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PROJEKTTAGSÁG A BUDAPEST PRIDE-NÁL

Kik is azok a projekttagok?

Projekttagnak lenni a Budapest Pride-nál azt jelenti, hogy a kezdetektől, illetve a tervezéstől
fogva benne lehetsz a projektjeink szervezésben, egészen a megvalósítás, majd az
értékelés napjáig. Közelről is megismerheted az eseményeink mögötti munkát és egy olyan
környezetben dolgozhatsz, ahol számítasz te és számít a véleményed, és ahol biztosan nem
fogsz unatkozni a folytonos nyüzsgés és a feladatok sokfélesége miatt.

Keretek és feltételek

● Projekttag az lehet, aki a manifesztónkban lefektetett értékeinkkel egyetért, azok
elfogadja és azok mellett ki tud állni

● Legalább 1 darab projekthez szükséges csatlakozni (3-nál többet nem javaslunk)
● Részt venni a megbeszéléseken (ha a helyzet olyan, kizárólag online-ra állunk át)

általában hétköznap esténként, de közös egyeztetés kérdése
● Feladatokat, akár feladatcsoportokat vállalni a projektben
● Belső kommunikációs felületek használata: slack, e-mail
● Szabadságot, pihenőnapot, szünetet stb. kivenni, természetesen van lehetőség: a

kiszámíthatóságot a projekttervek ütemezése segíti

Mielőtt kiválasztunk projekttagként, lesz egy beszélgetés az adott projekt felelősével a
szervezet működéséről, feladatokról és utána hoz döntést a felelős arról, hogy ki lesz
projekttag és te is dönthetsz, hogy tetszik-e a projekt.

Milyen mértékű elfoglaltságot jelent a projekt tagság?

● Nagyban függ az adott hónaptól
○ Télen a tervezési fázis kevésbé terhelt
○ Júniusban szükség lehet hetente megbeszélésekre

● Megbeszélések a projektben 2-3 hetente, 1-1.5 óra
● Vállalt feladatok, mennyiségtől függően átlag heti 1-5 óra (távmunka)
● Összesen: átl. havi 6-10, max. havi 20 óra
● Ehhez jön pluszban:

○ általatok szervezett nyílt események, rendezvények
○ tréningek, eligazítók önkéntesek számára, akikkel dolgoztok

● Ugyanakkor: a projektjeink véget érnek júliussal és kezdődik minden elölről
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Hogyan kell pontosan elképzelni a közös munkát?

● Minden projektet egy projektfelelős vezet, akik a szervezők közül kerülnek ki.
● Projektjeinket külön-külön kisebb csapatokban valósítjuk meg.
● Projektjeinkben projekttervek alapján dolgozunk, ami minden esetben rögzíti a

projektben található feladatokat, határidőket és felelősöket (ki vállalta el és csinálja
meg az adott feladatot).

● Minden projektet tervezéssel kezdünk, ekkor készül el a projektterv. Ezután valósítjuk
meg a terveket, a végén pedig az értékeléssel zárunk.

● Alapvetően távmunkában dolgozunk: amit elvállalsz, akkor csinálod meg, amikor
szeretnéd, a megbeszélt határidőn belül. Ez azt is jelenti, hogy szinte csak
megbeszéléseken találkozunk, de ha írtok előtte, az irodába ti is be tudtok jönni.

● A projektek más-más időpontokban kezdőd(het)nek és ér(het)nek véget: van, ami
csak 3 hónap hosszú, van, ami szinte egész évados.

Hogyan válasszak projektet?

● Amire jelentkezel, tudd vállalni a végéig, többnyire júliusig (van, ami előbb ér véget,
de van, ami tovább tart).

● Figyelj arra, mennyi időd van és abba melyik projekt fér bele!
● Gondold végig, melyik projekt érdekel a legjobban, miben dolgoznál legszívesebben!

Ha van releváns tapasztalatod, az segíthet, de nem elvárás.
● Ha végül nem kerülnél be abba a projektbe, ahová jelentkezel, segítünk abban, hogy

be tudj csatlakozni máshová.

2023 Januárjától  a következő projektekre tudsz jelentkezni :

Felvonulás

A Budapest Pride Felvonulás a fesztivál záró eseményeként a hazai LMBTQ közösség

legláthatóbb és legtöbb embert megmozgató eseménye; hagyomány, közösségi esemény

és tiltakozás jellegén túl még rengeteg indok van, amiért megrendezzük. A Felvonulás 7

alprojektjével (adománygyűjtés, biztosítás, csoportok, infrastruktúra, járművek,

kommunikáció, program) együtt összesen közel 400 önkéntes, projekttag és aktivista

munkáját igényli különböző munkakörökben. A felvonulás a szervezet azon projektje, amiben

a projekttagok a legkülönfélébb feladatokat láthatják el, mint például szövegírási és

kommunikációs feladatok; megrendelések; civil falu szervezése; képzések; egyeztetések
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önkéntesekkel, jogászokkal, nagykövetségekkel, civil szervezetekkel, cégekkel; járművek

koordinációja; útvonalbejárás stb.

Adománygyűjtés
Az Adománygyűjtés alprojekt fő feladata a Felvonuláson adományt gyűjtő önkéntesek

toborzása és koordinálása. A helyszíni adománygyűjtés 10-20%-át fedezi a Felvonulás

költségeinek, így enélkül nehéz elképzelni és megvalósítani a Felvonulást. Az alprojekt

feladatai közé tartozik különböző merch tárgyak kitalálása és beszerzése, melyeket

adományért cserébe tudnak osztani az önkéntesek.

- Önkéntes toborzás (fb/insta/tiktok anyagok készítése)

- Önkéntesek koordinálása

- Adománygyűjtés megtervezése a Felvonuláson (hol, mikor, hány önkéntes)

- Kapcsolattartás önkéntesekkel

- Adomány dobozok készítése

Programok
A Program projektet úgy is lehetne nevezni, hogy a Grande Finale. :) Amikor véget ér a

felvonulás, és megérkezik a több tízezres tömeg a záró helyszínre, akkor indul a mi munkánk.

Persze ezt megelőzően fel kell állítani a civil falut, ellenőrizni kell a technikát a cateringet, és

a menet indulása előtt a legizgalmasabb Pride kamiont kell megalkotnunk, ami az egész

menet élén, büszkén irányítja a tömeg. Ha jó a szervezőkészséged, szeretnél híres

emberekkel beszélni, nem veszel a színpadtechnika útvesztőjében és egy picit értesz a

cateringhez, akkor ebben a projektben a helyed.

- felvonulás eleje program:

- menetindító beszéd szervezése

- Pride kamion technikai felszerelése, díszítése

- kamionon lévő DJ leszervezése

- felvonulás közben program:

-  amennyiben az útvonal lehetővé teszi, program kitalálása, annak leszervezése

- felvonulás vége program:

- civil faluba kitelepülő szervezetek megkeresése, kapcsolattartás velük, végén

koordinálni őket

- sátrak kölcsönzése a civil falunak

- catering megszervezése

- színpad és technika megszervezése

- színpadi fellépők megkeresése, kapcsolattartás velük

- színpadi program összeállítása, végén menedzselése
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- DJ megkeresése

- kommunikációs anyagok készítése

- felvonulás vége helyszín díszítésének beszerzése, díszítése

- program segítő önkéntesek toborzása, találkozó szervezése

- kapcsolattartás önkormányzatokkal, szolgáltatókkal (pl.: áram)

Infrastruktúra
Az infrastruktúra projektcsoport feladata, hogy a felvonulás napján szükséges eszközök

(rádiók, mellények, adománytárgyak, víz, mobil WC és még sorolhatnánk) akkor és ott

legyenek elérhetők, amikor szükség van rájuk. Úgy kell tekinteni erre, mint egy szép nagy

beszerzési, rendszerezési és logisztikai feladat, ami az alapját képezi a felvonulás

létrejöttének.

- nagy táblázat készítése beszerzendő dolgokról

- árajánlatok kérése beszerzendő dolgokról

- eszközlista, leltár készítése

- eszközök tesztelése

- vízosztó önkéntesek toborzása

- díszítő önkéntesek toborzása

- mentőszolgálat megkeresése

- logisztika: technikai autók elrendezése, be- és kipakolása

Csoportok
A Felvonulás Csoportok alprojektje felel azért, hogy láthatóságot biztosítsunk a menethez

csatlakozó civil, informális és formális csoportoknak. Az alprojekt foglalkozik azokkal a

cégekkel is, akik saját csoportjukkal érkeznek a felvonulásra. Többek között magyarországi,

nemzetközi politikusokat, képviselőket és nagyköveteket hívunk meg a felvonulásra és

tartunk velük kapcsolatot. A felvonuláson pedig a helyszínen segítjük a zökkenőmentes

részvételt a csoportoknak és a meghívott személyeknek.

- csoport regisztráció:

- jelentkezés előkészítése, adminisztrációja

- korábbi jelentkezők megkeresése

- kapcsolattartás

- csoportok láthatóságának növelése a menetben kreatív eszközökkel (tábla,

molinó, stb.)

- diplomácia:

- nagyköveteknek találkozó szervezése a felvonulás előtt, meghívásuk a

felvonulásra, kapcsolattartás
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- önkormányzati képviselők, hazai és külföldi politikusok, díszvendégek

meghívása a felvonulásra, kapcsolattartás

- honlap hírek írása, posztolása

- kommunikációs kampányok készítése az alfeladatokhoz

Járművek
A járművek felvonulás alprojekt feladata a cégek, civil szervezetek, pártok által indított

gépjárművek koordinálása, hogy a jó hangulat biztosított legyen a felvonuláson. A munka

egészen a járműindítási felhívás megírásától, az adminisztráción és a kapcsolattartáson át a

felvonulás végéig tart.  Ezt fűszerezi  meg az esetleges találkozók megszervezése,  a jármű
koordinátor és  menetkísérő önkéntesek toborzása, a velük való kapcsolattartás, valamint az

őket betanító találkozók megszervezése és megtartása. Ide tartozik még az egyéb járművek

(mint például a mentők, kukásautó vagy a locsolóautó) koordinálása és a velük való

kapcsolattartás is. Szintén a projekt feladata a járműsorrend kialakítása, a járművekhez az

önkéntes koordinátorok és menetkísérők beosztása, illetve a felvonulás napján a járművek

és az önkéntesek teljes körű koordinálása.

- kommunikációs anyagok megírása: jármű indítási felhívás

- jelentkezők adminisztrálása: adataik gyűjtése űrlapokon keresztül

- civil szervezetek/cégek megkeresése

- kapcsolattartás a jelentkezőkkel és találkozók szervezése

- jármű koordinátorok és menetkísérő önkéntesek toborzása: akik a járművezetőt

segítik a menetben irányjelzésekkel

Fesztivál és Felvonulás kommunikáció
A Fesztivál és Felvonulás kommunikációs alprojekt minden fontos információval ellátja az

érdeklődőket, olyanokkal, amiket tudni szeretnének, és olyanokkal is, amikről nem is tudják,

hogy tudni érdemes! Tudnivalók az útvonalról, fellépőkről, a felvonulás és fesztivál

menetrendjéről, programokról, megspékelve hasznos infókkal és a gyakran ismételt kérdések

válaszaival. Minden info egy helyen, a kommunikációs alprojekt keretein belül ölt testet!

Jobban pörgetjük a közösségi médiát (Facebook, Instagram, TikTok), mint egy kormányinfó a

forint-euró árfolyamot! Fontos híreket, cikkeket szerkesztünk és osztunk meg, sajtóanyagot

írunk és fotósokat-videósokat szervezünk be. Nem kevesebbet vállalunk, mint hogy mindenki

mindent megtudjon Magyarország legnagyobb emberi jogi, LMBTQ eseményéről, a Budapest
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Pride Felvonulásról és Fesztiválról, és aki nem tud részt venni, az is részesedhessen az

élményből!

● kommunikációs ütemterv készítése + saját- és beküldött programokhoz

kommunikációs kampány készítése

● kommunikációs anyagok készítése, írása és posztolása

● social media felületeken Facebookon, Instagramon, TikTokon

● Facebook, Instagram, TikTok felületek ismerete

● Facebook esemény naprakészen tartása

● Canva program ismerete (komm anyagok készítéséhez kell)

● honlap hírek, hírlevelek és sajtóközlemények írása

● Felvonulásról és Fesztivál programokról tartalom készítés és azok

megosztása a közösségi média felületeken

● hirdetési stratégia kidolgozása és ahhoz kapcsolódó anyagok készítése

● programajánló oldalakon megjelenés kérése

● külsős szakemberek felkeresése, velük való kapcsolattartás: grafikusok, fotósok és

videósok; és adott esetben koordinálásuk

● interjú és fotózás, videó forgatások le-és megszervezése

● Sajtó meghívása a Felvonulásra, Szabad sajtó kártyák kiosztása a Sajtó ponton,

egyeztetés a sajtószószóvivőkkel

● proaktív jelenlét, ötletelés csapat szinten, hogyan tudjuk legjobban támogatni a

Fesztivál Programok láthatóságát és a Felvonulást  - pl.: “programfüzet alternatíva”:

mobilapp vagy más felület, ahol a programokat össze tudjuk gyűjteni - és ezek

kidolgozása


