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Ami a projektben történt:
A Mi világunk filmfesztivál
Kino mozi, 2015.12.11. 15:30-21:00 A filmfesztivál során 3 blokkban vetítettünk különböző rövidfilmeket és
egy egész estét filmet is. Minden blokk külön témára épült: környezetvédelem és fair trade,
fejlesztésfinanszírozás, A Föld sója dokumentumfilm szekció. Minden esetben szakértőkkel beszélgettünk az
adott témákról, ahol a résztvevők is feltehették kérdéseiket. A legérdekesebb rész talán az utolsó blokk volt
ahol az Oscar díjra is jelölt Föld sója című filmet láthatta a közönség. Ennek kapcsán egy fotóssal
beszélgettünk aki beszámolt hasonló élményeiről és arról miért van fontos szerepe a fotózásnak az ilyen
globális témák kapcsán.
Zenével a fejlődésért – emberi jogi est
Budapesti Komplex SC és Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, 26 fő, 2015.12.09. 16:0017:30 Az este célja az volt hogy a diákok és részt vevők számára bepillantást engedjünk egy afrikai
kultúrába, ami eddig nem volt szerencséjük megismerni. Az iskolai diákjai és az afrikai származású fellépők
mind szerepeltek a programban. Két diák megosztotta tapasztalatait a november 25-én tartott focimeccsről,
1 testvérpár pedig a testvériségről és az összetartásról írt dalukat adták elő. Az esemény további részében
afrikai fellépőink énekeltek, táncoltak hagyományos táncokat és dob előadást is tartottak számunkra.
Mindenki kihangsúlyozta a szolidaritás fontosságát előadásai során.
Fejlesztés és segítségnyújtás a fejlődő országokban
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015.12.08. 14:00-15:30 Az előadáson a Demnet Alapítvány
projektvezetője és az ADRA Alapítvány vezetője beszéltek civil tapasztalataikról és projektjeikről a
fejlesztések és a humanitárius segítségnyújtás kapcsán. Tisztáztuk mi a különbség és egyben a kapcsolat a
két terület között, ismereteket adtunk át a civil szféra lehetséges forrásszerzéseiről és komplett projektek
kerültek bemutatásra a pályázat beadásának módjától egészen az értékelésig. Az előadás második felében a
diákok szabadon kérdezhettek, aminek keretében nagyon sok kérdést kaptak előadóink. Ezeken túl az
önkéntesség fontosságát is hangsúlyoztuk, és azt hogy milyen élmények és plsuz tudás várhatja a
hallgatókat ha egy magyar civil szervezetnél vállnak önkéntes pozíciót vagy éppen gyakornokságot.
Szolidaritás és emberi jogok iskolai workshop
Budapesti Komplex SC és Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, 2015.12.02. Ezen a
workshopon 2x45 percben előadást tartottunk diákoknak emberi jogok és globális kihívások témában. Az
első óra az emberi jogokról szólt, illetve az emberi jogok és az oktatás, a mélyszegénység és a nemek közti
egyenlőség összefüggéseit taglaltuk. A második órán a globális kihívások volt a téma, így magáról a
globalizációról, az egész világot érintő kérdésekről beszélgettünk ( ivóvízhez való hozzáférés, oktatás,
környezetvédelem ), illetve arról, hogy mennyire fontos a globális problémák tudatosítása és tudatos
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kezelése, az erről való folyamatos párbeszéd egyéni és szervezett szinten is. A gyerekek aktívan
bekapcsolódtak mindkét órába, saját tapasztalataikról, élményeikről beszéltek. Az emberi jogokhoz sokkal
több hozzáfűznivalójuk volt, a globalizáció-globális kihívások témája kevésbé volt ismert a számukra. Az
előadáson diákat és videókat is vetítettünk.
Iskolai workshop a migrációról
Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, 2015.12.01. Itt egy középiskolás kollégium lakóinak tartottuk a
foglalkozást, Bevezetésképp egy olyan játékot játszottunk, ahol a világ javainak egyenlőtlen elosztását
mutattuk be, ahol ők 25-en reprezentálták a világ lakosságát, és mindenkinek volt egy széke, ez pedig a
kontinensek gazdagságát (GDP-ben mérve). Ezután kiscsoportokban - minden csoportnak egy önkéntes volt
a facilitátora - tehették fel a kérdéseiket az aktuális menekültügyi helyzettel kapcsolatban, ezekről a végén
beszélgettünk. A kiscsoportok egy-egy migráns (menekült és bevándorló) élettörténetét dolgozták fel, és
ezen keresztül érintettünk olyan témákat, mint hogy ki is a menekült, ki a bevándorló, ki miért jön.. és a
végén még azokat a kérdéseket vettük sorra ami felmerült témákon kívül még foglalkoztatták a gyerekeket
Focibajnokság, ahol menekültek, bevándorlók és diákok játszanak egymással
Budapesti Komplex SC és Mándy Iván Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája, 2015.11.25. A focimeccs
célja az volt, hogy a magyar diákok informális keretek között, szabadidős program keretében találkozzanak
Magyarországon élő menekült és bevándorló fiatalokkal. Legfőbb célunk az volt, hogy a sporton keresztül
egyfajta szolidaritás és együttműködés, barátság alakuljon ki, formálva ezzel a magyar fiatalok képét a
hazánkba érkező menekültekről. A fiatalok nem csak sportszerűen játszottak egymással, hanem
beszélgettek, ismerkedtek is, valószínűleg nem ez volt az utolsó ilyen meccs az iskolában. A meccset
megelőzte egy ismerkedő beszélgetés hol a focisták tudtak meg többet a témáról és ismerkedtek össze a
bevándorló játékosokkal
A nemzetközi fejlesztési együttműködés környezeti vonatkozásai - konferencia
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2015.11.17. A konferencián a nemzetközi fejlesztés és a Fenntartható
Fejlődési Célok környezeti vonatkozású kérdéseit vizsgáltuk. A konferencia első részében különböző
szakértők és minisztériumi képviselők (AJBH, KKM, FM, Ökológiai Intézet, Szent István Egyetem) mondták
intézményük és saját véleményüket a fejlődési célokról és beszéltek lehetséges szerepekről és
bekapcsolódási lehetőségekről a célok megvalósítását illetően. A konferencia másodi részében civil
szervezetek képviselői hoztak konkrét példákat az egyes fejlesztési területekről és problémákról, mint például
az atomenergia problémai, a gyermekmunka, mint kiemelkedő probléma, a méltányos kereskedelem
kapcsolódódási pontjai vagy éppen a bioüzemanyagok kérdése. Célunk az volt, hogy minél szélesebb
spektrumban, konkrét tapasztalatok alapján elemezzük a lehetséges lépéseket és implementációs
gyakorlatok az új célok megvalósítására, és hogy egy más aspektusból tekintsünk az új keretrendszerre.
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Gyermekek a fejlődő világban - tanulmánybemutató és slam poetry est
Európa Pont, 2015.11.06. Az este során bemutattuk a Demnet alapítvány új tanulmányát “Gyermekek a
fejlődő világban” címmel, ami azt vizsgálja, hogy a Millenniumi Célok elfogadása óta, milyen eredményeket
értünk el a területen és mi áll még előttünk. A bemutató után 4 civil szervezet képviselői (Demnet
Alapítvány, Afrikáért Alapítvány, Taita Alapítvány, Baptista Szeretetszolgálat) beszélgettek arról, hogy
hazánkban milyen kezdeményezések vannak a nemzetközi gyermekjóllét javítására és mi felé érdemes
fordulni a jövőben. Az est második felében amatőr és profi slammerek jelenítették meg versben a
legfontosabb globális problémákat, mint például nekem között egyenlőség, adózás, környezetvédelem,
aktivista élet, szolidaritás. A rendezvény számos érdeklődőt vonzott, jó gyakorlatként a jövőben is
alkalmazandó.
A világ szeme Párizsra néz – egyetemi előadás
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015.11.05. December tartják a Párizsi Klímacsúcsot, ami kiemelt
fontosságú lesz a globális problémák és klímaváltozás leküzdésében. Éppen ezért akartunk ebben a témában
mindenképpen egy előadást szervezni, ahol az érdeklődők a környezeti vonatkozásokon túl megismerhetik a
háttérben húzódó érdekeket, nemzetközi trendeket, civil kezdeményezéseket. Betekintést nyerhettünk abba
hogyan is épül fel egy ilyen klímacsúcs, miben más ez mint az eddigiek és mi lehet Földünk jövő képe 2020ra és 2030-ra attól függően miről döntenek Párizsban. Sokkal inkább egy beszélgetés volt ez mint egy
előadás, ahol a résztvevők bátran kérdezhettek és bekapcsolódhattak, együtt alakítottuk a beszélgetés
menetét.
Az egyik kezünkkel adni a másikkal elvenni – egyetemi előadás
Budapesti Corvinus Egyetem, 2015.11.03. Az előadás fő témája a nemzetközi fejlesztés finanszírozása és az
adózás volt. Vizsgáltuk a legfontosabb problémákat és gyakorlatok, azt hogy a multinacionális vállalatoknak
milyen módszereik vannak az adóelkerülésre, és hogy ez milyen hatással van a fejlődő országokra nézve. Az
általános áttekintés után konkrét céggyakorlatok és mechanizmusokat sorakoztattunk fel, mint például a
transzferárazás és az adókulcsok esetei. Célunk az volt hogy bemutassuk, mennyi pénz veszik el, főként a
fejlődő országokban az adóelkerülés következtében, amiből életmentő fejlesztéseket lehetne támogatni.
Szerettük volna elérni, hogy a hallgatók ezek után tudatosabban tekintsenek a saját fogyasztásukra is, és
megismerjék az aktuális nemzetközi trendeket. Az előadáson egy kisfilmet is levetítettünk a témában.
Enni vagy nem enni? - Miként beszéljünk az iskolában az élelmezésről?
Európa Pont, 2015.10.30. A kerekasztal-beszélgetésre tanárokat hívtunk, akik részt vettek a Milánói Expón,
beszámoltak tapasztalataikról a többi résztvevő tanárnak, és akikkel együtt gondolkodhatunk arról, hogyan is
lehetne e fenntarthatóságot és azon belül is az élelmezéssel kapcsolatos kihívásokat és problémákat az
iskolákba is bevinni. Olyan kérdéseket vettünk sorra, mint mikor kell elkezdeni az élelmezésről való
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párbeszédet?, milyen módszerekkel érdemes a diákok szemléletformálását megkezdeni?, van-e rá esély,
hogy az iskolában olyan jó gyakorlatokat, fenntartható megoldásokat láthassanak?, mire ad lehetőséget az
iskolakertek létrehozása?
Éhen halunk vagy elhízunk? A globális pénzrendszer és a fenntarthatatlan társadalom
Európa Pont, 2015.10.27. Ezt a képzést mindazoknak szerveztük, akiket érdekel a fenti téma és el tudják
magukat képzelni aktivistaként kezdeményezéseket szervezve. A képzés több részből állt, amelyeket egy-egy
előadó mutatott be. Volt szó élelmezésbiztonságról, agroüzemenyagokról, génmódosított növényekről,
földzsákmányolásról és a globális pénzrendszer összefüggéseiről is. Újítás volt más hasonló képzésekhez
képest, hogy nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi kezdeményezések bemutatására, az alternatív
gazdálkodás és gazdaság lehetőségeire (etikus bank, alternatív fizetőeszközök, helyi termelők) és a közösség
elengedhetetlen szerepére a fenntarthatóság megteremtésében.
Afrikai migránsok a nagyvilágban – egyetemi előadás
Budapesti Corvinus Egyetem 2015.10.20. Az esemény célja az volt, hogy a migrációt kivételesen egy más
aspektusban mutassa be olyan oldalról, amely kevésbé látott, de épp olyan fontos mint a többi folyamat. Az
afrikai diaszpórák szerepét vizsgáltuk a különböző célországokban kihangsúlyozva Európát és a feltörekvő
Kínát. Ezen túl azt is nagyító alá vettük, hogy Kína hogy szerez egyre nagyobb befolyást az afrikai
országokban. Fontos a bevándorlás gazdasági hatásait is látnunk és értenünk így az előadásnak ez adta a
gerincét. Itt is helyet kaptak a személyes történetek, megismerhettünk egy online játékot, amely kifejezetten
a bevándorlást dolgozza fel, és minden diák feltehette kérdéseit.
Miért éppen Magyarország? – kerekasztal-beszélgetés migránsokkal
Kisüzem, 2015.10.16. Célunk kifejezetten az volt, hogy most ne szakértők beszélgessenek a témában,
hanem tényleg az érintettek tudjanak mesélni tapasztalataikról. Magyarországon élő, különböző háttérrel
rendelkező bevándorlókat kértünk meg, hogy meséljenek arról miért jöttek ide, mit csinálnak itt, mik a
terveik, és maradnak-e vagy esetleg tovább akarnak menni. Fontosnak láttuk, hogy a menekültválság
közepette az igazi történetek is megjelenjenek és tudassuk, hogy a bevándorlók igenis jelenhetnek jót
országunknak, ők is ugyanolyam emberek, mint mi vagyunk és csak boldogulni akarnak. A beszélgetés
közben és a végén a közönség is feltehette kérdéseit, így még személyesebb és interaktívabb lett a program.
Az egyik kezünkkel adni, a másikkal elvenni? – egyetemi előadás
Szegedi Tudomány Egyetem, 2015.10.12. Az előadás fő témája a nemzetközi fejlesztés finanszírozása és az
adózás volt. Vizsgáltuk a legfontosabb problémákat és gyakorlatok, azt hogy a multinacionális vállalatoknak
milyen módszereik vannak az adóelkerülésre, és hogy ez milyen hatással van a fejlődő országokra nézve. Az
általános áttekintés után konkrét céggyakorlatok és mechanizmusokat sorakoztattunk fel, mint például a
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transzferárazás és az adókulcsok esetei. Célunk az volt hogy bemutassuk, mennyi pénz veszik el, főként a
fejlődő országokban az adóelkerülés következtében, amiből életmentő fejlesztéseket lehetne támogatni.
Szerettük volna elérni, hogy a hallgatók ezek után tudatosabban tekintsenek a saját fogyasztásukra is, és
megismerjék az aktuális nemzetközi trendeket. Az előadáson egy kisfilmet is levetítettünk a témában.
Merre tovább menekültügy?
Európa Pont, 2015.10.08. Az aktuális helyzet függvényében változtattunk az eredeti programon és nem
általánosságban tartottunk előadást a migráció kérdéskörében, hanem kifejezetten a menekülthelyzetet, és
az aktívan segítő civil szervezeteket mutattuk be. A módosítást maga a média ihlette, hiszen szerették volna,
hogy az amúgy is folyó civil konzultációkat megnyissuk a nagyközönség előtt. Célunk egy olyan
háttérbeszélgetés megteremtése volt, ami konkrét válaszokat ad fogalmi zavarokra, jogi kérdésekre, a
ténylegesen jól működő civil gyakorlatokat, és ezáltal a szervezeteket mutatja be. A részt vevő szervezetek a
következők voltak: Helsinki Bizottság, TASZ, Migration Aid, Menedék Egyesület, Segítsünk együtt a
menekülteknek! csoport, Magyar Vöröskereszt.
Milánót látni… a Milánói Expo diákszemmel,
Európa Pont, 2015.10.02. A workshoppal és beszélgetéssel egybekötött rendezvényen olyan diákok és
társaik vettek részt, akik még egy nyári fotópályázat nyerteseiként ellátogathattak a milánói világkiállításra.
Ezen az esemény megbeszélték és megosztották tapasztalataikat, hogy hogyan készültek az utazásra és a
pályázatra. A diákok által készített fotók is láthatóak voltak. A rendezvényen a diákokkal való workshop
során egy külső szervezet, a Tudatos Vásárlók Egyesülete is mesélt a fenntartható élelmezésről és
fogyasztásról. Fontos célunk volt a kritikus gondolkodás elindítása, hogy a gyerekek a jövőben tudatosabban
éljenek, tényleges vegyék észre mit esznek, az honnan származik és milyen áron.
Valóban jobb hely lett-e Föld az elmúlt 15 évben - Egyetemi előadás
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Lágymányosi Campus,

2015.10.01. Az előadáson sorra vettük a

Millenniumi Fejlesztési célokat és az eddig lejárt eredményeket, illetve előrevetítettük a szeptember végén
elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokat is. Beszéltünk arról, hogy ez a keretrendszer miben más, és mit
kell még elérnünk a jövőben. Az eseménybe beépítettük a történetelmesélés módszereit is, így próbálva
személyesebbé tenni ezt az amúgy komoly és bonyolult témát. Az előadás végén egy beszélgetés alakult ki a
legfontosabb globális témákban, és hangsúlyoztuk az öntésség fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket
is. Célunk a szemléletformálás volt és a legfontosabb információk átadása.
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Migrációs képzés iskolásoknak
Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, 2015. szeptember 30. 12-13 éves iskolások
számára tartottunk workshopot társadalmi igazságosságról, kulturális sokszínűségről és migrációról. Az
eseményen játékosan, interaktív formában hoztuk közelebb a fenti témákat a gyerekekhez. Eszközeink
voltak, rajzolás, párkereső játék, naplófeldolgozás. A képzés egy 4 részes interaktív előadás-sorozat része,
melynek további rendezvényei október folyamán kerülnek megrendezésre.
Afrikai Napok. Millenáris Park
2015. szeptember 11-13. Az Afrikai Napok eseményen az Afrikáért Alapítvány meghívására vettünk részt, ez
az esemény az eredeti projektvállalások között nem szerepelt. Célunk az volt, hogy megismertessük az
embereket a Fejlesztés Európai Évével és kapcsolódó projektünkkel. Bevonási eszközként a már említett, és
a Szigeten is használt játékok szolgáltak.
99 lépés 1 egyenlőbb világért – HAND és partnerei a Szigeten
Sziget Fesztivál, 2015. augusztus 10-17. A fesztivál 7 napja során az volt a célunk hogy megismertessük a
résztvevő fiatalokat a Fejlesztés Európai Évével, az ezt támogató Facebook kampányunkkal és a méltányos
adózás témakörével. 2 óriás társasjáték segítségével vontuk be az érdeklődőket, ahol a játékosok
megismerkedhettek egy-egy fejlődő országbeli kisgyermek lehetőségeivel és kihívásaival, és a világban jelen
lévő egyenlőtlenségekkel főként az Észak-Dél kontextusban. Emellett a méltányos adózásról szóló kvízünket
is sokan kitöltötték. A rendzvény során együttműködtünk az Európa Ponttal és a Külgazdasági és
Külügyminisztérium munkatársaival. Utóbbi esetében egy vízhordó játék keretében, melynek segítségével
biztosítottuk az interakciót a minisztérium és a HAND sátra között.
Hesna és a Momentán közreműködésével interaktív színházi előadás aktuális társadalmi
kérdésekről
Kapolcs, Művészetek Völgye Fesztivál, 2015. július 31. 14:30-16:00 A Momentán Társulat segítségével és Al
Ghaoui Hesna külpolitikai újságíró történeteivel, a közönséggel együtt játszva beszéltünk a nemzetközi
fejlesztésről. A program során többféle művészeti módszerrel és színpadi improvizációval mutattuk be korunk
legnagyobb globális kihívásait. Fő témák voltak: fenntarthatóság, nők és gyermekek jogai, civil- és
segélyszervezetek szerepei. A nap folyamán a látogatók afrikai gyerekek játékaival, fairtade termékekkel,
ismeretterjesztő fejlesztési játékokkal is találkozhattak a civil szervezetek munkatársai segítségével.
VOLUN-turizmus - Önkéntesek és humanitárius utazók interaktív élménybeszámolói a világ
messzi tájairól az Afrikáért Alapítvánnyal és a Momentánnal
Kapolcs, Művészetek Völgye Fesztivál, 2015. július 28. 16:00-17:30. Az eseménynek a Momentán Társulat
kapolcsi udvara adott otthont és a társulat segítségével olyan témákat elevenítettünk meg színpadi
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improvizációval, mint a humanitárius és fenntartható turizmus, önkéntesség itthon és Afrikában. A társulat
tagjai minden téma estében megszólították a szakértőket, tehát hallhattuk a tényleges adatokat, helyzeteket
utána pedig a társulat egy-egy vicces jelenetben hozta közel a közönséghez az egyes témákat. Ezen túl
egész nap beszélgettünk az érdeklődőkkel az udvarban tevékenységünkről és az Afrikáért Alapítvány „Fogadj
örökbe” programjáról. A

programelem kifejezetten pozitív hatásaként kiemelendő, hogy ezt az

együttműködési formát a jövőben is szeretnénk használni úgynevezett jó gyakorlatként, hiszen nagyon
hatékony módszer a közönség bevonására illetve a komoly globális problémák mindennapi jellegű
feldolgozására.
Cataracta - egy rendkívüli fotókiállítás Kongóról
Mai Manó Ház, Kis Manó Könyvesbolt, 2015. június 11. 18:00-19:30 Hajdú D. András sokszoros sajtófotódíjas fotóriporter és multimédia készítő Afrikában készített képeiből szerveztünk fotókiállítást. A kiállítás
fókuszában Dr. Hardi Richárd szemorvos állt, aki húsz éve gyógyít Afrika szívében, a Kongói Demokratikus
Köztársaságban, hogy esélyt adjon azoknak a betegeknek is, akik 600-800 kilométerre laknak bármilyen
orvosi központtól. A kiállítás másik fő alakja a hétéves Mbedji volt, aki azon szerencsések közé tartozott akik
eljutottak a magyar orvoshoz és visszakapták a látásukat.
Klíma-reggeli gyerekeknek
Európa Pont, 2015. június 9. 9:00-12:00; 2015. június 10. 10:00-13:00 A workshopon résztvevő középiskolai
diákok különböző ételek és italok fogyasztása során vizsgálták meg mi a különbség a termékek között,
honnan jönnek, milyen utat járnak be, és termelésük és/vagy fogyasztásuk milyen következményekkel jár
nálunk vagy egy távoli földrészen. A vizsgálatot különböző csoportos feladatok is segítették, például
kisfilmekről való párbeszéd, poszterkészítés.
A világ a bevásárlókosarunkban – globális nevelés workshop
Európa Pont, 2015. május 22., 9:00-13:00. A workshop során elsősorban általános iskolai és középiskolai
tanároknak tartottunk képzést fenntartható mezőgazdaság és méltányos kereskedelem témában. Különböző
csoportos gyakorlatokon keresztül mutattuk be azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik a globális nevelés
fenti témákban való terjesztését az iskolákban, beépítve azt a formális oktatás tanóráiba.
Egészséget az egész világnak – vetélkedő
Európa Pont, 2015. május 20., 14:00-16:30. Az eseményt megelőzően 3 workshop megtartására került sor,
ahol 8. osztályosok tudhattak meg többet a nemzetközi fejlesztésről, humanitárius segítségnyújtásról
kiemelve a nepáli földrengés okozta katasztrófát és megismerkedtek az úgynevezett Aquabox hasznos
víztisztító kellékkel. A vetélkedően aztán minden csapat bemutatta, hogy mit tanult a workshopokon egy-egy
személyes történetet megelevenítve Nepálból. Az eseményen a cseh ADRA is képviseltette magát, egyik
munkatársuk mesélt a szervezetről és a kihívásokról.
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Afrika témanap és országos diákkonferencia
Török Flóris Általános Iskola, 2015.04.30. 8:00-15:00 Az egész napos program 23 tanteremben folytak
workshopok és az egyes osztályok forgásszerűen látogatták a programokat (pl.: filmvetítés, karkötő készítés,
krokodil hajtogatás, maszk készítés,interaktív csoportos játékok). Délután zajlott a diákkonferencia, ahol
bemutatkozott az Afrikáért Aapítvány és a HÍD program, amelynek célja a magyar és afrikai iskolák és diákok
közötti jó kapcsolat és tapasztalatcsere kialakítása. Egy kerekasztal-beszélgetés keretében ahol a program
további lehetőségeiről és fejlesztéséről volt szó.
Társadalmi igenek és nemek – Fejlesztés a női esélyegyenlőségért
Európa Pont, 2015. április 27., 17:00-19:00. A program során egy kerekasztal beszélgetés keretében
beszéltünk a nők helyzetéről, reprezentációjáról az oktatásban, munkavállalásban és a politikai
szerepvállalásban.

Meghívottjaink

egy-egy

szektort

képviseltek

és

elmondták

tapasztalataikat

és

véleményeiket.
Időtlen rabszolgaság könyvbemutató és workshop
Európa Pont, 2015. március 20., 17:00-20:00 A rendezvény során a modernkori rabszolgaság formáiról
beszélgettünk szakértőkkel (pszichológus, kutató, civil szervezetek képviselői) és bemutattuk az első olyan
könyvet, amely megpróbálja egészében feldolgozni a modernkori rabszolgaság kontextusát, eseteit, egyben
tanítási segédeszközként is szolgál.
EYD nyitóesemény
Európa Pont, 50 fő 2015. január 30. 10:00-12:30 A rendezvény során hivatalosan indítottuk el a Fejlesztés
Európai Évét és civil programsorozatunkat. Projektünk és a várható események bemutatása mellett a
migráció témakörét jártuk körül egy kerekasztal-beszélgetés során, a téma aktualitása miatt.
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