A kezdetektől ...
2010. tavasza
A Flora Dora ekkor kezdte el feltérképezni és összegyűjteni azokat a magyar szervezeteket és
szakembereket, akik az utcai prostitúció problémájával a gyakorlatban foglalkoznak.
2010. november
Első találkozó Zürichben, a prostitúcióval és emberkereskedelemmel foglalkozó szervezetek
bemutatkozása, a problémák feltárása, az együttműködés kereteinek tisztázása, a közös
problémamegoldási protokoll előkészítése a Flora Dora szervezésében és közreműködésével.
(Résztvevők a Félúton Alapítvány, a Flora Dora, az INDIT Közalapítvány, a Periféria Egyesület, a
Baptista Szeretetszolgálat, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete, és a Sex Educatio
Alapítvány munkatársai.)
2010. december
A zürichi tanulmányútról készült beszámoló (résztvevő szervezetek tevékenysége, elérhetőségek,
találkozó eredményei) kiküldése olyan szereplőknek, akik foglalkoznak a témával, köztük a
rendőrség tájékoztatása.
2011. január
Intézménylátogatás és szakmai műhely.
A munkacsoport tagjainak találkozója Budapesten a Félúton Alapítványnál, ahol a terepmunka is
bemutatásra került.
2011. január- március
Folyamatos Skype-on
pályázatírás.
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2011. március
A Svájci-Magyar Együttműködési pályázat beadása (Baptista Szeretetszolgálat, Flora Dora, INDIT
Közalapítvány, Periféria Egyesület, Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete, Sex Educatio
Alapítvány partnerségében).
2011. március
A munkacsoportot és a svájci-magyar együttműködést bemutató látogatások olyan szervezeteknél,
akik a témában relevánsak: Kiút Veled Egyesület, Magyar Szegénységellenes Hálózat, Europol,
NNI Emberkereskedelem Elleni Osztály, Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat,
Nemzetközi Migrációs szervezet.
2011. június.
Svájci-magyar munkacsoport hálózati találkozója
Résztvevők:
a Sex Educatio Alapítványtól Dr. Forrai Judit, Sebhelyi Viki és Hoffmann Kriszta
a Periféria Egyesülettől Nyíregyházáról Somogyiné Katona Anikó
a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból Gazsi Judit
a Flora Doratól Zürichből Kuruc Julia
a Baptista Szeretetszolgálattól Baczkó Zsuzsanna és De Coll Ágnes
az International Organization of Migration-től Dóra Bálint
a Nemzeti Nyomozó Irodából Miszlai Péter és Dr. Németh Richárd

a Félúton Alapítványtól Cseri Erika
az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattól Zelenák József
a Kornis Klára Gyermekotthonból Rozgonyi Attila
az Indít Közalapítványtól Pécsről Máté Zsolt és Fehér Katalin,
a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületétől Dr. Árvai Tamás és Földi Ágnes
A munkacsoport a hálózati találkozóra olyan szervezeteket, intézmények képviselőit hívta meg,
akik prostituáltakkal, illetve emberkereskedelem áldozataival foglalkoznak, szociális munka,
érdekvédelem, jogi képviselet, szexuális felvilágosítás, illetve kutatási területeken, és amely
szervezetekkel a munkacsoport tagjai mindennapi munkájuk során együttműködnek. A találkozó
során a szervezetek részletesen bemutatták a tevékenységeiket, a témában korábban és jelenleg futó
programjaikat, valamint jövőbeni terveiket. Ezt követően volt lehetőség megtalálni a szervezetek
közötti kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket.
2011.június
A Svájci-Magyar Testvértelepülés és Partnerségi Pályázati Alapra benyújtott pályázatot a pályázat
kezelője feltételesen támogathatónak ítélte, és módosításokat javasolt.
Az akkori konzorcium nem tudta vállalni a módosításokat, azonban a jelenlegi pályázati partnerek a
nyár nagyobb részét arra fordították, hogy a pályázatkezelő javaslatának megfelelően átgondolják és
átdolgozzák a projekt koncepcióját.
2011. július – szeptember
A munkacsoport átstrukturálása, a konzorcium véglegesítése, és a végső pályázati anyag
kidolgozása.

