Az Iris Poject 2012 ütemterve
Idő - Időtartam

Tevékenység

2012.03.01.

Projekt indulása

2012.03.01-04.21.

A projekt megvalósítás technikai és szakmai
kereteinek, az együttműködés menetének
véglegesítése, a magyarországi tanulmányút
előkészítése.

2012.04.01-től a projekt végéig

Lobby munka: az országos és helyi
döntéshozók, egyéb kormányzati képviselők, a
témában kompetens szakemberek megkeresése,
informálása a projekt célkitűzéseiről, az
elvégzett munkáról, az elért eredményekről,
kidolgozott javaslatokról.

2012.04.22.-04.28.

A magyarországi tanulmányút megvalósítása,
találkozás a hálózat tagjaival, a közös pontok,
lehetőségek felmérése, szakmai műhelyek
keretében az utcai megkereső munka
lehetőségeinek és tapasztalatainak átbeszélése,
svájci-magyar jó gyakorlatok összehasonlítása.

2012.04.22.-23. - Budapest
2012.04.23.-25. - Pécs
2012.04.25.-28. - Nyíregyháza
2012. áprilistól-szeptemberig

A terepmunka során megvalósított kutatás
keretében interjúk és kérdőívek felvételére
kerül sor prostitúcióban élő nőkkel és a témában
kompetens szakértőkkel. A kutatás témája: a
prostitúció
jelenségének
alaposabb
megismerése, a migráció okai (társadalmi,
gazdasági, lélektani, stb.). Az igénybe vehető
szociális
szolgáltatások
összehasonlítása
Svájcban és Magyarországon a prostitúcióban
élő nők szemszögéből (mi az, ami elérhető és
mire
lenne
szükségük).
Rendszerszintű
javaslatok
megfogalmazása
a
kutatási
eredmények alapján.

2012. májustól-augusztusig

A zürichi tanulmányutak, melyek során a
hosszabb zürichi tartózkodás keretében a
magyar szociális munkások részt vesznek a napi
terep munkában és az irodai munkában:
tapasztalatcsere, esetmegbeszélés, közös utcai
megkereső munka a svájci és a magyar szociális
munkások
együttműködésével,
közös
ügyfélellátás, kulturális mediáció a svájci
segítők és a magyar származású prostitúcióban
élő
nők
között,
magyar
származású
prostitúcióban élő nők szükségleteinek –
elsősorban a kilépési alternatívákkal kapcsolatos
igényeinek – felmérése; hazatérés előtt álló
ügyfelek felkészítése, naprakész információkkal
való ellátásuk a Magyarországon igénybe vehető
ellátási formákról.

2012. májustól-szeptemberig

A módszertani kiadvány és képzési anyag
komplex összegzése a pályázatban résztvevő
partnerszervezetek szakmai tapasztalatának a
prostituáltakkal végzett utcai megkereső
munkáról. A kiadványban bemutatásra kerülnek
a hazai és a svájci bevált szakmai gyakorlatok, a
jogszabályi és intézményi háttér feltérképezése,
a jelenség leírása, a szakmai protokoll, mely
reflektál a terepmunka során felmerülő
problémákra és lehetséges megoldásokat kínál
azokra.
A képzési anyag egy komplex, 30 órás
attitűdformáló
és
érzékenyítő
szakmai
továbbképzés anyaga.

2012. augusztus

A zárótanulmány tartalmazza a projekt
bemutatását, a projekttevékenységek teljes
összefoglalását és értékelését; a konzorciumi
partnerek és a a hálózati partnerek munkájának
ismertetését; tartalmaz egy beszámolót a kutatás
eredményeiről; a prostitúcióból való kilépési
lehetőségek feltérképezésének eredményeit;
javaslatokat, konkrét ajánlásokat, a hazai és
külföldi jó gyakorlatok alapján a hazai
jogszabályok és a szociális szolgáltatási
koncepció ki ill. átdolgozására vonatkozóan.

2012.10.01.-02.

A projektzáró találkozó Budapesten kerül
megrendezésre. A találkozó célja a projekt
értékelése, az elkészült kiadványok bemutatása,
az eredmények összegzése és disszeminálása,
valamint
a
projekt
eredmények
fenntarthatóságának és a hálózati együttműködés
jövőbeni lehetőségeinek átbeszélése.

2012.10.31.

A projekt lezárása

