -  ez  az  indikátor  is
túlteljesült, hiszen olyan felületeken is megjelentünk, levelezőlistákban pl. ahol több száz résztvevő
szerepel  az  adott  szakmaterületen.  A  csapatunkban  lévő  jogász-mediátor  kolléga  személyes
networkjein keresztül is terjesztette a módszert.

-  Az  LMBT  mediáció  gyakorlati  alkalmazása  köré  szerveződött  konferencia,  szakirodalmak,  saját
mediációs  tapasztalatok  összegzésének  megosztása  pszichológusokkal  -  ez  az  indikátor  legalább
ötszörösen túlteljesült.  Egyrészt a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekcióján keresztül, mint
tevékenységi körbe tartozó egyik profilt elemeztük, másrészt formálisan pl. a levelezőlistára kiküldött
képzési és konferencia meghívón, leíráson keresztül a levelezőlistán lévő 2000 pszichológus biztosan
olvasott  a  módszer  létezéséről.  Ennek  nyomán  jelentkeztek  is  pszichológusok  a  képzésre,  a
konferenciára.

4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében: 

Célok és tevékenységek megvalósulása szakmai szinten;

A  projekt  hangsúlyosan  a  mediációs  módszer  gyakorlati  elterjesztésére  irányul.  A  projekt  célja
többszörös volt, egyrészt nemzetközi minták alapján egy hazai jogi környezetbe történő beillesztés,
módszer kidolgozás, másrészt a módszer oktatása az LMBT civilek és mediátorok között, hogy ezen



vitarendezési forma ismertté váljon a kisebbségi csoportban és a szakemberek, mediátorok, jogászok,
bírók és segítő foglalkozásúak között.

Részletezve:

a.  az  LMBT  mediáció  módszerének  hazai  viszonyokra  alkalmazása  nemzetközi  tapasztalatok
átvételével,  nemzetközi  kapcsolatok kiépítésével.  -  maradéktalanul teljesült,  sőt túlteljesült.  Kiváló
kanadai és amerikai kapcsolatokra tettünk szert, akikkel nemcsak kint folytattunk tapasztalatcserét,
de hosszabb távon is dolgozunk, pl. a kanadai szakember idelátogatása, és előadása mediátoroknak és
lmbt civileknek, vagy a december 5-ie mediátoroknak szóló továbbképzésen egy new yorki szakember
skype interjúja.

b.  Az  LMBT  mediáció  módszerének  elterjesztése  az  lmbt  civileknek  és  a  közösség  tagjainak  -
szakmailag  teljesítettük  a  kitűzött  célokat,  a  sok  ismeretterjesztő  workshop,  megjelent  cikkek,
anyagok  terjesztése  megtette  hatását  és  ma  már  a  közösség  értesült  erről  a  módszerről,  civil
képviselőik pedig a továbbképzésen, konferencián még mélyebb tudást kaptak.

Ehhez járul hozzá egy társadalmi tudatformálás a többségi társadalomban és az LMBT csoport tagjai
között.

c. a magyar mediációs szervezetek/mediátorok eszköztárának növelése - maradéktalanul teljesült. A
mediátorok rendkívül érdeklődőek voltak, az igényfelmérésen, a továbbképzésen és a konferencián
egyaránt. Szakmai szinten ez megalapozta azt, hogy az alapítvány ennek a területnek a szakértője,
amelyet az egész mediátor szakma így tart számon. A más kisebbségi mediációkkal pedig ötvözni
lehet, amely a további feladatok közé tartozik.

d. Az lmbt mediáció elterjesztése jogászok, bírók és más segítő szakemberek között. A vállalt mértéket
teljesítettük.  Minden  szakterületről  érdeklődnek  a  módszer  iránt,  hiszen  a  segítő  szakemberek
munkáját  is  megkönnyíti,  ha  egyéb  skillekhez  is  tudnak  nyúlni  az  egyes  esetek  megoldásakor,
márpedig az LMBT kisebbség tagjai a törvényi jogegyenlőtlenség és a társadalmi előítéletek miatt épp
hogy ígénylik az alternatív megoldásokat.

A PIPA alapítvány már több éve kínálja az lmbt mediáció módszerét. Mi szakemberek is azonban csak
másodkézből,  nem kellő  mélységben ismertük ezt  az  eljárást.  Csak 1-2  esetünk volt  ezügyben.  A
nyertes pályázat lehetővé tette, hogy első kézből értesüljünk a módszerről onnan, ahonnan származik
hazahozva  szakirodalmat,  tapasztalatokat.  Azt  hisszük,  hogy  ez  rendkívül  hasznos  volt  mind  a
módszer,  mind a  tudás szempontjából.  Már a  pályázat  elején látszott  azonban,  hogy a  mediátori
csapatot kibővítsük 1 fővel.  Így már 3-an végeztük el  a  pályázatban leírtakat,  ami szükséges volt.
Sikerült egy olyan embert felvenni ehhez, aki szintén rendelkezett amerikai tapasztalatokkal, így teljes
kompetens  team volt,  aki  megvalósította  a  pályázatot.  Azokat  a  célokat,  amelyeket  szervezetileg
kitűztünk, jól építettük fel. Kompetens team dolgozott benne, akik jól illettek a szervezetbe, és jól
dolgoztak szakmailag is. A végére elmondható volt, hogy ez a szakmaiság elterjedt a szakmának, és a
mi  3  emberünk  kiválóan  képes lesz  a  jövőben is  az  LMBT mediáció  módszerét  továbbfejleszteni,
képviselni további fórumokon is. Elmondható, hogy az adminisztratív személyzet is annak ellenére,
hogy  a  projekt  felénél  adminisztrátor  váltásra  volt  szükség,  jól  és  gördülékenyen  teljesítette  a
munkáját, a két csoport jól együtt tudott működni.



5. Szakmai szinten nekünk ez a projekt egyértelműen fejlődést hozott. Soha máskor nem lett volna a
nemzetközi  tapasztalatokat  behozni,  átélni,  és  a  hazai  viszonyokra  alkalmazni.  A  mediációs
szervezetekkel nagyon összehangolódtunk, és más területeken is tervezzük az együttműködést. Amit
másképp  csinálnánk;  szervezetileg  jobban  felkészülni  egy  váratlan  kilépésre,  nem  egy  emberre
számítani. A pályázatnál pedig jobban kellett volna figyelnünk arra, hogy az elnyert pénzösszeg és a
vállalt  feladatok  aránya  jobban  érvényesüljön.  Egy  kisprojekt  pénzösszegéhez  mérten  nagyon
túlvállaltuk  magunkat,  így  nem  jutott  elég  pénz  pl.  a  szakemberek  kifizetésére,  nemzetközi
szakemberek utaztatására stb. A tevékenységek mértéke egyébként is nagyon nagymérvű volt, de ezt
a  lelkesedéssel  pótoltuk.  Máskor  azonban  az  arányra  jobban  kell  figyelnünk,  nem  várhatjuk  el
senkitől, hogy szerelemből dolgozzon hosszú távon.

7. Nyilvánosság és kommunikáció: 

7.1.  Egyrészt  a  módszerről  nagyon  sok  információt  sikerült  közölnünk  a  különböző  fesztiválokon,
találkozókon, szakmai rendezvényeken, hírlevelekben, és levlistákon. A segítő szakmák véleményünk
szerint  biztosan  értesültek  a  módszerről.  Összegző  beszámolót  és  cikket  írtunk  a  Humen  meleg
magazinba, a mediátoroknak fenntartott honlapon, a mi weboldalunkon.

Az értesült csoportokat felsoroltuk az indikátor táblában - meleg közösség, mediátorok, egyéb segítő
szakmák képviselői. Elég komoly számokat vállaltunk, de az biztos, hogy mind a meleg közösség tagjai,
a civiljeik közül mindenki, mind a mediátorok mind tudnak a mi projektünkről.  Ezen felül a bírók,
jogászok és pszichológusok is sokan tudnak erről. Néhány hirdetés, megjelenés:

https://issuu.com/budapestpride/docs/budapestpride-program-2015-issuu

http://www.labrisz.hu/files/upload/cikk/2015-10/lift10_webre_pdf_37962.pdf

http://fesztivalok.varosom.hu/programok/fesztivalok/Sziget-Fesztival.html

MPT Hírlevél a konferenciáról;

http://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/konferencia-a-kisebbsegi-mediaciorol

7.2.  Kaptunk  visszajelzéseket;  a  fesztiválok  workshopjainak  résztvevői  mindig  elmondták,  milyen
fontos  és  hasznos  ez  a  módszer.  A  mediátorok  szintén  kivétel  nélkül  fontosnak  tartották  ezt,  és
mindkét csoport nagyon szerette azt, ahogyan mi felépítjük a továbbképzéseket, hasznosnak tartották
azokat és élvezték őket. Ezen felül akik részt vettek végül a mediáción, ők is ezt mondták. Összegezve
elmondható, hogy mindenki lelkesedik érte, de a társadalom mégsem érzi ilyen mértékben, hogy ez
kell és megoldás lehet. Ezt mi a társadalmi közhangulat és értékrend számlájára írjuk.

7.3. Médiamegjelenések;

Humen magazin cikk,  amely papír  formában és online is  megjelent;  http://humenmagazin.com/a-
pipa-es-az-lmbt-mediacio/

mediátorok részére működő honlap: http://certum.esy.es/page1.html

Minderről  beszámolunk  a  honlapunkon;  www.http://pipa.info.hu/  és  facebook  oldalunkon;
https://www.facebook.com/pipaalapitvany/



A  tervezett  programokat  mind  hiánytalanul  elvégeztük,  sőt  sok  esetben  túl  is  teljesítettük.
Egyértelműen látszott az elhivatottság és a lelkesedés a team tagjai és a képzendő környezet részéről
egyaránt.  Egyetlen  pontban  nem  sikerült  teljesítenünk  a  vállalt  feladatokat,  amely  azonban  úgy
gondoljuk, hogy nem a mi hibánk; ez a 10 mediációs eset végig vitele. Mindent megtettünk ennek
érdekében  a  személyes  networkön  túl  a  legkülönfélébb  marketing  stratégiáig  és  különböző
alkalmakon való részvételig, de az lmbt csoport tagjai még ha tudnak is már a módszerről, úgy tűnik
még  nem  elég  tudatosak  abban,  hogy  a  módszert  igénybe  is  vegyék.  Véleményünk  szerint  a
társadalmi értékrenden túl a 10 hónap nem volt elegendő idő arra, hogy rögzüljön ez a módszer a
fejekben, és hogy természetes lehetőségként ez felmerüljön, amikor valakinek konfliktusa támad akár
a párjával, akár a környezetével. Pedig konfliktus elég van ebben a kisebbségi csoportban is.

A projekt értékelése: 

8.  A  projekt  zárásaként  a  PIPA  Alapítvány  teamje  értékelte  az  eltelt  10  hónapot.  Egyértelműen
sikeresnek tartottuk az elvégzett munkát és az eredményeket is. Amit a pályázatban leírtunk, szinte
maradéktalanul teljesítettük, sőt sok esetben túlteljesítettük.

A következő eredmények születtek;

-  nemzetközi  tapasztalatokat  szereztünk,  amelyeket  hazahoztunk a magyar  szakemerbeknek és  az
LMBT közösség tagjainak, a civil szervezetek képviselőinek. Ezt az egyik sarkalatos pontnak tartjuk;
óriási  a  jelentősége  annak,  hogy  Magyaországon  közvetlenül  megtapasztalhatták  a  civilek  és  a
mediátorok,  mi  folyik  ma  Amerikában  ezen  a  téren.  Beépítettük  továbbképzéseinkbe,  cikkeket
fordíttattunk  ebben  a  témában,  egy  torontoi  szakembert,  akit  ott  ismertünk  meg,  elhívtunk
Budapestre,  és  egy  több  órás  konferenciát  tartott  nekünk  az  ottani  helyzetről.  Az  egyik
továbbképzésen bekapcsoltuk New Yorkot, egy másik ott megismert LMBT mediátor, és közvetlenül,
szinkrontolmács segítségével beszéltünk vele skype-on, kérdezni lehetett tőle és ő azonnal válaszolt.

- megismertettük az LMBT mediáció módszerével az lmbt közösséget és az lmbt civilek képviselőit -
ezzel egy új eszközt adtunk nekik, hogy tudják ezentúl, hova irányítsák a közösség tagjainál felmerülő
konfliktushelyzeteket, amivel megoldást találnak majd. Reményeink szerint ma már az egész magyar
lmbt  közösség  értesült  a  módszerünkről,  tudják  hova  tudnak  fordulni,  ha  megoldást  keresnek.
Valóban jóléti szolgáltatássá vált a módszer.

- szakmai cél volt a mediátorok informálása,  az lmbt mediáció sajátosságainak összevetése a más
mediációs fajtákkal. Ebben sokat gondolkodtunk együtt a kül. mediátor szervezetekkel. Vajon van-e
sajátossága az lmbt mediációnak, vagy ez épp olyan, mint bármelyik más mediáció (családi, üzleti,
válási...stb.).  Sok  vita  volt  erről  a  képzéseken.  A  végeredmény  most  úgy  tűnik  az,  hogy  maga  a
mediáció bár ugyanúgy folyik, de mivel egy kisebbségi csoportról van szó, annak többségi társadalmi
előítéleteivel,  saját  szubkulturális,  életmódbeli  szokásaival,  ezért  a  mediátornak hasznára válik,  ha
ezekkel  az  információkkal  tisztában  van,  ha  azonos nemű párokat,  családokat  fogad.  Mi  amellett
tettük le  a  voksunkat,  hogy  nagyonis  van  jelentősége az  LMBT mediációnak,  és  annak,  hogy  ezt
megkülönböztessük a más mediáció típusoktól.  A zárókonferencián a többi kisebbségi mediációval
összevetve szintén erre a megállapításra jutottunk.

Váratlan eredmények:



- úgy érezzük, hogy összekovácsoltuk a mediátorokat. Inspiráltuk őket a közös gondolkodásra, amelyet
folytatni  fogunk.  Nagyon  érdeklődőek  voltak,  igazán  lelkesen,  nyitottan  és  konstruktívan  álltak  a
kérdéshez.

- Amerikában nem várt nyitottsággal fogadtak minket Toronjtoban és New Yorkban is, pedig sehol
nem  volt  előzetes  kapcsolatunk.  A  torontoi  kolléganő  Rachel  Epstein  már  augusztusban  eljött
Európába, és így Budapestre, és egy nagyon érdekes előadást tartott. A new yorki szakember, Teresa
Calabrese is rendkívül nyitottan állt hozzánk, és szó nélkül vállalta decemberben a továbbképzésen a
szereplést.  Ezért  ők nem kaptak ellenszolgáltatást,  mégis nagyon lelkesek voltak.  Az,  hogy milyen
nyitottak,  internacionálisak  az  emberek szerte  a  világon,  ha  mi  ugyanúgy közelítünk feléjük,  igazi
meglepetés volt.

- Az egyetlen negatív eredmény volt, hogy nem sikerült annyi mediációs esetet végeznünk, amennyit
elterveztük (mondjuk túl is terveztük, hiszen egy nem ismert módszert hoztunk, és ugyanakkor 10
mediációt vállaltunk ingyen, ami valószínűleg túl sok. Legközelebb kevesebb feladatot vállalunk, főleg
ha az anyagi támogatás is nagyon korlátozott. Nagyon sokat dolgoztunk, de alul fizettük magunkat
azért, hogy a projektben vállalt feladatokat el tudjuk látni.

8.2. Ez átvezet a szervezeti háttér elemzésére; a nyeréskor ketten voltunk, de beterveztünk még egy
mediátort, mert láttuk, hogy ketten nem fogjuk bírni. Ez jó döntés volt. Hárman szépen elláttuk a
feladatot és mivel mindannyian nagyon motiváltak voltunk, félretettük azt, hogy pénzbelileg nem volt
az elvégzett munka arányban a juttatásokkal.

Másik probléma volt, hogy augusztusban váratlanul felmondott az adminisztrátor. Ez egy pillanatra
megoldhatatlannak tűnt, de aztán találtunk egy másik embert, aki bevált a feladatra.

Összességében elmondható, hogy ugyan sokat dolgoztunk, de megérte. Egy jó csapat állt össze kiváló
szakemberekkel, és kiváló adminisztrációs háttérrel. A fent felsoroltakon kívül mást nem csinálnánk
másképp, így volt jó, ahogy volt.

9. A projekt hatása: 

9.1. Ezen projekt nélkül nem lenne LMBT mediációs szolgáltatás Magyarországon. A Háttár társaság
ugyan velünk párhuzamosan elkezdett egy elméleti nemzetközi projektben való részvételt, de ebbe is
bevont minket, hiszen mi a szolgáltatást már évek óta próbáltuk elterjeszteni Mo-n. Éppen ez volt a
projekt előnye, eszközt és anyagi forrást kaptunk arra, hogy valóban elterjesszük ezt a módszert. Ez
meg is történt, ami még nem vált mindennapos használatúvá a meleg közösségben, de már tudnak
róla és számolnak vele. A projekt célkitűzéseit tehát elvégeztük és bevezettük azt Mo-n, de maga az
elterjedt  használat  még  most  fog  következni.  Idő  kell  ahhoz,  hogy  egy  közösség,  a  társadalom
megszokjon egy dolgot. Először megismerik, majd megszokják azt. Ebből a szempontból optimisták
vagyunk.

9.2.  Egyrészt  továbbra  is  hirdetjük  magunkat,  másrészt  továbbra  is  jelen  leszünk  azokon  a
rendezvényeken, amelyek relevánsak a melegeknek. Az előbb említett időfaktor biztos, hogy nekünk
dolgozik.  Mivel  a  melegek  maguk  is  a  többségi  társadalomhoz  képest  alternatív  életformát
képviselnek, ez a fajta konfliktuskezelés számukra is lételem, alternatív a hagyományoshoz képest.
Vissza-visszatérően mi gondoskodni fogunk arról,  hogy eljusson hozzájuk a szolgáltatás híre,  plusz



reményeink szerint az eddigi sikeres mediációs esetek majd hírünket viszik, és ajánlják a többi bajba
került embernek a szolgáltatást.

10. A projekt szakmai folytatása: 

A projektünk megalapozta azt  a  szolgáltatást,  amelyet mi vezettünk be Magyarországra.  Az LMBT
mediáció módszere ismertté vált a meleg közösségben és a mediátorok között is. A PIPA Alapítvány a
team  3  tagja  ugyanúgy  fogadja  a  közösségből  jelentkezőket,  ha  problémájuk  van  és  megoldást
keresnek ezzel a módszerrel. Természetesen ha felkérés érkezik, a projekttől függetlenül is elmegyünk
fesztiválokra, találkozókra és beszélünk továbbra is a módszerről.

A szolgáltatás hirdetjük továbbra is a honlapunkon és a facebookon. Ezen felül a mediátorokkal és
szervezeteivel is kialakult egy jó munkakapcsolat. Záró konferenciánk tematikáját az összegzésen túl
kiterjesztettük  általában  a  kisebbségi  mediációra,  annak  helyzetére  ma  Magyarországon,  a
feladatokra,  különbségekre,  teendőkre...stb.  A  konferencia  végén  a  jövőre  és  abban  az
együttmúködésre is megfogalmaztunk gondolatokat. Remélhetőleg tehát nem csak a gyakorlatban, de
a  szakmai  fejlődésben  is  tovább fogunk  haladni.  A  megismert  nemzetközi  kapcsolatokat  azóta  is
ápoljuk és ugyanúgy fogjuk a jövőben is.

Ami még izgalmas folytatás lehetne az lmbt mediációnak, az a közösségi  és társadalmi csoportok
közötti mediáció szélesebb értelemben vett bevezetése akár az lmbt közösségek, szervezetek között,
ahol  tudvalevően  nagyok  az  ellentétek,  akár  kül.  társadalmi  csoportok  között,  mint  pl.  homofób
közösségek és az lmbt közösségek között. Volna tehát még feladat, amely a társadalmi köztudatot és
értékrendet is mélyíteni. A forrásaink, energiánk és lehetőségeink fogják eldönteni, mi fog történni,
magát a mediációs szolgáltatást azonban mindenképp folytatni fogjuk.

11. A projekt rövid összefoglalása magyarul: 

LMBT  mediáció  -  egy  szociálisan  innovatív  módszer  hazai  bevezetése  c.  kisnorég  pályázat
összefoglalója

A projekt  az LMBT mediáció Magyarországi  bevezetésével  foglalkozott.  A társadalmi előítéletek,  a
homofóbia, a szivárványcsaládok társadalmi elismertségének hiánya és a jogi hátrányok hívták életre
annak szükségességét, hogy az Amerikában jól bevett LMBT mediáció módszerét a Primus Inter Pares
(PIPA)  Alapítvány  bevezesse  Magyarországon  is.  Az  alapítvány  célja  a  nemzetközi  tapasztalatok
integrálásával  a  módszer  megismertetése  volt  az  LMBTQIA  közösségen  belül  a  különböző  meleg
fesztiválokon való részvétellel és az LMBT civilek képzése által. A másik célcsoport a mediátor szakma
képviselői  voltak,  akik  a  PIPA  Alapítvány  által  szervezett  találkozókon,  képzéseken,  konferencián
ismerkedtek meg az LMBT mediáció sajátosságaival. Ez arról is képet adott a szakembereknek, hogy az
adott  kisebbség  milyen  jellemző  konfliktus  helyzetekkel  küzd  és  hogyan  segíthet  egy  mediátor  a
leghatékonyabban.  A  projekt  során  az  LMBT  mediáció  módszere  ismertté  vált  mind  az  LMBT
közösségen, mind a hazai mediátorok szakmai közösségén belül.

Mindezzel az alapítvány az esélyegyenlőség növelését, az érintett civil szervezetek és szakemberek
eszköztárának  bővítését,  együttműködésük  erősítését,  tudatosságuk  erősödését  a  két  csoport
együttműködését és a módszer elterjesztését kívánta elérni.

12. A projekt rövid összefoglalása angolul: 



The project aimed at introducing LGBT mediation in Hungary. Due to social prejudice, homophobia
and the lack of legal and social recognition of LGBT community and various conflicts arising from
these, the project of Primus Inter Pares Foundation has become necessary. The project has been
successful, the planned activities and outputs have been achieved; both the mediator professionals
and the affected social group have been informed about the method, and deepened their knowledge
in training sessions and conferences. The sustainability is ensured by improving the methods of civil
communities and mediators, and applying these methods in practice. The major beneficiaries are the
members of the affected communities, whose awareness has been increased and who have acquired
better methods for resolving conflicts by obtaining knowledge about these methods. With the help of
the project PIPA Foundation also intended to improve equal opportunities and increase awareness.


