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Apie LGL
Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų 
teisių gynimo asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės 
interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo vei-
klą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną1, asociacija LGL yra viena bran-
džiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. 
Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis principas – nepriklausomybė 
nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT* 
bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai 
siekia nuoseklios LGBT* asmenų žmogaus teisių pažangos, pasitelkdama 
per dvidešimt veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, sąmoningumo 
didinimo ir bendruomenės stiprinimo srityse.

Šiuo metu LGL komandą sudaro 5 bendruomeninės Valdybos nariai, 7 
nuolatiniai darbuotojai, 3 praktikantai, taip pat virš 20 savanorių tiek Lietu-
voje, tiek užsienyje. Mūsų komanda – jaunatviška, dinamiška, besikeičianti 
ir visuomet atvira naujiems nariams, idėjoms ir projektams. Svarbu pabrėž-
ti, jog organizacijos veikloje dalyvauja ne tik homoseksualios orientacijos 
asmenys. Šalia LGBT* bendruomenei priklausančių asmenų didžiuojamės 
mūsų draugais ir rėmėjais, kuriems parama LGBT* teisėms visų pirmiausia 
yra demokratijos ir efektyvios žmogaus teisių apsaugos visiems Lietuvos 
Respublikos piliečiams be išimties klausimas.

1  Oficialiai asociacija LGL Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijoje buvo įregistruota 1995 metų gegužės 4 
dieną.



Asociacijos LGL biuras yra įsikūręs Vilniuje, Pylimo g. 21. Čia LGL komanda 
administruoja bei įgyvendina daugybę projektų, organizuoja susitikimus 
bei reguliariai kviečia LGBT* bendruomenės narius ir juos palaikančius as-
menis į įvairiausius renginius. LGL biure veikiančiame vieninteliame Lie-
tuvoje LGBT* centre įsikūrusi su organizacijos veikla susijusios literatūros 
skaitykla, galima pasinaudoti nemokamu interneto ryšiu bei užsukti puo-
deliui kavos ar arbatos. LGBT* centras atviras visiems geranoriškai nusitei-
kusiems lankytojams, norintiems sužinoti daugiau apie organizacijos vyk-
domą veiklą bei LGBT* asmenų žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. 

Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) bei 
Žmogaus teisių organizacijų koalicijos (ŽTOK) narė. LGL taip pat priklau-
so tarptautinėms organizacijoms ILGA (The International Lesbian and Gay 
Association), IGLYO (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgen-
der, Queer Youth and Student Organization), EPOA (The European Pride 
Organisers Association) ir TGEU (The European Transgender Network). Ti-
kime, jog savo tikslų efektyviausiai galime siekti tik matydami LGBT* tei-
sių klausimą platesniame žmogaus teisių diskurse, todėl aktyviai remiame 
įvairias iniciatyvas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. 

Daugiau aktualios informacijos apie LGL veiklas bei LGBT bendruomenės 
aktualijas visada galite rasti kasdien atnaujinamoje svetainėje www.lgl.lt 
bei LGL „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/lgl.lt/.

http://www.lgl.lt 
http://www.facebook.com/lgl.lt/
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LGBT teisių apžvalga 2017 metais: 
iššūkiai ir laimėjimai

Tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe“ sudaromoje kasmetinėje LGBT 
žmogaus teisių apžvalgoje, Lietuva 2016 metais užėmė 38-ąją, o 2017 
metais – 39-ąją vietą iš 49 Europos valstybių. Žemėjančią poziciją lemia 
politikų delsimas priimti reikalingus teisės aktus, kuriais būtų užtikrinamas 
LGBT bendruomenei reikalingos teisinės apsaugos minimumas. Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos Visuotinės periodinės peržiūros 
26-osios sesijos metu Lietuva sulaukė net 22 teminių rekomendacijų, susi-
jusių su LGBT asmenų teisėmis. Deja, 2017 metais nebuvo imtasi reikšmin-
gų teisėkūros iniciatyvų, siekiant pagerinti mūsų bendruomenės padėtį. 
Įstatymų leidėjai kryptingai siekė, kad de facto partnerystėje gyvenančios 
tos pačios lyties poros nebūtų laikomos šeima. Šios pastangos reiškėsi 
tiek bandymu keisti šalies Konstituciją, tiek akcentuojant „vyro ir moters 
papildomumo“ principą kituose teisės aktuose. Šiuo laikotarpiu nebuvo 

https://rainbow-europe.org/country-ranking
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/60/PDF/G1644160.pdf?OpenElement
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reglamentuota ir lyties pakeitimo tvarka. Nors nacionaliniai teismai šioje 
srityje ėmėsi lyderystės, tiek dokumentų pakeitimas administracine tvar-
ka, tiek reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos translyčiams asmenims 
išlieka neprieinamos. Galiausiai, pastebimas sisteminis teisėsaugos insti-
tucijų neveikimas tiriant prieš LGBT asmenis nukreiptus neapykantos kal-
bos ir neapykantos nusikaltimų atvejus. Kita vertus, jokiu būdu nereikėtų 
visko piešti vien tik juodomis spalvomis. Nepaisant šių neigiamų tenden-
cijų, visuomenės požiūris LGBT klausimais tampa vis atviresnis. Su mūsų 
bendruomenės teisių užtikrinimu susiję klausimai žiniasklaidoje ir sociali-
nėje erdvėje aptariami vis aktyviau. Atvirai homofobiški pasisakymai ar ini-
ciatyvos sulaukia vis kritiškesnio visuomenės požiūrio – pamažu formuo-
jasi palaikanti atmosfera.

Tos pačios lyties šeimų teisinis (ne)pripažinimas

Pastaruoju laikotarpiu įstatymų leidėjai ne tik nesvarstė galimybės teisiš-
kai apsaugoti tos pačios lyties šeimas, bet ir kryptingai siekė jas eliminuoti 
iš Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose įtvirtinto 
„šeimos“ sąvokos apibrėžimo. 2016 m. birželio 28 d. Seimas po pirmojo 
svarstymo pritarė Konstitucijos pataisai, kuria siekiama numatyti, jog „šei-
ma sukuriama sudarius santuoką“. Nors šiuo balsavimu buvo duota „žalia 
šviesa“ Konstitucijos pataisų priėmimo procedūrai pradėti, dėl šios patai-
sos 2017 metais balsuojama nebuvo. 2017 m. birželio 15 d. Seimas atmetė 
Civilinio kodekso pataisų projektą, kuriuo buvo siūloma įteisinti galimybę 
sudaryti lyčių pagrindu neutralią partnerystę – registruoti partneriai būtų 
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2017 m. birželio mėn. balsavimas Seime dėl partnerystės įstatymo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0be20cb0348411e6a222b0cd86c2adfc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/30c639a0451011e7b465dc41e35792b9
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laikomi „šeimos nariais“. Nors „prieš“ įstatymo projektą balsavo net 59 Sei-
mo nariai, „už“ pasisakė jau 29 parlamentarai – Nacionalinė LGBT* teisių 
organizacija LGL balsavimą apibūdino kaip „laimėjimą“.

2017 m. gegužės 30 d. įstatymų leidėjai po pateikimo pritarė grupės „vals-
tiečių“ ir dviejų konservatorių pateiktoms Civilinio kodekso pataisoms, 
kad kartu gyvenantys arba bendro turto turintys asmenys galėtų suda-
ryti „jungtinės veiklos“ sutartis. Nors viešojoje erdvėje ši alternatyva buvo 
pristatoma kaip galimybė tos pačios lyties poroms sureguliuoti tarpusa-
vio turtinius santykius, tačiau „jungtinės veiklos“ sutartį sudarę asmenys 
nebūtų laikomi „šeimos nariais“. Toks teisinis reguliavimas, kai tos pačios 
lyties partneriai nebūtų laikomi „šeimos nariais“, diskriminuotų tos pačios 
lyties šeimas baudžiamosios justicijos (teisė neliudyti prieš savo šeimos 
narius), pacientų teisių (teisė gauti informaciją apie šeimos narių sveikatos 
būklę), mokesčių teisės (šeimos nariams taikomos mokestinės lengvatos) 
ir kitose srityse. Analogiškai „šeimos narių“ sąvoka buvo siaurinama ir pri-
imant Lygių galimybių įstatymo pataisas bei Šeimos stiprinimo įstatymą. 
Pastarajame įstatyme įtvirtintas „vyro ir moters papildomumo“ principas 
įstatymo preambulėje apibrėžiamas kaip „šeimos kūrimo pagrindas“.

Augusto Didžgalvio nuotr.

http://www.lgl.lt/en/?p=17529
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2eed4fd03fbe11e7b8e5a254f4e1c3a7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/07a2e180618111e7a53b83ca0142260e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/71039aa2b98511e7967a9645b537eb05?jfwid=j9ohgz7ip
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Teisė į lytinės tapatybės pripažinimą ir medicininis lyties 
keitimas

Nors įpareigojimas reglamentuoti lyties keitimo procedūrą numatytas 
dar 2001 metais įsigaliojusioje Civilinio kodekso redakcijoje, Lietuva išlie-
ka viena iš nedaugelio Europos valstybių, kuriose galimybė translyčiams 
asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus ir gauti reikalingas 
sveikatos priežiūros paslaugas apskritai nėra reglamentuojama. 2007 me-
tais Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje L. prieš Lietuvą konstatavo, 
jog neegzistuojanti lyties pakeitimo procedūra Lietuvoje pažeidžia Kon-
vencijoje įtvirtintą teisę į privataus gyvenimo apsaugą. Praėjus daugiau nei 
dešimtmečiui, šis Strasbūro teismo sprendimas vis dar lieka neįgyvendin-
tas.

2017 metų kovą Vyriausybė pavedė Sveikatos apsaugos ir Teisingumo mi-
nisterijoms parengti atitinkamų teisės aktų projektus. Teisingumo ministe-
rijoje veikusi darbo grupė parengė Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo 
projektą. Įstatymo projekte numatyta, kad asmens tapatybės dokumentai 
keičiami administracine tvarka (t. y. pateikiant prašymą civilinės metrika-
cijos įstaigai). Analogiškai, Sveikatos apsaugos ministerijoje veikusi darbo 
grupė parengė „Lyties tapatumo sutrikimo (transseksualumo) diagnosti-
kos ir gydymo tvarkos aprašą“, kuris sudarytų prielaidas gauti konkrečias 
sveikatos priežiūros paslaugas. Nepaisant progresyvaus šių projektų turi-
nio, nei įstatymas, nei gydymo aprašas kol kas nėra priimti.

2017 metų pavasarį nacionaliniai teismai priėmė du istorinius sprendimus, 
kuriais civilinės metrikacijos įstaigos įpareigotos translyčiams asmenims 
išduoti naujus asmens tapatybės dokumentus be privalomojo chirurgi-
nės operacijos reikalavimo. Viename iš šių sprendimų teismas konstatavo:  
„[k]adangi įstatymo leidėjas iki šiol nėra priėmęs įstatymo dėl lyties pa-
keitimo procedūrų taikymo […], teismas šalina šią įstatymo spragą, […] nu-
statydamas, kad sąvoka „lyties pakeitimas“ neturi būti siejama vien tik su 
chirurginiu negrįžtamu biologinės lyties pakeitimu […].“ Per 2017 metus as-
mens tapatybės dokumentai be privalomojo chirurginės operacijos reika-
lavimo teisminiu keliu buvo pakeisti šešiems translyčiams asmenims.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82243
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ministerijoms-pavesta-parengti-projektus-del-lyties-keitimo.d?id=74131562%5C
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bc2a5010c09111e7af36e75c0ac79247?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=82956dc3-2605-4c22-b705-0094ec4db8ec
https://www.alfa.lt/straipsnis/50242769/tyli-revoliucija-kol-seimas-delsia-teisejai-iteisino-lyties-keitima-lietuvoje
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2017 metų lapkritį Seime buvo registruotas Civilinio kodekso pataisų įsta-
tymo projektas (projekto autoriai – Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudar-
gas), kuriuo siekiama apskritai uždrausti tiek teisinį, tiek medicininį lyties 
keitimą. Translyčių asmenų interesams atstovaujančių nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai šią įstatymų leidėjų iniciatyvą apibūdino kaip bandymą 
ignoruoti „mokslinę, teisinę ir socialinę […] translyčių asmenų realybę.“

Neapykantos kalba ir nusikaltimai prieš LGBT asmenis

Remiantis 2016 metų rugsėjį asociacijos LGL vykdytos anoniminės ap-
klausos duomenimis, daugiau nei pusė (54 proc.) LGBT asmenų Lietuvoje 
susidūrė su neapykantos nusikaltimų ir (ar) neapykantos kalbos atvejais 
per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį. Apie šiuos incidentus teisėsaugos ins-
titucijoms pranešė viso labo 13 proc. nukentėjusiųjų. Darytina išvada, jog 
prieš LGBT bendruomenės narius nukreiptiems neapykantos nusikaltimų 
ir neapykantos kalbos atvejams yra būdingas „latentiškumas“.

2016 metų rugsėjį-lapkritį nevyriausybinės organizacijos, bendradarbiau-
damos su Lietuvos policijos mokykla, apmokė daugiau nei 160 policijos 
pareigūnų, siekiant didinti jų gebėjimus reaguoti į prieš LGBT asmenis 

Augusto Didžgalvio nuotr.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/66fe0380c61711e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-19syzwy9ez
http://www.lgl.lt/naujienos/seimas-draus-ir-lyties-keitima
http://www.lgl.lt/naujienos/neapykantos-epidemija-lietuvoje-pranesti-ar-nepranesti
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-pristato-praktini-vadova-dirbantiems-su-nuo-neapykantos-nukentejusiais-lgbt-asmenimis
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nukreiptus neapykantos incidentus. 2017 metų rugsėjį asociacija LGL pri-
statė internetinę platformą ir išmaniąją programėlę „UNI-FORM“, siekiant 
paskatinti vietinės LGBT bendruomenės narius pranešti teisėsaugos insti-
tucijoms apie galimas nusikalstamas veikas.

2017 metų birželį Europos Žmogaus Teisių Teismas informavo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę, jog nagrinės bylą Beizaras prieš Lietuvą dėl tei-
sėsaugos institucijų neveikimo tiriant homofobinės neapykantos kalbos 
atvejus internetinėje erdvėje. Pareiškėjai teigia, jog prokuratūra ir nacio-
naliniai teismai neteisėtai nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl socialiniame 
tinkle „Facebook“ publikuotų homofobinių neapykantos komentarų, tokiu 
būdu diskriminuodami pareiškėjus dėl jų seksualinės orientacijos. Nevy-
riausybinių organizacijų teigimu, ši byla galimai atskleidžia sisteminio po-
būdžio problemą dėl neefektyvaus valstybės institucijų atsako į neapy-
kantos nusikaltimus prieš LGBT asmenis.

Homofobinės patyčios bendrojo lavinimo mokyklose

2017 metų vasarą asociacija LGL atliko anoniminę apklausą, kurioje daly-
vavo beveik šeši šimtai 14-18 metų amžiaus LGBT moksleivių. LGBT moks-
leiviai atvirai papasakojo apie tai, kas dėstoma per pamokas ir ką Lietuvos 

http://www.lgl.lt/naujienos/uni-form-platforma-skatins-pranesti-apie-neapykantos-nusikaltimus
http://www.lgl.lt/naujienos/uni-form-platforma-skatins-pranesti-apie-neapykantos-nusikaltimus
http://www.uni-form.eu
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175326
http://www.lgl.lt/naujienos/strasburo-teismas-nagrines-ekscentrisku-elgesiu-apkaltintu-homoseksualiu-vaikinu-is-lietuvos-skunda
http://www.lgl.lt/naujienos/tyleti-negalima-kalbeti-lgbt-moksleiviu-balsas-lietuvos-mokyklose/
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mokyklose tenka patirti LGBT paaugliui, kuris dar tik atranda savo seksua-
linę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę. 82 proc. apklausoje dalyvavusių LGBT 
moksleivių nurodė per pastaruosius mokslo metus susidūrę su homofo-
binėmis patyčiomis. 90 proc. su homofobinėmis patyčiomis susidūrusių 
LGBT moksleivių mokykloje dėl to jautėsi nejaukiai. Moksleivių teigimu, 50 
proc. mokytojų į homofobines patyčias niekaip nereagavo arba reagavo 
netinkamai.

„Per etikos pamoką mokytoja pasakė, kad gėjus yra tas pats, kas pedofilas 
vaikų prievartautojas. Todėl vaikų namai yra puiki vieta įsidarbinti gėjams, 
nes pagal jos supratimą jie ten galėtų prievartauti vaikus,“ – sakė viena 
tyrimo dalyvių. „Kartą mokytoja per pamoką įtikinėjo, kad kitos orientacijos 
žmonės serga ir davė pavyzdį, kaip nuo to žmogus pasveiko,“ – savo prisi-
minimais dalinosi LGBT paauglys. „Mano mokyklos direktorė ir pavaduo-
toja garsiai reiškia savo nusistatymą prieš LGBT žmones. Sako, kad mes 
esam nenatūralūs ir turėtume slėptis,“ – neslėpė apmaudo mokinys. „Per 
pamokas mokytojai bijo ir iš toli aplenkia LGBT temą,“ – tikino kita paauglė. 
Tai – tik maža dalis apklausoje dalyvavusių LGBT moksleivių patirčių.

Įvertinusi susidariusią kritinę situaciją dėl mokslu grįstų metodinių priemo-
nių homoseksualumo klausimu mokytojams trūkumo, asociacija LGL raš-
tu kreipėsi į Ugdymo plėtotės centrą, siūlydama į UPC svetainėje moky-
tojams pateikiamų metodinių priemonių sąrašą įtraukti organizacijos 2015 
metais išleistą leidinį „Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose 
rezultatai ir rekomendacijos“. Atlikusi „ekspertinį“ pasiūlytos medžiagos 
vertinimą, UPC veikianti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šei-
mai bendrosios programos rengimo darbo grupė konstatavo, jog mokyto-
jams neturėtų būti rekomenduojami „ideologiniai leidiniai”, o homofobinių 
patyčių klausimas neturėtų būti iškeliamas aukščiau kitų.

https://www.upc.smm.lt/
https://sodas.ugdome.lt/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-leidinyje-nematoma-homofobiniu-patyciu-puse/
http://www.lgl.lt/naujienos/homofobines-patycios-lietuvos-mokyklose-negirdimas-lgbt-moksleiviu-balsas-svietimo-sistemos-spastuose/
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PRIEMONĖS STRATEGINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

Teikti objektyvią ir nešališką informaciją vietinės bendruomenės na-
riams, tarptautiniams partneriams, žiniasklaidos ir plačiosios visuo-
menės atstovams, sprendimų priėmėjams bei politikos formuotojams 
(tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu) yra vienas efektyviausių 
asociacijos LGL veiklos metodų. Su LGBT* asmenų teisėmis susijusią 
informaciją skleidžiame pasinaudodami organizacijos internetinėmis 
svetainėmis (www.lgl.lt ir www.atviri.lt), socialinės žiniasklaidos priemo-
nėmis (www.facebook.com/lgl.lt ir www.facebook.com/BalticPride), 
asociacijos naujienlaiškiu, viešais pasisakymais televizijos bei radijo 
eteryje, spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje, tiesiogiai bendraudami 
su vietinės LGBT* bendruomenės nariais.

KOMUNIKACIJA

ADVOKACIJA Efektyvus tarptautinių žmogaus teisių standartų (įtvirtintų Europos Są-
jungos, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų dokumentuose) įgyvendini-
mas nacionaliniu lygiu yra Lietuvos Respublikos savanoriškai prisiimtas 
įsipareigojimas prieš savo LGBT* piliečius. Nedelsiame mūsų valdžios 
atstovams nuolatos priminti, kurie „namų darbai“ dar neatlikti. Antrarū-
šių piliečių Lietuvoje būti negali!

Priemonės strateginiams tikslams  
pasiekti

Iššūkių, su kuriais susiduria vietinės LGBT* bendruomenės nariai, ži-
nomumo didinimas bei „žmogaus veido suteikimas žmogaus teisių 
problemai“ yra vienas efektyviausių veiklos metodų skatinant LGBT* 
bendruomenės socialinę integraciją Lietuvos visuomenėje. Šiuo tikslu 
rengiame viešus renginius, Baltic Pride eitynes „Už lygybę!”, Vaivorykš-
tės dienas, įvairias socialines akcijas, mokymus plačiosios visuomenės 
atstovams, užtikriname LGBT* asmenų žmogaus teisių klausimo ats-
tovavimą viešojoje erdvėje. Nesiekiame nieko „demonstruoti“, tačiau 
norime gyventi atvirai – sau ir kitiems. 

SĄMONINGUMO 
DIDINIMAS

BYLINĖJIMASIS Potencialių teisinių situacijų, galinčių išplėsti LGBT* asmenų žmogaus 
teisių apsaugos standartus nacionaliniu lygiu, identifikavimas ir tokių 
situacijų sprendimas pasinaudojant teisinės gynybos priemonėmis. 
Strateginis bylinėjimasis – efektyvus, tačiau brangiai kainuojantis „ma-
lonumas“. Dalyvavimas šiame procese reikalauja didelių finansinių, or-
ganizacinių ir žmogiškųjų išteklių.

http://www.lgl.lt
http://www.atviri.lt
http://www.facebook.com/lgl.lt
http://www.facebook.com/BalticPride
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PRIEMONĖS STRATEGINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

LGBT* bendruomenės nariai Lietuvoje pamažu supranta, jog žmogaus 
teisės nėra savaiminė duotybė – už lygias galimybes reikia pakovoti ir ši 
kova vyksta kiekvieną dieną. Šiuo tikslu siekiame mūsų bendruomenės 
nariams suteikti būtinų žinių šioje kovoje už mūsų ir Jūsų lygybę. Ren-
giame įvairius seminarus, mokymus, teikiame individualias konsultaci-
jas bei siekiame padidinti bendruomenės teisinį sąmoningumą žmo-
gaus teisių srityje. Taip pat siekiame suburti motyvuotą ir reikiamų žinių 
bei įgūdžių turinčią savanorių komandą, kuri galėtų pasinaudoti asoci-
acijos LGL suteikta platforma savo idėjoms bei projektams įgyvendinti.

Siekdami efektyviai įgyvendinti sau keliamus uždavinius LGBT* asmenų 
žmogaus teisių atstovavimo srityje, siekiame įgyti papildomų įgūdžių 
bei kompetencijų advokatavimo, sąmoningumo didinimo bei bendruo-
menės stiprinimo srityse. Norime dirbti geriau ir efektyviau. Tuo tikslu 
patys dalyvaujame įvairiuose mokymuose, seminaruose bei diskusijo-
se, planuojame, kaip pritraukti papildomų lėšų organizacijos veikloms 
finansuoti, norime, kad organizacijoje esantys savanoriai iš asociacijos 
LGL pasisemtų dar daugiau žinių bei įgūdžių. Stipriname organizacijos 
bei LGBT* centro materialinę bazę, kuria naudotis gali visi be išimties 
LGBT* bendruomenės nariai.

BENDRUOMENĖS  
STIPRINIMAS

INSTITUCINIŲ 
GEBĖJIMŲ  
DIDINIMAS

Augusto Didžgalvio nuotr.
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2017 METŲ LGL VEIKLOS ATASKAITA

Asociacija LGL savo veikloje siekia šių pagrindinių tikslų:

Tam, kad įgyvendintų savo strateginį planą ir siektų minėtų strateginių 
tikslų, asociacija LGL 2017 metais įgyvendino skirtingas veiklas, svarbiau-
sios iš kurių trumpai apibendrinamos žemiau.

 - ŽMOGAUS TEISIŲ IR LYGIŲ GALIMYBIŲ SKATINIMO

 - LYGYBĖS UŽIMTUMO IR DARBO SRITYSE SKATINIMO

 - SOCIALINĖS APRĖPTIES IR INTEGRACIJOS SKATINIMO

 - ORGANIZACIJOS GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJOS UGDYMO

 - ŠEIMOS TEISIŲ BEI ŠEIMINIŲ SANTYKIŲ ĮVAIROVĖS PRIPAŽINIMO 
    IR LYGYBĖS SKATINIMO

 - NARIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO IR ATSTOVAUJAMŲ VISUOMENĖS 
   GRUPIŲ DALYVAVIMO ORGANIZACIJOS VEIKLOJE SKATINIMO

Augusto Didžgalvio nuotr.
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Veiklos

Sąmoningumo didinimas

Susitikime Švedijos ambasadoje – pasiruošimas festivaliui  
„Vaivorykštės dienos“ 2017

2017 m. vasario 7 dieną Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL, ne-
vyriausybinių organizacijų ir Vilniuje reziduojančių diplomatinių atstovybių 
atstovai susitiko Švedijos ambasadoje aptarti pasiruošimo darbų artėjan-
čiam „Vaivorykštės dienų“ 2017 festivaliui.

Augusto Didžgalvio nuotr.

http://www.swedenabroad.com/lt-LT/Embassies/Vilnius/Apie-mus/Apie-ambasad/
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Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gatvėse – raginimai netylėti  
susidūrus su diskriminacija

2017 m. gegužės mėnesį Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos viešosiose erdvėse 
pasirodė Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL organizuoto festi-
valio „Vaivorykštės dienos“ 2017 socialinės reklamos plakatai, kuriais siek-
ta atkreipti dėmesį į diskriminaciją LGBT* asmenų atžvilgiu bei skatinta 
netylėti susidūrus su diskriminacijos apraiškomis.

Augusto Didžgalvio nuotr.
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Vilniaus rotušė nušvito vaivorykštės spalvomis

2017 m. gegužės 12 dienos vakarą Vilniaus miesto rotušėje įvyko iškilmin-
gas Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL, bendradarbiaujant su 
užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje, organizuotas 
festivalio „Vaivorykštės dienos“ 2017 renginys, skirtas paminėti Tarptautinę 
dieną prieš homofobiją ir transfobiją.

Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją proga renginio dieną 
16.00-23.00 val. Vilniaus miesto rotušės pastato kolonas nušvietė vaivo-
rykštės spalvų vėliava. Šia akcija buvo siekiama perduoti žinutę vilnie-
čiams ir sostinės svečiams, kad Vilnius yra atviras ir tolerantiškas Europos 
miestas.

Oresto Gurevičiaus ir delfi.lt nuotrauka

http://www.vilniausrotuse.lt/
http://www.lgl.lt/lgl/kampanijos/vaivorykstes-dienos-2017/programa/
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„Vaivorykštės autobuso“ keleiviai surengė protestą prie Rusijos 
ambasados

2017 m. gegužės 13 dieną Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, norė-
dama atkreipti dėmesį į LGBT* asmenų persekiojimą ir šiurkščius žmogaus 
teisių pažeidimus Čečėnijoje (Rusijos Federacija), organizavo mitingą-pi-
ketą prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje. Solidarizuojantis su 
nuo Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo teroro nukentėjusiais homosek-
sualiais asmenimis, prie Rusijos Federacijos ambasados buvo išskleista 
30 metrų ilgio vaivorykštės spalvų vėliava. Tikimės, kad ši akcija paragins 
Lietuvos Respublikos užsienio politikos formuotojus nelikti abejingus į ry-
tus nuo mūsų valstybės sienų vykdomiems žmogaus teisių pažeidimams.

Augusto Didžgalvio nuotr.
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Advokacija

 • 2017 m. balandžio 6 d. asociacijos LGL atstovai dalyvavo Teisingumo 
ministerijoje surengtame koordinaciniame susitikime dėl Jungtinių Tau-
tų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo 
metu Lietuvos Respublikai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Susi-
tikimo metu buvo išreikštas ypatingas susirūpinimas dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės siūlymo nepritarti Visuotinės periodinės peržiūros 
metu Lietuvai pateiktoms rekomendacijoms dėl Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo peržiūros; taip pat 
atkreiptas dėmesys į būtinybę teisiškai sureguliuoti tos pačios lyties šeimų 
santykius ir priimti Asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą.

 • 2017 m. gegužės 23 d. asociacijos LGL atstovai dalyvavo Teisingumo 
ministerijoje surengtame susitikime-diskusijoje tarp interneto žiniasklai-
dos, IT bendrovių, valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės atstovų dėl 
neapykantos kurstymo internetinėje erdvėje. Susitikimo metu buvo dis-
kutuota apie prevencines priemones, jų veiksmingumą, problemas, ky-
lančias reaguojant į paskelbtą neapykantą kurstantį turinį, pilietinės visuo-
menės svarbą nustatant ir pranešant apie neapykantos kalbą, galimybes 
stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų, privačių 
kompanijų ir pilietinės visuomenės organizacijų. Susitikimo metu asociaci-
ja LGL pristatė savo patirtį atliekant neapykantos kalbos stebėseną socia-
liniuose tinkluose „FaceBook“ ir „YouTube“.

 • 2017 m. birželio 15 d. asociacijos LGL atstovai dalyvavo Vidaus reikalų 
ministerijoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Veiksmingas atsakas 
į neapykantos nusikaltimus“. Po įvykusios diskusijos tarp Vidaus reikalų 
ministerijos, Policijos departamento, Generalinės prokuratūros, Nacio-
nalinės teismų administracijos ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų 
atstovų, ministerija parengė rekomenduojamų priemonių, kurios galimai 
paskatintų efektyvų valstybės institucijų ir teisėsaugos struktūrų atsaką į 
neapgeidaujamą neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos reiškinį, 
sąrašą. Šiame darbinio pobūdžio dokumente yra akcentuojamas neapy-
kantos nusikaltimų „latentiškumas“ ir yra siūloma bendradarbiauti su so-
cialiai pažeidžiamų grupių interesams atstovaujančiomis nevyriausybinio 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/34/9&Lang=E
http://www.lgl.lt/naujienos/lr-vidaus-reikalu-ministerijoje-apskrito-stalo-diskusija-veiksmingas-atsakas-i-neapykantos-nusikaltimus/
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sektoriaus organizacijomis, siekiant paskatinti įvairių bendruomenių narius 
pranešti apie neapykantos nusikaltimų ir (ar) neapykantos kalbos atvejus.
Kita vertus, būtina įsisąmoninti, jog šioms būtinoms poveikio priemonėms 
įgyvendinti yra reikalingi ir atitinkami finansiniai asignavimai – tokių finansi-
nių resursų šaltiniu galėtų tapti ir Europos Sąjungos programų lėšos. 

 • 2017 m. birželio 16 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) infor-
mavo Lietuvos Respublikos Vyriausybę, jog nagrinės Pijaus Beizaro ir 
Mangirdo Levicko skundą dėl teisėsaugos institucijų neveikimo tiriant ho-
mofobinės neapykantos kalbos atvejus internetinėje erdvėje. Pareiškėjai, 
atstovaujami asociacijos LGL, teigia, jog prokuratūra ir nacionaliniai teis-
mai neteisėtai nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl socialiniame tinkle „Face-
book“ publikuotų prieš pareiškėjus nukreiptų homofobinių neapykantos 
komentarų, tokiu būdu pažeisdami Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 
nuostatas dėl teisės į privataus gyvenimo gerbimą, teisės į efektyvias tei-
sinės gynybos priemones ir teisės nebūti diskriminuojamiems dėl seksu-
alinės orientacijos. Tikimasi, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas savo 
sprendimą šioje byloje paskelbs 2019 metais.

Augusto Didžgalvio nuotr.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175326
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175326
http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-kreipesi-i-strasburo-teisma-del-lietuvos-isipareigojimu-pagal-europos-zmogaus-teisiu-konvencija-nevykdymo/
http://www.lgl.lt/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825439160832543&set=pb.100000994007045.-2207520000.1499927348.&type=3&theater
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 • 2017 metų rugsėjį asociacija LGL pristatė internetinę platformą ir iš-
maniąją programėlę „UNI-FORM“, siekiant paskatinti vietinės LGBT ben-
druomenės narius pranešti teisėsaugos institucijoms apie galimas nu-
sikalstamas veikas. Pasinaudojant internetine platforma arba išmaniąja 
programėle „UNI-FORM“, galima greitai, saugiai ir operatyviai pranešti 
apie neapykantos nusikaltimų ir (ar) neapykantos kalbos atvejus, nukreip-
tus prieš LGBT bendruomenės narius. Prie internetinės platformos gali-
te prisijungti adresu www.uni-form.eu, o išmaniąją programėlę į mobilųjį 
telefoną galima nemokamai parsisiųsti iš „AppleStore“ arba „GooglePlay“ 
internetinių parduotuvių.

 • 2017 m. gruodžio 18 d. asociacijos LGL atstovas dalyvavo Vidaus rei-
kalų ministerijoje surengtame darbo grupės dėl neapykantos nusikaltimų 
posėdyje. Susitikimo metu buvo aptarti 2017 metais užfiksuoti statistiniai 
duomenys bei atskiri su neapykanta susiję incidentai, suformuluotų pa-
siūlymų dėl veiksmingo atsako į neapykantos nusikaltimus įgyvendinimas 
bei planuojami įgyvendinti projektai ir (ar) poveikio priemonės. Susitikimo 
metu asociacijos LGL atstovas ypatingą dėmesį atkreipė į prieš LGBT as-
menis nukreiptų neapykantos nusikaltimų latentiškumą bei ragino Poli-
cijos departamento atstovus sukurti efektyviai veikiantį bendruomeninių 
pareigūnų tinklą. 

 • 2017 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais įvyko trečiasis Europos Ko-
misijos elgesio kodekso, skirto kovoti prieš neapykantos kalbą internete, 
stebėsenos procesas. Trečiojo stebėsenos proceso metu, asociacija LGL 
socialiniams tinklams „FaceBook“ ir „YouTube“ pranešė apie 105 homofo-
binės ir transfobinės neapykantos kalbos atvejus internete; 99 proc. atvejų 
neapykantos komentarai buvo pašalinti.

http://www.lgl.lt/naujienos/uni-form-platforma-skatins-pranesti-apie-neapykantos-nusikaltimus
http://www.uni-form.eu/
http://www.uni-form.eu/
http://www.uni-form.eu
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://www.facebook.com/lgl.lt
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Šešėlinės ataskaitos

 • 2017 metais asociacija LGL pagal Europos Tarybos Ministrų komiteto 
taisyklių dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų įgyven-
dinimo 9.2. punktą parengė pastebėjimus dėl sprendimui L. prieš Lietu-
vą įgyvendinti numatytų priemonių efektyvumo. Šešėlinėje ataskaitoje 
atkreipiamas Europos Tarybos Ministrų komiteto dėmesys į progresyvią 
nacionalinių teismų jurisprudenciją, realizuojant translyčių asmenų teisę į 
lytinės tapatybės pripažinimą, bei Teisingumo ir Sveikatos apsaugos mi-
nisterijose sudarytų darbo grupių veiklą, siekiant parengti reikalingus tei-
sės aktus dėl lyties keitimo proceso reglamentavimo. Ataskaitoje Ministrų 
komiteto prašoma išlaikyti sustiprintą L. prieš Lietuvą sprendimo įgyven-
dinimo proceso priežiūrą tol, kol Lietuvoje nebus priimtas Asmens lytinės 
tapatybės pripažinimo įstatymas.

Advokacija translyčių asmenų žmogaus 
teisių srityje

 • 2017 metų balandžio mėnesį Vilniaus miesto apylinkės teismas įpa-
reigojo civilinės metrikacijos skyrių translyčiam asmeniui pakeisti asmens 
tapatybės dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos reikalavi-
mo. Pagrindiniai reikalavimai, norint realizuoti teisę į lytinės tapatybės pri-
pažinimą – psichiatro diagnozė F64.0 ir tapatinimasis su priešinga lytimi. 
Remiantis šiuo teisminiu precedentu, asociacija LGL 2017 metais asmens 
tapatybės dokumentus padėjo pasikeisti šešiems translyčiams asmenims, 
iki 2018 metų liepos 1 d. – dar aštuoniems asmenims.

 • Asociacijos LGL atstovas dalyvavo 2017 metų gegužės-rugsėjo mėne-
siais Teisingumo ministerijoje sudarytoje darbo grupėje dėl teisės į lytinės 
tapatybės teisinį pripažinimą reglamentavimo. Darbo grupė parengė pa-
žangų Asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektą, kuris nu-
mato greitą, skaidrią ir prieinamą administracinę lytinės tapatybės pripaži-
nimo procedūrą. Įstatymo projekte taip pat įtvirtintas bendrasis translyčių 
asmenų diskriminacijos draudimo principas. Europos Tarybos Seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės departamentas (SOGI) bei tarptautinė or-

http://www.lgl.lt/en/files/Joint-Submission-by-LGL-and-HRMI-to-the-Committee-of-Ministers-in-the-case-of-L.-v.-Lithuania.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bc2a5010c09111e7af36e75c0ac79247?jfwid=-1deuyjisbc
http://rm.coe.int/1310th-meeting-march-2018-dh-action-plan-28-02-2018-communication-from/168078fa92
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ganizacija „Transgender Europe (TGEU)“ įstatymo projektą įvertino kaip 
ambicingą žingsnį į priekį, siekiant efektyvios translyčių asmenų žmogaus 
teisių apsaugos Lietuvoje. Dėl politinės valios trūkumo, įstatymas kol kas 
nėra pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui.                    

 • 2017 metų balandžio mėnesį LGL ir Žmogaus teisių stebėjimo insti-
tuto (ŽTSI) atstovai bei translyčių asmenų bendruomenės nariai susitiko 
su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga.
Susitikimo metu buvo aptarti principiniai translyčių asmenų poreikiai svei-
katos apsaugos srityje. 2017 metų gegužės – rugsėjo mėnesiais Sveika-
tos apsaugos ministerijoje veikusi darbo grupė parengė „Lyties tapatumo 
sutrikimo (transseksualumo) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą“, ku-
ris sudarytų prielaidas translyčiams asmenims gauti konkrečias sveikatos 
priežiūros paslaugas (t. y. psichiatro konsultacijas ir pakaitinę hormonų 
terapiją). Asociacijos LGL atstovai dalyvavo dviejuose darbo grupės susi-
tikimuose (2017 metų gegužės ir rugpjūčio mėnesiais), kurių metu patei-
kė konstruktyvias pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamo gydymo aprašo 
nuostatų. Nors pažangus diagnostikos ir gydymo aprašas buvo sėkmin-
gais parrengtas iki numatyto termino (t. y. iki 2017 m. rugsėjo 1 d.), dėl po-
litinės valios trūkumo šis dokumentas (t. y. Ministro įsakymas) kol kas nėra 
įsigaliojęs. 

 • 2017 metų gegužės mėnesį translyčio asmens, realizavusio teisę į ly-
tinės tapatybės pripažinimą, istorija pasirodė pirmajame didžiausio šalies 
dienraščio „Lietuvos rytas“ puslapyje. Nepriklausoma turinio kūrėjų grupė 
„Dokumentikos namai“ pristatė dokumentinių siužetų ciklą „Tai tik kūnas, o 
čia AŠ“ – keturi translyčiai asmenys iš Lietuvos atvirai pasidalijo istorijomis 
apie savo gyvenimiškas patirtis. 2017 metų spalio mėnesį asociacija LGL, 
bendradarbiaudama su Europos Komisija, parengė #EU4LGBTI dokumen-
tinę istoriją apie translytį vaikiną Tovaldą ir jo senelę Genovaitę – translyčių 
asmenų iš Lietuvos istorijos pasklido ir už mūsų šalies ribų. Visos šios inici-
atyvos reikšmingai prisidėjo prie translyčių asmenų matomumo.  

 • 2017 metų balandžio ir liepos mėnesiais LGBT* bendruomenės cen-
tre Vilniuje buvo surengti du susitikimai su translyčių asmenų bendruo-
menės nariais, kurių metu buvo teikiamos konsultacijos dėl galimybės 
teismo keliu pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. Šie susitikimai 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAN/f6963fb0e63011e7b4d1bdd5f1a9ff0e?jfwid=-1deuyjisbc
http://www.lgl.lt/naujienos/ministras-a-veryga-ir-lgbt-bendruomenes-atstovai-aptare-lyties-keitimo-reglamentavima/
https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/05/16/news/moters-kune-ikalintam-vyrui-jau-tapo-drasiau-1183677/
https://www.youtube.com/playlist?index=1&playnext=1&list=PLiP9qM7WAaimIAG6WTGIDL7G4vZm8V6i1
https://www.youtube.com/playlist?index=1&playnext=1&list=PLiP9qM7WAaimIAG6WTGIDL7G4vZm8V6i1
https://www.youtube.com/watch?v=TxhHoFsv8M4&t=8s
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buvo transliuojami gyvai per asociacijos LGL platformą socialiniame tinkle  
„FaceBook“, kad reikiamą informaciją galėtų gauti ir fiziškai susitikime ne-
galintys dalyvauti asmenys. Šie susitikimai reikšmingai prisidėjo prie trans-
lyčių asmenų bendruomenės telkimo ir mobilizacijos Lietuvoje. 

Bendruomenės stiprinimas

EST dešimtmetis LGL: Ką reiškia savanoriauti LGBT* žmogaus 
teisių organizacijoje Lietuvoje? 

2017 metais suėjo lygiai dešimt metų kai Nacionalinė LGBT* teisių organi-
zacija LGL priėmė Europos savanorių tarnybos (EST) savanorius. Ta proga 
specialiai parengtoje straipsnių serijoje buvę LGL savanoriai dalinosi savo 
įspūdžiais iš savanorystės LGL. 
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Tarptautinė atsiskleidimo diena paminėta filmo premjera  
ir diskusija

2017 m. spalio 11 d. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, bendra-
darbiaudama su Izraelio ambasada Lietuvoje, paminėjo Tarptautinę atsi-
skleidimo dieną surengdama šventinį vakarą LGBT* bendruomenei ir jos 
draugams. Vakaras prasidėjo kino teatre „Pasaka“, kur renginio svečius 
sveikino LGL vadovas Vladimiras Simonko ir Izraelio ambasados Vilniuje 
diplomatinės misijos vadovo pavaduotoja Efrat Hochstetler. Po sveikini-
mo žodžių svečiai žiūrėjo žydų kilmės amerikiečių režisieriaus Michael‘o 
Mayer‘io filmą „Tamsoje“ (angl. „Out in the Dark“).

Giordano Campanelli nuotr.
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Didžiausioje LGBT* tematikos bibliotekoje Lietuvoje – elektroninis 
straipsnių katalogas

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL būstinėje įsikūrusio LGBT* 
bendruomenės centro bibliotekoje galima rasti ne tik knygų lietuvių ir už-
sienio kalbomis, bet ir įvairių periodinių leidinių, kuriuose skelbti straipsniai 
LGBT* žmogaus teisių tema. 2017 metų vasarą LGL savanoris Antanas su-
darė elektroninį lietuviškuose leidiniuose skelbtų straipsnių katalogą.
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Pasiekimai

„Baltic Pride“ 2016 įvertintas Metų proveržio apdovanojimu

2017 m. kovo 29 dieną Valdovų rūmuose Vilniuje vykusios iškilmingos 
Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2016 ceremonijos metu  
„Baltic Pride“ 2016 eitynės „Už lygybę!“ buvo apdovanotos Metų prover-
žio apdovanojimu. 2016 metų vasarą nacionalinės LGBT* teisių organiza-
cijos LGL organizuotas renginys tapo sėkmingiausiomis Lietuvos istorijo-
je LGBT* bendruomenės eitynėmis, kuriose dalyvavo daugiau nei 3 000 
žmonių.

Augusto Didžgalvio nuotr.

http://www.lgl.lt/bp-naujienos/
http://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-2016-eitynese-vilniaus-gedimino-prospektu-rekordinis-dalyviu-skaicius/
http://www.lgl.lt/naujienos/valdovu-rumuose-vilniuje-iteikti-nacionaliniai-lygybes-ir-ivairoves-apdovanojimai-2016/
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LGL vadovas antrai kadencijai išrinktas „ILGA-Europe“  
Valdybos nariu

2017 m. lapkričio 1-4 dienomis Lenkijos sostinėje Varšuvoje vykusios 
XXI-osios metinės tarptautinės LGBTI teisių organizacijos „ILGA-Europe“ 
konferencijos metu nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vado-
vas Vladimiras Simonko antrai dvejų metų trukmės kadencijai išrinktas  
„ILGA-Europe“ Valdybos nariu. „Džiaugiuosi, kad ir 2018-2019 metais Lie-
tuva išliks matoma ir turės savo atstovą tarptautinės LGBTI organizacijos 
Valdyboje,“ – komentavo LGL vadovas.
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LGL vadovas – portalo „Delfi.lt“ įtakingiausių 2017 metų  
visuomenininkų sąraše

Naujienų portalas „Delfi.lt“ paskelbė projekto „Lietuvos įtakingiausieji“ įta-
kingiausių Lietuvos visuomenininkų sąrašą. „Delfi.lt“ ir žurnalo „Reitingai“ 
sudarytame sąraše yra ir Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL va-
dovas Vladimiras Simonko. Asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko 
atsidūrė 42-oje įtakingiausių Lietuvos visuomenininkų vietoje iš 70-ies no-
minantų. Aukštus įvertinimus LGL vadovui skyrė apklausoje dalyvavę val-
dininkai ir teisininkai, politikai, žiniasklaidos atstovai bei visuomenininkai.

Augusto Didžgalvio nuotr.

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvos-itakingiausieji-2017-visuomeninku-sarasas.d?id=75502233
https://www.delfi.lt/apps/itakingiausieji2017/visuomenininkai/balsas
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Žurnalistų etikos inspektorė įspėjo pažeidėją dėl LGL darbuotojos 
garbės ir orumo įžeidimo

2017 m. birželio 30 dieną Žurnalistų etikos inspektorė Gražina  
Ramanauskaitė -Tiumenevienė priėmė sprendimą dėl Nacionalinės LGBT* 
teisių organizacijos LGL komunikacijos koordinatorės Eglės Kuktoraitės 
skundo. Žurnalistų etikos inspektorė įspėjo viešosios informacijos rengėją 
(skleidėją) Lauryną Ragelskį dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažei-
dimų publikacijoje „Susipažinkite – skustagalviai pederastai“ (www.ldiena.
lt, 2017-01-17) ir socialinio tinklo „Facebook“ viešame profilyje „Laurynas 
Ragelskis“ (www.facebook.com, 2017-01-19). Nustatyta, jog skleista šmei-
žianti, įžeidžianti, žeminanti LGL darbuotojos garbę ir orumą informacija.

Augusto Didžgalvio nuotr.

http://zeit.lt/lt/pranesimai-spaudai/laurynas-ragelskis-siemet-antra-karta-ispetas-del-draudziamos-informacijos-paskelbimo/293
http://www.ldiena.lt
http://www.ldiena.lt
http://www.facebook.com
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Savanorystė

Savanorių komanda – vienas iš stipriausių asociacijos LGL veiklos rams-
čių. Asociacijoje darbavosi tiek savanoriai iš Lietuvos, tiek ir iš įvairių už-
sienio valstybių: Italijos, Suomijos, Vokietijos, Slovakijos, Nyderlandų. Visi 
jie aukoja savo laiką, idėjas, energiją bei patirtis, taip prisidėdami prie LGL 
tikslų įgyvendinimo ir visokeriopai praturtindami asociacijos veiklą.

Savanoriauti LGL verta, nes galite:

 • Prisidėti prie aktyvizmo LGBT asmenų žmogaus teisių srityje, tapti 
žmogaus teisių istorijos dalimi; 

 • Dalyvauti įvairiose konferencijose, seminaruose, mokymuose tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje;

 • Susipažinti su LGL darbo „virtuve“, naudojamais metodais bei vykdo-
mų projektų gausa;

 • Įgyti darbo patirties, žinių, taip pat mokytis grįžtamojo ryšio dėka;

Augusto Didžgalvio nuotr.
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 • Patobulinti anglų kalbos įgūdžius;

 • Susipažinti su daugybe įkvepiančių, įdomių žmonių, praplėsti savo pa-
žinčių ratą.

LGL savanorių veiklos spektras yra labai platus. Jis apima tokias veiklas 
kaip straipsnių rašymą, pagalbą atliekant administracines biuro funkcijas; 
taip pat į LGBT bendruomenės įtraukimą orientuotas veiklas – dirbtuvių, 
paskaitų, susitikimų, filmų peržiūrų organizavimą.

LGL džiaugiasi visais savanoriauti pasiryžusiais žmonėmis bei tuo, kaip 
savo individualumu, idėjomis ir darbu jie prisideda prie organizacijos  
sėkmės. Savanoriai kiekviename žingsnyje palaiko vieni kitus, o tam, kad 
būtų lengviau susidoroti su iššūkiais, orientuotis gausybėje organizacijos 
veiklų bei išlikti motyvuotais, LGL komandoje yra savanorių ir praktikantų 
koordinatorė, nuolat pasiruošusi padėti.

Norėdami suteikti kuo platesnės ir išsamesnės informacijos apie sava-
norystę LGL, paruošėme dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) sąrašą, 
kurį galite rasti mūsų tinklalapyje sekdami šia nuoroda: http://www.lgl.lt/
prisijunk/savanoryste/duk/.

Jeigu jame nerandi atsakymo į tave dominantį klausimą, turi pastabų, ko-
mentarų, pasiūlymų arba nori prisidėti prie mūsų komandos jau dabar, 
kreipkis į LGL savanorių ir praktikantų koordinatorę el. pašto adresu: vo-
lunteers@gay.lt. 

http://www.lgl.lt/prisijunk/savanoryste/duk/
http://www.lgl.lt/prisijunk/savanoryste/duk/
mailto:volunteers%40gay.lt?subject=
mailto:volunteers%40gay.lt?subject=
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Projektai

„UNI-FORM: NVO sektoriaus ir teisėsaugos institucijų  
bendradarbiavimas sprendžiant neapykantos nusikaltimų  

ir neapykantos kalbos internete prieš LGBT asmenis problemą“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. lapkritis – 2017 m. lapkritis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga

„UNI-FORM“ – tai europinis projektas, įgyvendintas dešimtyje Europos 
Sąjungos šalių. Projektu siekta didinti sąmoningumą apie neapykantos 
nusikaltimus, su kuriais susiduria LGBT* asmenys, sukurti internetinę pra-
nešimo apie neapykantos nusikaltimus formą bei išmaniąją programėlę 
bei paskatinti bendradarbiavimą tarp LGBT* organizacijų ir nacionalinių 
teisėsaugos institucijų.

Projekto tikslai: a) kovoti su LGBT* asmenų diskriminacija, smurtu bei itin 
žemais pranešimo apie šiuos incidentus rodikliais, tokiu būdu didinant 
sąmoningumą apie homofobinius ir transfobinius neapykantos nusikalti-
mus; b) efektyviai įgyvendinti šioje srityje galiojančias Europos Sąjungos 
teisės nuostatas, c) sukurti bendrąjį pranešimo apie prieš LGBT* asmenis 
nukreiptus neapykantos nusikaltimus mechanizmą; d) skatinti tinklaveiką 
tarp visų įsitraukusių šalių, ypač tarp nacionalinių teisėsaugos institucijų 
bei nacionalinių LGBT* organizacijų; e) didinti nuo neapykantos nusikalti-
mų ir (ar) neapykantos kalbos nukentėjusių LGBT* asmenų sąmoningumą 
bei plėtoti tarpusavio pasitikėjimu pagrįstus santykius tarp suinteresuotų 
šalių.
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„#LGBTs_Matter: didinant sąmoningumą ir pranešimą apie  
diskriminaciją seksualinės orientacijos ir (ar)  

lytinės tapatybės pagrindais Lietuvoje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 
m. kovas – 2017 m. rugpjūtis

Finansavimo šaltinis: Vokietijos 
fondas „Erinnerung. Verantwor-
tung and Zukunft“

Projektą įgyvendino Nacionalinė 
LGBT* teisių organizacija LGL ir 
Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nyba (LGKT). 

Įgyvendinant projektą siekta keturių pagrindinių tikslų:

 • Didinti vietos LGBT* bendruomenės narių informuotumą apie naci-
onalinėje teisėje įtvirtintas jų teises organizuojant susitikimus su LGBT*  
bendruomenės, LGL ir LGKT atstovais;

 • Skatinti vietos LGBT* bendruomenės narius pranešti apie jų teisių pa-
žeidimo atvejus (t. y. patirtus ar pastebėtus diskriminacijos dėl seksualinės 
orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės, neapykantos nusikaltimų ar neapy-
kanta motyvuotų incidentų atvejus) atsakingoms valdžios institucijoms 
įgyvendinant tikslines sąmoningumo didinimo priemones;

 • Paskatinti viešas diskusijas dėl teisinio tos pačios lyties asmenų san-
tykių pripažinimo organizuojant tarptautinę „Baltic Pride“ 2016 žmogaus 
teisių konferenciją;

 • Skatinti greitos, prieinamos ir skaidrios teisinio lyties pakeitimo pripa-
žinimo procedūros įtvirtinimą dalyvaujant tarptautiniuose žmogaus teisių 
apsaugos mechanizmuose ir plėtojant alternatyvius pasiūlymus naciona-
liniu lygmeniu.
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„Keitimasis patirtimi ir LGBT* žmogaus teisių  
puoselėjimas Baltarusijoje“ 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. sausis – 2018 m. vasaris

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų tarybos biuras

Projekte „Keitimasis patirtimi ir LGBT* žmogaus teisių puoselėjimas Balta-
rusijoje“ dalyvavo pilietinės visuomenės organizacijos iš trijų Europos ša-
lių: Baltarusijos, Norvegijos ir Lietuvos. Projektą koordinavo Nacionalinė 
LGBT* teisių organizacija LGL kartu su Baltarusijos LGBT* teisių organiza-
cijomis, Norvegijos Helsinkio komitetu ir Lietuvos žmogaus teisių centru.

Projektu buvo siekiama:

 • Skatinti demokratijos progresą ir palaikyti pilietinės visuomenės raidą 
didinant kompetenciją komunikacijos ir advokacijos srityse bei didinant 
jaunų žmonių sąmoningumą;

 • Mobilizuoti Baltarusijos LGBT* teisių organizacijų bendruomenės na-
rius ir savanorius;

 • Stiprinti Baltarusijos LGBT* teisių organizacijų darbą advokacijos srityje 
ir LGBT* žmogaus teisių kontekste;

 • Didinti sąmoningumą LGBT* žmogaus teisių srityje, bendradarbiaujant 
su LGBT* teisių organizacijomis Baltarusijoje ir užsienyje bei plečiant jų 
tinklą;

 • Skatinti atvirumą ir visuomenės narių supratingumą.
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NLĮF institucinio stiprinimo projektas

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjis – 2017 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organi-
zacijos įgyvendino nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų 
institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos 
veiklą.

Projekto tikslai:

 • NLĮF dalyvavimas socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo 
bei įgyvendinimo procesuose, pažeidžiamų grupių interesų atstovavimas.

 • Visuomenės informavimas bei švietimas, žmogaus teisių, lygybės bei 
įvairovės skatinimas.

 • Forumo veiklos tvarumo užtikrinimas, institucinis stiprinimas.
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ŽTOK institucinio stiprinimo projektas

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjis – 2017 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, kartu su Žmogaus teisių or-
ganizacijų koalicijai (ŽTOK) priklausančiomis organizacijomis, įgyvendino 
nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 
projektą, kurio tikslas – stiprinti ŽTOK koalicijos veiklą.

Projekto tikslai:

 • Didinti Žmogaus teisių organizacijų koalicijos narių atstovų ir narių 
kompetencijas ir gebėjimus siekiant strategiškai vykdyti viešosios politi-
kos advokaciją, stiprinti komunikaciją.

 • Stiprinti Žmogaus teisių organizacijų koaliciją, jos narių bendradarbia-
vimą, sukurti aiškią savireguliacijos struktūrą, įdiegti skaidrumo ir atskaito-
mybės standartus ir didinti visuomenės žinomumą apie ŽTOK veiklą.

 • Prisidėti formuojant žmogaus teisių principus ir Lietuvos tarptautinius 
įsipareigojimus atitinkančią viešąją politiką ir kuriant ilgalaikę partnerystę 
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus.
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„Come Forward: įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo neapykantos 
nusikaltimų nukentėjusiems LGBT* asmenims“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gruodis – 2018 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga

Projektu „Come Forward: įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo neapykantos 
nusikaltimų nukentėjusiems LGBT* asmenims“, atsižvelgiant į Direktyvos 
2012/29/EU nuostatas, siekiama atliepti bendrą Europos Sąjungos šalių 
narių poreikį skatinti pranešimą apie homofobinius ir transfobinius nea-
pykantos nusikaltimus didinant pilietinės visuomenės ir oficialių projekto 
partnerių kompetenciją suteikiant daugiau galimybių neapykantos nusi-
kaltimų aukoms.

Projektu siekiama:

 • Skatinti pranešimą apie homofobinius ir transfobinius neapykantos 
nusikaltimus didinant pilietinės visuomenės ir oficialių projekto partnerių 
kompetenciją;

 • Gerinti prieigą prie specializuotos paramos stiprinant paramos aukoms 
teikėjų kompetenciją;

 • Dalytis gerąja patirtimi, stiprinti tarptautinę partnerystę;

 • Didinti sąmoningumą apie homofobinius ir transfobinius neapykantos 
nusikaltimus ir suteikti daugiau galimybių neapykantos nusikaltimų au-
koms.
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„Mes esame žmonės, ne propaganda: Nacionalinės LGBT* teisių 
organizacijos statuso konsolidavimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gruodis – 2018 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės fondas

Pagrindinis projekto „Mes esame žmonės, ne propaganda: Nacionalinės 
LGBT* teisių organizacijos statuso konsolidavimas“ tikslas yra įtvirtinti aso-
ciacijos LGL kaip Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos statusą šalyje 
įgyvendinant strategines sąmoningumo didinimo, advokacijos ir bendruo-
menės stiprinimo veiklas, tokiu būdu pasipriešinant diskriminacijai vietos 
LGBT* bendruomenės atžvilgiu ir šios bendruomenės socialinei atskirčiai.

Įgyvendinant projektą siekiama šių tikslų:

 • Išlaikyti vietos LGBT* bendruomenės matomumą visuomenėje ir viešo-
joje sferoje ir siekti didesnio matomumo pasisakant už būtinus teisinius ir 
socialinius pokyčius;

 • Paskatinti vietos LGBT* bendruomenės narius pranešti apie patirtus 
arba liudytus diskriminacijos ar neapykantos kalbos (nusikaltimų) seksu-
alinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais atvejus atsakingoms 
valdžios institucijoms.

 • Siekti, jog Lietuvoje būtų įtvirtinta greita, prieinama ir skaidri teisinio ly-
ties pakeitimo pripažinimo procedūra ir atitinkamos medicininės paslaugos;

 • Suteikti specifines socialines paslaugas vietos LGBT* bendruomenės 
nariams ir diversifikuoti organizacijos finansavimo šaltinius rekonceptuali-
zuojant ir plečiant LGBT* bendruomenės centro veiklas;

 • Įkurti fondą „nenumatytiems atvejams“ siekiant užtikrinti tvarų organiza-
cijos vystymąsi ilgalaikiu laikotarpiu.
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„Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. sausis – 2018 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga

Projektu „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ plėtoja-
mos LGBTI lygybės politikos priemonės keturiose valstybėse narėse: Suo-
mijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projektu siekiama užtikrinti LGBTI as-
menų lygybę įgyvendinant šias veiklas:

 • Skatinant LGBTI asmenų sąmoningumą integruojant lygybės aspektą 
įvairiose srityse (švietimo, užimtumo, sveikatos apsaugos);

 • Plėtojant vietos LGBTI politikos priemones su valstybės pareigūnais ir 
LGBTI nevyriausybinėmis organizacijomis;

 • Skatinti abipusį LGBTI nevyriausybinių organizacijų mokymąsi ir keiti-
mąsi gerąja patirtimi bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą;

 • Didinti informuotumą apie daugialypę diskriminaciją ir žalingus stere-
otipus LGBTI asmenų atžvilgiu mažumų bendruomenėse.
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„Ugdyti mokslinių tyrimų atlikimo gebėjimus Rytų Europoje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. sausis – 2019 m. sausis

Finansavimo šaltinis: JAV organizacija GLSEN

Projektu „Ugdyti mokslinių tyrimų atlikimo gebėjimus Rytų Europoje“ siekia-
ma didinti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su LGBT* jaunimo ir švieti-
mo srityse Rytų Europoje kompetenciją vykdant veiklas, susijusias su LGBT* 
jaunuolių švietimo srityje patiriamais iššūkiais.

Projektą įgyvendinančios organizacijos GLSEN, (JAV), KPH (Lenkija) ir LGL 
(Lietuva) bendradarbiauja įgyvendinant šias veiklas:

 • Kuriant žinių platformą apie LGBT* studentų ir moksleivių patirtis švieti-
mo srityje Rytų Europoje;

 • Didinant nevyriausybinių organizacijų gebėjimus atlikti mokslinius tyri-
mus;

 • Didinant nevyriausybinių organizacijų gebėjimus panaudoti tyrimų re-
zultatus savo šalyje įgyvendinant advokacijos veiklas.

Giordano Campanelli iliustr.
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„Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje –  
nauji standartai diskriminacijos mažinimui“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gegužė – 2020 m. balandis

Finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra

Projektas „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji stan-
dartai diskriminacijos mažinimui“ įgyvendinamas kartu su Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutu. Taip pat prie 
projekto veiklų aktyviai prisidės Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo na-
riai.

Projekto tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės 
išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių 
galimybių įstatyme numatytais pagrindais.
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„LGBTIsveikata: Mažinti LGBTI asmenų nelygybę  
sveikatos priežiūros srityje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. balandis – 2018 m. balandis

Finansavimo šaltinis: tarptautinė LGBTI teisių organizacija „ILGA-Europe“

Pilotiniu projektu „LGBTIsveikata: Mažinti LGBTI asmenų nelygybę sveikatos 
priežiūros srityje“ siekta nustatyti efektyviausius LGBTI asmenų sveikatos 
priežiūros srityje patiriamos nelygybės mažinimo būdus ypač daug dėme-
sio skiriant nelygybei dėl diskriminacijos kitais pagrindais.

Įgyvendinant projektą buvo tiriami specifiniai LGBTI asmenų poreikiai svei-
katos priežiūros srityje, iššūkiai, kuriuos šie asmenys patiria siekdami svei-
katos priežiūros paslaugų, bei kliūtys, su kuriomis susiduria medicinos 
darbuotojai teikdami paslaugas LGBTI asmenims. Projektu siekta didinti są-
moningumą apie šiuos iššūkius ir suteikti Europos sveikatos priežiūros pro-
fesionalams reikalingų žinių ir įgūdžių siekiant įveikti šias kliūtis ir prisidėti 
prie nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimo.
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Europos Savanorių Tarnybos (EST) projektai

„Matomumo ir lygybės link“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. rugsėjis – 2017 m. birželis

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija, Erasmus + programa

Šio Europos savanorių tarnybos (EST) projekto pagrindinis tikslas – su-
jungti organizacijos ilgametę patirtį bei naujų savanorių idėjas, kūrybinius 
sprendimus ir LGBT žmonių įsitraukimą visuomenėje užtikrinti per jų ma-
tomumo didinimą bei dalyvavimo demokratiniuose procesuose (ypač jau-
nimo) skatinimą. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu prie LGL komandos 
prisijungė dvi savanorės, kurios ne tik prisidėjo prie kasdienės LGL veiklos, 
bet ir buvo atsakingos už konkrečias sritis. Viena savanorių aktyviai įsitrau-
kė į LGBT centro veiklas ir prisidėjo prie vietinės bendruomenės stiprinimo 
bei komunikacijos srities. Kita savanorė įsitraukė į LGBT žmonių matomu-
mo didinimo veiklas per įvairias kūrybines priemones bei meną.
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„Demokratija ir menas: LGBT bendruomenės ir sąjungininkų  
įgalinimo bei stiprinimo link“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. rugpjūtis – 2018 m. kovas

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija, Erasmus + programa

Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad dauguma LGBT* žmonių stokoja įstaty-
minio sąmoningumo, todėl nėra linkę būti aktyviais demokratiniuose proce-
suose ir bendradarbiauti su teisėsauga, pranešti apie įvykusius neapykantos 
nusikaltimus, kas didina daugelio LGBT* bendruomenės narių nežinojimą 
apie savo teises ir jų apsaugą nuo diskriminacijos.

Dalyvaudami Europos savanorių tarnybos (EST) projekte, savanoriai ne tik 
turėjo galimybę daugiau sužinoti apie žmogaus ir ypatingai LGBT* teises, 
bet taip pat buvo įtraukiami į vietos demokratinius procesus ir teisių gynimo 
veiklas. 
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„Išnykstančios sienos: LGBT bendruomenės ir sąjungininkų  
įgalinimas Lietuvoje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gegužė – 2018 m. liepa

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija, Erasmus + programa

Ilgą laiką dirbant su vietos savanoriais bei įgyvendinant Europos savanorių 
tarnybos (EST) projektus nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL paste-
bėjo, jog savanoriai, įsitraukiantys į žmogaus teisių sritį įgalina vietos LGBT* 
jaunimą ir bendruomenę gyventi atviriau bei būti aktyvesniais. Kartu su LGL 
darbuotojų pagalba, savanoriai įgyja vertingų žinių, įgūdžių ir patirties, rei-
kalingų tolimesniems darbams ir projektams žmogaus teisių srityje įgyven-
dinti.

Šio projekto tikslas – sujungti mūsų žinias ir patirtį su „šviežiomis“ savanorių 
idėjomis bei taip sukurti iniciatyvas, kurios plėtotų naujas priemones, ska-
tintų jaunus žmones būti aktyviais ir kompetentingais ES piliečiais. Projekte 
dalyvavo du EST savanoriai, kurie be įprastų darbų, buvo atsakingi ir už pir-
mojo LGBT* bendruomenės centro Lietuvoje plėtrą.
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Leidiniai

„Suprasti homofobinį, bifobinį ar transfobinį smurtą ir  
priekabiavimą patyrusių asmenų poreikius:  

Neapykantos nusikaltimų poveikis“

Šiame  leidinyje  pristatomos  pagrindinės  atlikto  tyrimo  išvados,  susiju-
sios su  asmenų,  patyrusių  homofobinį,  bifobinį  ir  transfobinį  smurtą  ar  
priekabiavimą,  patirtimis.  Taip  pat  apžvelgiamos  teisėsaugos  institucijų  
penkiose valstybėse narėse galimybės atsižvelgti į šias specifines patirtis. 
Tikimės, kad ši tyrimo ataskaita taps lengvai prieinamu informacijos šalti-
niu aktyvistams, tarnyboms  teikiančioms  pagalbą  nusikaltimų  aukoms,  
politikos  formuotojams, žurnalistams,  baudžiamojo  teisingumo  institu-

cijų  atstovams  ar  asmenims, studijuojantiems jais tapti.
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Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2016 programa

2017 metų kovo mėnesį parengta Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdo-
vanojimų 2016 programa lietuvių ir anglų kalbomis.

NLĮF lankstinukas

2017 m. spalio mėnesį Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) 
priklausančios organizacijos išleido Forumo veiklą pristatantį lankstinuką.
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NLĮF veiklos ataskaita

2017 m. gruodžio mėnesį išleista Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo 
(NLĮF) veiklą pristatanti ataskaita. Gausiai iliustruotoje NLĮF veiklos ataskai-
toje pateikiama informacija apie forumą sudarančias organizacijas, foru-
mo veiklą, įgyvendintus projektus ir išleistus leidinius. Ypatingas dėmesys 
ataskaitoje skiriamas bendrai Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo ir 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyvai – Nacionaliniams lygy-

bės ir įvairovės apdovanojimams.
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Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos 
analizė. Metodologija ir ataskaita

2017 m. gruodžio mėnesį Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) 
priklausančios organizacijos parengė leidinį „Nediskriminavimo priemonių 

plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita.“

Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsaky-
mu patvirtinto Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų pla-
no įgyvendinimo stebėsenos analizė, kuri yra skirta stiprinti Nacionalinio 
lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF), kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir 
kompetencijas dalyvauti įgyvendinant ir vertinant nacionalinę nediskrimi-

navimo skatinimo ir lygių galimybių politiką.
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UNIFORM projekto lankstinukas: Sustabdyk neapykantą

2017 m. gruodį pristatytas projekto „Uniform“ lankstinukas.



Finansinė ataskaita

DUOMENYS APIE PAJAMAS IR IŠLAIDAS 2017 METAIS

NEPANAUDOTOS PROJEKTINĖS LĖŠOS (2016-12-31)

PAJAMOS € %

122.707 €

Europos Sąjunga 208.386,14 € 51,3 %

METINĖS PAJAMOS: 405.924,36 € 100 %

METINĖS IŠLAIDOS: 238.975,22 100 %

NEPANAUDOTOS PROJEKTINĖS LĖŠOS (2017-12-31) 290.095 €

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 51.076,13 € 12,6 %

Atviros visuomenės fondas 42.104,07 € 10,4 %

IŠLAIDOS € %

Darbo užmokesčio fondas (su mokesčiais) 92.213,22 € 38,6 %

LGBT centro išlaidos 25.358,59 € 10,6 %

Projektinės veiklos 121.403,41 € 50,8 %

Europos Komisijos programa Erasmus + 22.557,32 € 5,6 %

Šiaurės ministrų tarybos biuras 19.058,73 € 4,7 %

Europos socialinio fondo agentūra 17.480,55 € 4,3 %

„ILGA-Europe“ 7.192,00 € 1,8 %

Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje 7,250,00 € 1,8 %

JAV Valstybės departamentas ir JAV ambasada 
Lietuvoje

4.467,93 € 1,1 %

„Amnesty International“ 3.500,00 € 0,9 %

JAV fondas „The Miami Foundation“ 2.752,29 € 0,7 %

Flandrijos regiono vyriausybė 2.646,30 € 0,7 %

Kiti rėmėjai 5.422,90 € 1,3 %

Vokietijos fondas „Eirinnerung. Verantwortung 
and Zukunft“ (EVZ)

12.030,00 € 3 %
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