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Nacionalinė lesbiečių, 

gėjų, biseksualių ir trans-

seksualių (LGBT*) asmenų 

teisių gynimo asociacija LGL 

– vienintelė išimtinai LGBT* 

bendruomenės interesams 

atstovaujanti nevyriausybinė 

organizacija Lietuvoje. Savo 

veiklą pradėjusi 1993 metų 

gruodžio 3 dieną1, asociacija 

LGL yra viena brandžiausių ir 

stabiliausiai veikiančių pilietinio 

sektoriaus organizacijų šalyje. 

Pagrindinis asociacijos veiklą 

apibūdinantis principas – ne-

priklausomybė nuo bet kokių 

politinių ar finansinių interesų, 

siekiant efektyvios LGBT* ben-

druomenės įtraukties ir soci-

alinės integracijos Lietuvoje. 

LGL išimtinai siekia nuoseklios 

LGBT* asmenų žmogaus tei-

sių pažangos, pasitelkdama 

per dvidešimt veiklos metų 

sukauptą patirtį advokacijos, 

sąmoningumo didinimo ir ben-

druomenės stiprinimo srityse.

Šiuo metu LGL koman-

dą sudaro 5 bendruomeninės 

Valdybos nariai, 7 nuolatiniai 

darbuotojai, 2 tarptautiniai 

savanoriai (prie organizacijos 

veiklos prisidedantys Europos 

savanorių tarnybos projektų 

rėmuose), taip pat virš 20 sa-

vanorių tiek Lietuvoje, tiek už-

sienyje. Mūsų komanda – jaun- 

atviška, dinamiška, besikeičianti 

ir visuomet atvira naujiems 

nariams, idėjoms ir projektams. 

Svarbu pabrėžti, jog organi-

zacijos veikloje dalyvauja ne 

tik homoseksualios orienta-

cijos 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 Res-

publikos piliečiams be išimties 

klausimas.

Asociacijos LGL biuras yra 

įsikūręs Vilniuje, Pylimo g. 21. 

Čia LGL komanda administruoja 

bei įgyvendina daugybę pro-

jektų, organizuoja susitikimus 

bei reguliariai kviečia LGBT* 

bendruomenės narius ir juos 

palaikančius asmenis į įvai-

riausius renginius. LGL biure 

veikiančiame vieninteliame 

Lietuvoje LGBT* centre įsikūrusi 

su organizacijos veikla susiju-

sios literatūros skaitykla, galima 

pasinaudoti nemokamu inter-

neto ryšiu bei užsukti puodeliui 

kavos ar arbatos. LGBT* centras 

atviras visiems geranoriškai 

nusiteikusiems lankytojams, 

norintiems sužinoti daugiau 

apie organizacijos vykdomą 

veiklą bei LGBT* asmenų žmo-

gaus teisių padėtį Lietuvoje. 

Asociacija LGL yra Naci-

onalinio lygybės ir įvairovės 

forumo (NLĮF, www.nlif.lt) bei 

Žmogaus teisių organizacijų 

koalicijos (ŽTOK) narė. LGL 

taip pat priklauso tarptauti-

nėms organizacijoms ILGA 

(The International Lesbian 

and Gay Association), IGLYO 

Apie LGL

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

http://nlif.lt/category/naujienos/
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(The International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender, Queer 

Youth and Student Organi-

zation), EPOA (The European 

Pride Organisers Association) 

ir TGEU (The European Trans-

gender Network). Tikime, jog 

savo tikslų efektyviausiai galime 

siekti tik matydami LGBT* teisių 

klausimą platesniame žmogaus 

teisių diskurse, todėl aktyviai 

remiame įvairias iniciatyvas tiek 

nacionaliniu, tiek tarptautiniu 

lygmeniu.

Daugiau aktualios infor-

macijos apie LGL veiklas bei 

LGBT bendruomenės aktualijas 

visada galite rasti kasdien at-

naujinamoje svetainėje www.

lgl.lt bei LGL „Facebook“ pa-

skyroje www.facebook.com/

lgl.lt/.

www.lgl.lt
www.lgl.lt
https://www.facebook.com/lgl.lt/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/lgl.lt/%3Ffref%3Dts
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Asociacijos LGL bendruomeninės Valdybos nariai ir darbuotojai prisiima didžiulį darbo krūvį 

tiek darbo santykių, tiek savanorystės pagrindais. Be šių žmonių užsidegimo, atsidavimo bei ryžto 

asociacija LGL nebūtų tokia, kokia ji yra šiandien – veržli, dinamiška, besimokanti iš savo klaidų 

ir drąsiai žengianti pirmyn. Ypatingą stimulą mūsų darbui suteikia ir mūsų savanoriai, draugai bei 

rėmėjai – aistringai palaikančiųjų žmogaus teises Lietuvoje kasmet vis daugėja. 

Dėkojame visiems vienokia ar kitokia apimtimi prisidėjusiems prie asociacijos veiklos 2016 

metais. Ypatingą ačiū tariame:

•	 Asociacijos	LGL	savanoriams,	prisidėjusiems	prie		„Baltic	Pride“	2016	ir	kitų	

 bendruomenės renginių 

 organizavimo;

•	 Nacionaliniams	bei	tarptautiniams	ekspertams	ir	

 konsultantams, prisidėjusiems prie įvairių ataskaitų ir 

 leidinių rengimo bei renginių ir seminarų organizavimo;

•	 Nacionaliniam	lygybės	ir	įvairovės	forumui	(NLĮF),	

 Žmogaus teisių organizacijų koalicijai 

 priklausančioms organizacijoms ir Žmogaus teisių

 stebėjimo institutui už konstruktyvų bendradarbiavimą 

 bei solidarumą žmogaus teisių apsaugos srityje;

•	 Amnesty	International	organizacijos	skyriams	Danijoje,	Norvegijoje,	Vokietijoje	bei	

 centriniam biurui Londone už moralinę, idėjinę bei ekspertinę paramą puoselėjant 

 LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje;

•	 Europos	Parlamento	nariams	Ulrike	Lunacek,	Sophie	in	‘t	Veld	ir	Daniele	Viotti	bei	

 Europos Parlamente veikiančiai LGBT* asmenų teisių grupei už nuoseklų dėmesį LGBT* 

 asmenų žmogaus teisių klausimams Europos Sąjungos institucijose;

•	 Lietuvos	Respublikos	Seimo	narėms	Daliai	Kuodytei	ir	Marijai	Aušrinei	Pavilionienei	už

 idėjinę paramą LGBT* sąjūdžiui Lietuvoje;

Padėka
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 MūSų DARBAS BūTų NEĮMANOMAS BE MūSų FINANSINIų RėMėjų INDėLIO2. 

 YPATINGą AČIū TARIAME:

•	 ILGA-Europe	–	Tarptautinės	lesbiečių	ir	gėjų	asociacijos	Europos	skyriui	–	už	prie	vietinės	

 LGBT* bendruomenės poreikių pritaikytų projektinių veiklų finansavimą bei visapusišką

 paramą puoselėjant LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje;

•	 Atviros	visuomenės	fondui	(angl.	Open	Society	Foundations)	už	asociacijai	skirtą	

 institucinę paramą;

•	 Europos	Komisijos	Pagrindinių	teisių	ir	pilietybės	programai	už	skirtą	finansinę	paramą	

 projektui „Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių

 asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas“, Europos 

 Komisijos Teisių, lygybės ir pilietybės programai už paramą projektui „UNI-FORM: NVO 

 sektoriaus ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas sprendžiant neapykantos 

 nusikaltimų ir neapykantos kalbos internete prieš LGBT asmenis problemą“ ir Europos

 Komisijos Daphne programai už paramą projektui „Kraujuojanti meilė: Sąmoningumo

 apie lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų artimoje aplinkoje patiriamą smurtą

 Europos Sąjungoje didinimas“.

•	 Europos	ekonominės	erdvės	finansinio	mechanizmo	NVO	programai	už	finansinę	

 paramą projektui „LGL ir Islandijos žmogaus teisių aktyvistų bendradarbiavimo 

 stiprinimas bei gerosios patirties sklaida „Baltic Pride 2016“ žmogaus teisių programos

 metu“.

•	 Europos	Komisijos	programai	Erasmus	+	už	paramą	projektams	„Savanorystė	siekiant	

 matomumo ir įtraukties“ ir „Matomumo ir lygybės link“;

•	 JAV	Valstybės	departamentui	ir	JAV	Ambasadai	Vilniuje	už	paramą	vykdant	projekto	

 „Efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės orientacijos pagrindu 

 plėtojimas“ veiklas, sudarančias galimybes teisėsaugos institucijų pareigūnams kelti 

 kompetenciją neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 

 pagrindais tyrimų srityje;

 2Išsamų finansinių rėmėjų sąrašą galite rasti „Finansinės ataskaitos“ skiltyje.
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•	 Lietuvoje	reziduojančioms	LGBT*	asmenų	žmogaus	teisėms	draugiškų	valstybių	

 diplomatinėms atstovybėms;

•	 Individualiems	rėmėjams	bei	donorams	už	pasitikėjimą	LGL	ekspertinėmis	žiniomis	ir	

 kompetencija.

 2016 METAI BUVO YPATINGI DėL LGL TREČIą KARTą VILNIUjE ORGANIzUOTO „BALTIc 

 PRIDE“ FESTIVALIO. YPATINGą  AČIū TARIAME:

•	 Vokietijos	užsienio	reikalų	ministerijai	ir	Vokietijos	ambasadai	Vilniuje;

•	 Austrijos	ambasadai	Vilniuje;

•	 Vokietijos	fondui	„Erinnerung.	Verantwortung	and	Zukunft“	(EVZ);

•	 Jungtinės	Karalystės	ambasadai	Vilniuje;

•	 Prancūzų	institutui	Lietuvoje;

•	 Kanados	ambasados	skyriui	Vilniuje;

•	 Flandrijos	regiono	vyriausybei;

•	 Suomijos	ambasadai	Vilniuje;

•	 Prancūzijos	ambasadai	Vilniuje;

•	 „Give	a	Damn“	fondui	(Nyderlandai);

•	 Islandijos	ambasadai	Helsinkyje;

•	 Geros	valios	fondui;

•	 Izraelio	ambasadai	Vilniuje;

•	 „Harvey	Milk“	fondui	(JAV);

•	 Italijos	ambasadai	Vilniuje;

•	 „Holebihuis	Vlaams-Brabant“	(Belgija);

•	 Nyderlandų	Karalystės	ambasadai	Vilniuje;

•	 Italų	kultūros	institutui	Vilniuje;

•	 Norvegijos	Karalystės	ambasadai	Vilniuje;

•	 „Janssen	Pharmaceutical“	(Lietuva)

•	 Ispanijos	Karalystės	ambasadai	Vilniuje;

•	 Londono	Sičio	lietuvių	klubui;

•	 Švedijos	ambasadai	Vilniuje;

•	 Šiaurės	ministrų	tarybos	biurui	Lietuvoje;
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•	 Jungtinių	Amerikos	Valstijų	ambasadai	Vilniuje;

•	 Atviros	visuomenės	fondui;

•	 Amnesty	International	skyriams	Danijoje,	Vokietijoje	ir	Norvegijoje;

•	 „Strategic	Staffing	Solutions	International“	(JAV);

•	 Europos	Ekonominės	Erdvės	finansinio	mechanizmo	NVO	Programai	Lietuvoje;

•	 „World	Pride	Madrid“	2017;

•	 „Female	Oxygen“	(Danija);

•	 „Love	Fund“	(Jungtinė	Karalystė);

•	 Vilniaus	LGBT*	festivaliui	„Kreivės“;

•	 Vilniaus	miesto	savivaldybės	tarybos	narių	grupei	„Miestas	už	LGBT	lygybę“;

•	 Mariui Anelauskui, Annabel Armstrong, Artūrs ir jānis, Giedrei Baranauskaitei, 

 Tara Barauskas, Laura de Bonfils, Elodie Brun, Rocca carlo, Lord Michael cashman,

 Rima clarke, S. collishaw, jennifer coughran, Gaudentas Darguzas, 

 David Mark Darnell, jonas Didzbalis, Shawn Gaylord, Andrea Giedraitis, 

	 Gediminui	Gliebui,	M	C	Green,	Hocine	Hannane,	Ausra	Hassan,	Damon	Hein,	

 Antanui jazavitui, Gyčiui jogai, Povilui jocui, Raimund j Kirstein, 

 Mattias Kristoffersson, Victoria Kudirka, juris Lavrikovs, Edgaras Liberis, 

 Gediminui Lesučiui, Kurt Lust, Robertai Matusevičiūtei, Lina Matusaitis, 

	 Helen	Mary	Nolan,	Petrui	Nutautui,	Joseph	R	Paulauskas,	Linui	Polikaičiui,	

 Eidvilui Rutkunui, jami Saville, Rūta E. Sepetys, Linui Sepikui, Brian Sheehan, 

 Anna K Shepherd, Vitur Sinkewitsch, Katarina Sjöström, A.Skopa-Slapina, 

 Nora Stein, Shoshannah Stern, Laura Sterna, Mindaugui Ubai, Eglei Urbonaitei, 

	 Liene	Vecvagare,	Audra	Vitkus,	Rimga	Viskanta,	Monika	Wienbeck,	Daiva	Zaunius,	

 Sauliui zemaitačiui, claudio zisa, Kristina zvinakis.
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2016: Įsimintiniausių LGL metų 
veiklų dešimtukas
1. „BaltiC Pride“ 2016 eitYnėS „Už lYgYBĘ!“

2016 metų birželio 18 die-

ną  Vilniaus Gedimino pros-

pekte surengtos eitynės „Už 

lygybę!“. Renginyje dalyvavo 

net iki 3.000 Lietuvos ir užsienio 

LGBT* bendruomenės narių 

ir juos palaikančiųjų asmenų 

minia! Oficialus eitynių „Už 

lygybę!” šūkis – „Mes esame 

žmonės, ne propaganda!“.

Šeštadienio popietę Vil-

niaus miesto centre surengtos 

Baltic Pride 2016 eitynės „Už 

lygybę!” praėjo be rimtesnių 

incidentų. Renginys prasidė-

jo tylos minute, tokiu būdu 

pagerbiant praėjusį savaitgalį 

jungtinėse Amerikos Valstijose 

įvykusio teroristinio išpuolio, 

įvykdyto LGBT* bendruome-

nės susibūrimo vietoje, aukas. 

Eitynių maršrutas nuo Lukiškių 

aikštės Gedimino prospektu iki 

Sereikiškių parko driekėsi 2,3 ki-

lometro. Po eitynių Bernardinų 

sode susirinkę renginio dalyviai 

neslėpė džiugios nuotaikos ir 

gerų emocijų.

Kartu su LGBT* bendruo-

menės nariais, renginyje daly-

vavo Europos Parlamento (EP) 

nariai, Lietuvos bei užsienio 

politikai, tarptautinių organiza-

cijų atstovai bei Vilniaus miesto 

gyventojai ir svečiai.

http://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-2016-eitynese-vilniaus-gedimino-prospektu-rekordinis-dalyviu-skaicius/
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2. „BaltiC Pride 2016“ lėšŲ rinkiMo kaMPanija

2016 metų kovo 8 dieną 

LGL paskelbė lėšų rinkimo kam-

panijos, kurios tikslas – rinkti 

finansinę paramą birželio 13-19 

dienomis Vilniuje vykusiam 

„Baltic Pride“ 2016 festivaliui, 

pradžią. Kampanijos metu ofi-

cialiai pristatytas „Baltic Pride“ 

2016 reklaminis vaizdo klipas 

ir „Baltic Pride“ 2016 festivalio 

programa.

Lėšų rinkimo kampani-

ją įgyvendinome norėdami 

paskatinti bendruomeninio 

rėmimo kultūrą ir siekdami, 

kad „Baltic Pride“ organiza-

vimas ateityje būtų tvaresnis 

ir mažiau priklausomas nuo 

išorinio finansavimo. Net ir 

simbolinė auka mums leido 

padaryti daug!

http://www.lgl.lt/naujienos/finisavo-baltic-pride-2016-lesu-rinkimo-kampanija/
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3. „#tranS_lt“ MatoMUMo kaMPanija noMinUota „MetŲ 
ProVeržio“ aPdoVanojiMUi

2016 metų balandžio mė-

nesį Nacionaliniams lygybės 

ir įvairovės apdovanojimams 

„Metų proveržio“ kategorijoje 

nominuota LGL socialinio ma-

tomumo didinimo kampanija 

„#TRANS_LT“.

Kampanija startavo 2015 

metų gruodžio mėnesį, pa-

skatinta tarptautinių partnerių 

ILGA-Europe ir Transgender 

Europe (TGEU). Video klipai 

YouTube platformoje buvo 

peržiūrėti daugiau nei 30,000 

kartų, rodomi informacinių lai-

dų reportažuose ir pirmą kartą 

tokiu mastu sugebėjo atkreipti 

dėmesį į translyčių asmenų 

problemas, privertė aukštus 

šalies pareigūnus ir visuomenę 

diskutuoti ir atkreipti dėmesį į 

šią socialinę grupę.

http://www.lgl.lt/naujienos/metu-proverzio-nominacija-trans_lt-matomumo-kampanija/
http://www.lgl.lt/naujienos/metu-proverzio-nominacija-trans_lt-matomumo-kampanija/
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4. lgl Pateikė šešėlinĘ ataSkaitĄ jUngtiniŲ taUtŲ 
ViSUotinėS PeriodinėS PeržiŪroS MeCHaniZMUi

5. MokYMŲ aPie neaPYkantoS nUSikaltiMUS 
Prieš lgBt* aSMeniS PoliCijoS PareigŪnaMS CiklaS

2016 metų kovo mėnesį 

LGL jungtinių Tautų Organiza-

cijai pateikė šešėlinę ataskaitą 

apie LGBT* asmenų žmogaus 

teisių padėtį šalyje. 2016 metų 

spalio mėnesį asociacijos LGL 

atstovai jungtinių Tautų Orga-

2016 metų rugsėjo-lapkri-

čio mėnesiais LGL  kartu su  

nacionalinės ekspertų grupės 

nariais surengė tikslinių mo-

kymų apie neapykantos nusi-

kaltimus prieš LGBT* asmenis 

policijos pareigūnams ciklą.

Mokymų tikslas – padėti 

keisti išankstines nuostatas 

apie LGBT* bendruomenę, 

nizacijos biure Ženevoje (Švei-

carija) dalyvavo susitikimuose 

su 25 skirtingų Vyriausybių at-

stovais, ragindami juos atkreipti 

Lietuvos Vyriausybės dėmesį į 

LGBT* bendruomenei priklau-

sančių asmenų žmogaus teisių 

pažeidimus šalyje. Šių pastan-

gų dėka Lietuvos Vyriausybė 

26-osios Visuotinės periodinės 

peržiūros sesijos metu sulaukė 

atitinkamų rekomendacijų dėl 

LGBT* asmenų žmogaus teisių 

užtikrinimo šalyje. 

didinti teisėsaugos institucijų 

atstovų kompetenciją dirbant 

su pažeidžiamomis visuome-

nės grupėmis, mažinti antrinės 

viktimizacijos riziką. Mokymai 

taip pat prisideda prie 2012 m. 

priimtos Europos Parlamento 

ir Tarybos Direktyvos 2012/29/

ES, dar kitaip vadinamos aukų 

teisių apsaugos Direktyvos, 

įgyvendinimo. Direktyvoje 

numatoma  būtinybė didinti  

pareigūnų, turinčių kontaktą 

su aukomis, informuotumą apie 

aukų poreikius ir taip sudaryti 

galimybės jiems su aukomis 

elgtis nešališkai, pagarbiai ir 

profesionaliai.

http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-pateike-seseline-ataskaita-jungtiniu-tautu-visuotines-periodines-perziuros-mechanizmui/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-pateike-seseline-ataskaita-jungtiniu-tautu-visuotines-periodines-perziuros-mechanizmui/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-mokymuose-busimiems-policininkams-atsakas-homofobiniams-neapykantos-nusikaltimams/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-mokymuose-busimiems-policininkams-atsakas-homofobiniams-neapykantos-nusikaltimams/
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6. „#laiSVa_lt“ SoCialinė kaMPanija

7. lgl atStoVai dalYVaVo XX-ojoje 
Metinėje „ilga-eUroPe“ konFerenCijoje

2016 metų rugsėjo 26 

dieną LGL, bendradarbiaujant 

su Lietuvos žmogaus teisių 

centru (LŽTc) ir Žmogaus tei-

sių stebėjimo institutu (ŽTSI), 

pristatė socialinę kampaniją 

„#LAISVA_LT“, kurios metu Lie-

tuvos gyventojai buvo kviečia-

mi pasirašyti kreipimąsi į Seimo 

narius ir tokiu būdu parodyti, 

jog politikai neturėtų kištis į 

2016 metų spalio 19 – 22 

dienomis LGL atstovai dalyvavo 

jubiliejinėje XX-ojoje tarptau-

tinės LGBTI (lesbiečių, gėjų, 

biseksualių, transseksualių ir 

interseksualių asmenų) teisių 

organizacijos „ILGA-Europe“ 

metinėje konferencijoje, kuri 

vyko Kipro sostinėje Nikosijoje.

žmonių privatų gyvenimą.

Kampanijos „#LAISVA_LT“ 

metu platformoje www.laisva.lt 

ir socialiniuose tinkluose buvo 

pristatyti 7 vaizdo klipai ir 10 

fotografinių istorijų, priminę, 

kokios skirtingos ir įvairios yra 

Lietuvos šeimos.

Pasirašę elektroninį krei-

pimąsi Seimo narius paragino 

nepritarti Konstitucijos 38-ojo 

straipsnio pataisoms, įtvirtinan-

čioms, jog „Šeima sukuriama 

sudarius santuoką. […] Šeima 

taip pat kyla iš motinystės ir 

tėvystės“, ir užtikrinti visų be 

išimties Lietuvos šeimų teisę 

gyventi be diskriminacijos ir 

būti gerbiamomis bei ginamo-

mis savo valstybės.

Konferencijos metu LGL 

atstovai dalyvavo lėšų pritrau-

kimo dirbtuvėse, kuriose pri-

statė sėkmingą „Baltic Pride“ 

2016 lėšų rinkimo kampaniją. 

LGL atstovai taip pat dalyvavo 

dirbtuvėse neapykantos nusi-

kaltimų prieš LGBTI asmenis 

tema, kuriose pristatė LGL 

vykdomus projektus, kuriais 

siekiama pateikti efektyvų at-

saką šiems nusikaltimams. Kon-

ferencijos metu LGL atstovai 

taip pat dalyvavo oficialiame 

priėmime Kipro prezidentūroje, 

kur konferencijos dalyvius svei-

kino Kipro prezidentas Nicos 

Anastasiades.

http://www.lgl.lt/naujienos/laisva_lt-socialiniuose-tinkluose-atvirai-apie-lietuvos-seimu-ivairove/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-atstovai-dalyvaus-xx-ojoje-metineje-ilga-europe-konferencijoje/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-atstovai-dalyvaus-xx-ojoje-metineje-ilga-europe-konferencijoje/
www.laisva.lt
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8. lgl doVana lietUVoS 
BiBliotekoMS – „BaltiC Pride“ 2016 alBUMaS

9. lgl giMtadienio VakarėlYje – įSPŪdingaS 
V. BaUMiloS PaSirodYMaS

2016 metų lapkričio 9 die-

ną LGL savanoriai mūsų šalies 

bibliotekoms išsiuntė įsimin-

tiniausių „Baltic Pride“ 2016 

akimirkų albumą, kuris netrukus 

bus pasiekiamas skaitytojams 

2016 metų sausio 22 dieną 

populiariame Vilniaus klube 

„Soho“ vyko LGL organizuo-

jamo LGBT* bendruomenės 

festivalio „Baltic Pride 2016“ 

paramos vakarėlis, kurio metu 

vienoje iš trijų scenų gyvo garso 

pasirodymą surengė ir viešojoje 

visoje Lietuvoje.

„Baltic Pride“ 2016 foto-

albumas  – tai 176 puslapiai 

fotografo Augusto Didžgalvio 

nuotraukų specialiame su-

venyriniame leidinyje kietais 

viršeliais. „Baltic Pride“ 2016 

nuotraukų albumą galite už-

sisakyti LGL elektroninėje par-

duotuvėje.

erdvėje savo tolerantiškas pa-

žiūras ginantis atlikėjas Vaidas 

Baumila. Vakarėlio metu taip 

pat buvo minimas LGL 22-asis 

gimtadienis.

Vaido Baumilos gyvo gar-

so koncerte skambėjo puikiai 

žinomos dainos „Myliu“, „Kai ši 

muzika skamba“, „Free Love“, 

„Music is My Soul“, „This Time“ 

bei visiškai nauji, dar auditorijai 

nepristatyti atlikėjo kūriniai.

Renginio metu surinktos 

lėšos buvo skirtos „Baltic Pride 

2016“ organizuoti.

http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-dovana-lietuvos-bibliotekoms-baltic-pride-2016-albumas/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-dovana-lietuvos-bibliotekoms-baltic-pride-2016-albumas/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-gimtadienio-vakarelyje-ispudingas-v-baumilos-pasirodymas/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-gimtadienio-vakarelyje-ispudingas-v-baumilos-pasirodymas/
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-dovana-lietuvos-bibliotekoms-baltic-pride-2016-albumas/


-16-

10. lgl atStoVai dalYVaVo „iglYo“ Metinėje 
konFerenCijoje Maltoje

2016 metų rugsėjo 29 – 

spalio 2 dienomis LGL atstovė 

dalyvavo metinėje tarptautinės 

LGBTI asociacijos „IGLYO“ kon-

ferencijoje Maltoje. Galimybė 

dalyvauti šiame renginyje Euro-

pos jaunimo LGBTI organizacijų 

atstovams suteikė unikalią pro-

gą stiprinti bendradarbiavimą 

ir kompetenciją, dalintis gerąja 

patirtimi LGBTI žmogaus teisių 

srityje, prisidėti prie „IGLYO“ 

ateities vizijos formavimo bei 

geriau pažinti unikaliąją Maltą.

„IGLYO“ metinės konfe-

rencijos metu organizacijų at-

stovai turėjo galimybę dalyvauti 

dirbtuvėse medijų, „IGLYO“ 

švietimo indekso, Rytų Europos 

LGBTI žmogaus teisių proble-

mų, LGBTI seksualinių paslaugų 

teikėjų patiriamų iššūkių, meno, 

jogos ir improvizacijos temo-

mis. Asociaciją LGL atstovavusi 

komunikacijos koordinatorė 

Eglė Kuktoraitė kartu su kitais 

dirbtuvių medijų tema dalyviais 

įsiamžino spontaniškoje tiesio-

ginėje transliacijoje „IGLYO“ 

paskyroje socialiniame tinkla-

pyje „Facebook“, kurios metu 

organizacijų atstovai sveikino 

„IGLYO“ paskyros gerbėjus.

http://www.lgl.lt/naujienos/iglyo-metineje-konferencijoje-jaunimo-lgbti-organizaciju-bendradarbiavimas-siekiant-pokyciu-europoje/
http://www.lgl.lt/naujienos/iglyo-metineje-konferencijoje-jaunimo-lgbti-organizaciju-bendradarbiavimas-siekiant-pokyciu-europoje/


-17-

Priemonės strateginiams 
tikslams pasiekti

koMUnikaCija

BYlinėjiMaSiS

adVokaCija

Teikti objektyvią ir ne-

šališką informaciją vietinės 

bendruomenės nar iams, 

tarptautiniams partneriams, 

žiniasklaidos ir plačiosios visuo-

menės atstovams, sprendimų 

priėmėjams bei politikos for-

muotojams (tiek nacionaliniu, 

tiek tarptautiniu lygmeniu) yra 

Potencialių teisinių situa-

cijų, galinčių išplėsti LGBT* as-

menų žmogaus teisių apsaugos 

standartus nacionaliniu lygiu, 

identifikavimas ir tokių situaci-

Efektyvus tarptautinių 

žmogaus teisių standartų (įtvir-

tintų Europos Sąjungos, Euro-

pos Tarybos ir jungtinių Tautų 

dokumentuose) įgyvendinimas 

vienas efektyviausių asociacijos 

LGL veiklos metodų. Su LGBT* 

asmenų teisėmis susijusią in-

formaciją skleidžiame pasinau-

dodami organizacijos interne-

tinėmis svetainėmis (www.lgl.

lt ir www.atviri.lt), socialinės 

žiniasklaidos priemonėmis 

(www.facebook.com/lgl.lt ir 

www.facebook.com/BalticPri-

de), asociacijos naujienlaiškiu, 

viešais pasisakymais televizijos 

bei radijo eteryje, spaudoje ir 

internetinėje žiniasklaidoje, tie-

siogiai bendraudami su vietinės 

LGBT* bendruomenės nariais.

nacionaliniu lygiu yra Lietuvos 

Respublikos savanoriškai pri-

siimtas įsipareigojimas prieš 

savo LGBT* piliečius. Nedel-

siame mūsų valdžios atstovams 

nuolatos priminti, kurie „namų 

darbai“ dar neatlikti. Antrarūšių 

piliečių Lietuvoje būti negali!

jų sprendimas pasinaudojant 

teisinės gynybos priemonė-

mis. Strateginis bylinėjimasis 

– efektyvus, tačiau brangiai 

kainuojantis „malonumas“. 

Dalyvavimas šiame procese 

reikalauja didelių finansinių, 

organizacinių ir žmogiškųjų 

išteklių.

www.lgl.lt
www.lgl.lt
www.atviri.lt
https://www.facebook.com/lgl.lt/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/BalticPride/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/BalticPride/%3Ffref%3Dts
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SĄMoningUMo didiniMaS

BendrUoMenėS StiPriniMaS

Iššūkių, su kuriais susiduria 

vietinės LGBT* bendruomenės 

nariai, žinomumo didinimas 

bei „žmogaus veido suteiki-

mas žmogaus teisių problemai“  

yra vienas efektyviausių vei-

klos metodų skatinant LGBT* 

LGBT* bendruomenės na-

riai Lietuvoje pamažu supranta, 

jog žmogaus teisės nėra savai-

minė duotybė – už lygias gali-

mybes reikia pakovoti ir ši kova 

vyksta kiekvieną dieną. Šiuo 

tikslu siekiame mūsų bendruo-

menės nariams suteikti būtinų 

bendruomenės socialinę inte-

graciją Lietuvos visuomenėje. 

Šiuo tikslu rengiame viešus 

renginius, Baltic Pride eitynes 

„Už lygybę!”, Vaivorykštės die-

nas, įvairias socialines akcijas, 

mokymus plačiosios visuo-

žinių šioje kovoje už mūsų ir 

jūsų lygybę. Rengiame įvairius 

seminarus, mokymus, teikiame 

individualias konsultacijas bei 

siekiame padidinti bendruo-

menės teisinį sąmoningumą 

žmogaus teisių srityje. Taip pat 

siekiame suburti motyvuotą 

menės atstovams, užtikrina-

me LGBT* asmenų žmogaus 

teisių klausimo atstovavimą 

viešojoje erdvėje. Nesiekiame 

nieko „demonstruoti“, tačiau 

norime gyventi atvirai – sau 

ir kitiems.

ir reikiamų žinių bei įgūdžių 

turinčią savanorių komandą, 

kuri galėtų pasinaudoti asoci-

acijos LGL suteikta platforma 

savo idėjoms bei projektams 

įgyvendinti.
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inStitUCiniŲ geBėjiMŲ didiniMaS

Siekdami efektyviai įgy-

vendinti sau keliamus uždavi-

nius LGBT* asmenų žmogaus 

teisių atstovavimo srityje, sie-

kiame įgyti papildomų įgūdžių 

bei kompetencijų advokatavi-

mo, sąmoningumo didinimo 

bei bendruomenės stiprinimo 

srityse. Norime dirbti geriau 

ir efektyviau. Tuo tikslu patys 

dalyvaujame įvairiuose mo-

kymuose, seminaruose bei 

diskusijose, planuojame, kaip 

pritraukti papildomų lėšų orga-

nizacijos veikloms finansuoti, 

norime, kad organizacijoje 

esantys savanoriai iš asociacijos 

LGL pasisemtų dar daugiau 

žinių bei įgūdžių. Stipriname 

organizacijos bei LGBT* centro 

materialinę bazę, kuria naudo-

tis gali visi be išimties LGBT* 

bendruomenės nariai.
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Tam, kad įgyvendintų savo 

strateginį planą ir siektų minėtų 

strateginių tikslų, asociacija 

 ASOcIAcIjA LGL SAVO VEIKLOjE SIEKIA ŠIų PAGRINDINIų TIKSLų:

•	 Žmogaus	teisių	ir	lygių	galimybių	skatinimo

•	 Lygybės	užimtumo	ir	darbo	srityse	skatinimo

•	 Socialinės	aprėpties	ir	integracijos	skatinimo

•	 Šeimos	teisių	bei	šeiminių	santykių	įvairovės	pripažinimo	ir	lygybės	skatinimo

•	 Narių	gebėjimų	ugdymo	ir	atstovaujamų	visuomenės	grupių	dalyvavimo	organizacijos

 veikloje skatinimo

•	 Organizacijos	gebėjimų	ir	kompetencijos	ugdymo

LGL 2016 metų 
veiklos ataskaita

LGL 2016 metais įgyvendino 

skirtingas veiklas, svarbiausios 

iš kurių trumpai apibendrina-

mos žemiau.

Veiklos

SĄMoningUMo didiniMaS

„BaltiC Pride“ 2016

2016 metų birželio 13-23 

dienomis Vilniuje vykęs festi-

valis „Baltic Pride“ Lietuvoje 

surengtas jau trečią kartą. Šį 

kartą festivaliu buvo siekiama 

pasinaudoti kaip platforma, 

aptariant diskriminacinio po-

būdžio LR Nepilnamečių ap-

saugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo 

nuostatų taikymą LGBT* ben-

druomenės atžvilgiu ir skatinant 

konstruktyvią visuomeninę 

diskusiją dėl tos pačios lyties 

porų santykių teisinio pripa-

žinimo. Oficialus festivalio 

šūkis „Mes esame žmonės, o 

ne propaganda!“

http://www.lgl.lt/bp2016/baltic-pride/
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eitYnėS „Už lYgYBĘ!“

„Pride VoiCeS“

2016 metų birželio 18 die-

ną  Vilniaus Gedimino pros-

pekte surengtose eitynės „Už 

lygybę!“ dalyvavo net iki 3.000 

Lietuvos ir užsienio LGBT* 

2016 metų birželio 16 

dieną Lietuvos rusų dramos 

teatre surengtas išskirtinis „Bal-

tic Pride“ 2016 renginys „Pride 

Voices“. 

Teatrališkame „Pride Voi-

ces“ renginyje įkvepiančiomis 

bendruomenės narių ir juos 

palaikančiųjų asmenų minia!

Eitynių maršrutas nuo 

Lukiškių aikštės Gedimino 

prospektu iki Sereikiškių parko 

driekėsi 2,3 kilometro. Po eity-

nių Bernardinų sode susirinkę 

renginio dalyviai neslėpė džiu-

gios nuotaikos ir gerų emocijų.

asmeninėmis istorijomis dali-

nosi jóhanna Sigurðardóttir 

(buvusi Islandijos ministrė 

pirmininkė) ir jos žmona žur-

nalistė, dramaturgė bei rašytoja 

jónína Leósdóttir, Ulrike Luna-

cek (Europos Parlamento Pirmi-

ninko pavaduotoja), Matthew 

Shepard tėvai judy Shepard 

ir Dennis Shepard bei LGBT* 

aktyvistas iš Ugandos Wamala	

Dennis Mawejje.

http://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-2016-eitynese-vilniaus-gedimino-prospektu-rekordinis-dalyviu-skaicius/
http://www.lgl.lt/naujienos/rusu-dramos-teatre-isskirtinis-baltic-pride-2016-renginys-pride-voices/
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tarPtaUtinė „BaltiC Pride“ 2016 
žMogaUS teiSiŲ konFerenCija

2016 metų birželio 17 

dieną LGL pakvietė į vienos 

dienos tarptautinę žmogaus 

teisių konferenciją „Tos pačios 

lyties porų santykių teisinis 

pripažinimas: tarptautinės 

tendencijos ir nacionalinės 

galimybės“ Tolerancijos cen-

tre. Konferencijos metu buvo 

siekiama aptarti tarptautines 

KONFERENcIjOS METU BUVO APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:

(1) su santuokos lygybės įteisinimu susijusios pasaulinės tendencijos;

(2) Europos teisinėje erdvėje besiformuojantis konsensusas dėl būtinybės teisiškai sureguliuotitos

      pačios lyties porų santykius;

(3) galimybės teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santykius Lietuvoje;

(4) pokyčiai platesniame Baltijos šalių regione.

ir europines tendencijas dėl 

teisinio tos pačios lyties porų 

santykių pripažinimo ir nagrinė-

ti teisines, socialines bei kultū-

rines šio reiškinio implikacijas.

http://www.lgl.lt/naujienos/tolerancijos-centre-tarptautin4-baltic-pride-2016-zmogaus-teisiu-konferencija/
http://www.lgl.lt/naujienos/tolerancijos-centre-tarptautin4-baltic-pride-2016-zmogaus-teisiu-konferencija/
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„BaltiC Pride“ gala Vakarienė

2016 metų birželio 17 die-

ną visi neabejingi „Baltic Pride“ 

2016 festivalio tikslų įgyven-

dinimui susirinko išskirtinėje 

lėšų rinkimo Gala vakarienėje. 

Kiekvieno šio renginio dalyvio 

laukė iš trijų patiekalų suda-

rytas meniu ir speciali vaka-

ro programa. Vakaro vedėjas 

Paulius Ambrazevičius pristatė 

du nepakartojamus atlikėjų La 

Diva Live (Belgija) ir Ruslano 

Kirilkino (Lietuva) pasirody-

mus bei loteriją su išskirtiniais 

prizais. Vakaro metu renginio 

dalyviai malonioje aplinkoje 

galėjo susipažinti su žmogaus 

teisių aktyvistais iš visos Euro-

pos ir turėjo galimybę apsikeisti 

aktyvaus dalyvavimo LGBT* 

bendruomenėje patirtimi.

http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-bendruomenes-remejai-dalyvavo-baltic-pride-gala-vakarieneje/
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„BaltiC Pride“ Parko konCertaS

Po birželio 18 dieną Gedi-

mino prospektu vykusių Baltic 

Pride 2016 eitynių „Už lygybę!”, 

visus LGBT* bendruomenės na-

rius ir jų draugus LGL pakvietė 

į LGBT* fiestą menų fabrike 

LOFTAS – čia laukė specialiai 

Baltic Pride 2016 progai skirta 

programa.

„Baltic Pride“ Parko kon-

certo metu Lietuvoje pirmą 

kartą pasirodė legendinė „Eu-

rovizijos” dainų konkurso nu-

galėtoja Dana International, 

išgarsėjusi visame pasaulyje 

žinomais hitais „Diva“ ir „Ding 

Dong“. Prie jos prisijungė ir šių 

metų Lietuvos atstovas „Euro-

vizijoje“ Donny Montell, savo 

talentu ir išvaizda užburiantis 

toli gražu ne tik merginų šir-

dis. Šią kompaniją papildė ir 

LGBT* ikona tapęs Dj Leomeo 

iš Prancūzijos, šiurpuliukus 

keliančius	set‘us	sukantis	šokių	

aikštelėse visame pasaulyje. 

„Baltic Pride“ Parko koncerto 

metu taip pat pasirodė atlikėja 

iš Ukrainos Maria Sam Katseva, 

drag karalienė iš Prancūzijos 

LaDiva Live, „Eurovizijoje“ taip 

pat dalyvavęs Sasha Song ir 

„Muzikos akademijos“ laimė-

tojas Ruslanas Kirilkinas.

http://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-parko-koncerte-lofte-triumfavo-vienybe/
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Pride naMai

„BaltiC Pride“ 2016 SPaUdoS konFerenCija

Siekdami atskleisti LGBT* 

bendruomenės įvairovę, Pri-

de namai plačiai atverė duris 

visiems. Čia vyko parodos, 

kūrybinės dirbtuvės, diskusijos.

2016 metų birželio 10 die-

ną Seimo spaudos konferencijų 

salėje surengta „Baltic Pride“ 

2016 spaudos konferencija 

„Mes esame žmonės, ne pro-

poganda“. „Baltic Pride“ 2016 

spaudos konferencijos metu 

festivalio organizatorius ir da-

lyvius sveikino j. E. Švedijos 

Karalystės Ambasadorė Lietu-

voje cecilia Ruthström-Ruin, LR 

Seimo narė Dalia Kuodytė bei 

„Baltic Pride“ 2016 informacinio 

partnerio portalo „Manoteises.

lt“ redaktorė jūratė juškaitė, 

festivalio programą pristatė LGL 

vadovas Vladimiras Simonko ir 

asociacijos „In corpore“ vado-

vas Augustas Čičelis.

„Baltic Pride“ 2016 rengi-

nių gausoje nepasiklysti padė-

jo vaivorykštinis „Info taškas“. 

Pride namų lankytojai taip pat 

turėjo galimybę pasiimti žemė-

lapį, susipažinti su festivalio 

programa ir prisidėti prie LGBT* 

teisių progreso Lietuvoje įsigy-

jant festivalio suvenyrų.

http://www.lgl.lt/naujienos/atidaryti-pride-namai-ir-vaivorykstes-info-taskas/
http://www.lgl.lt/naujienos/seime-surengta-baltic-pride-2016-spaudos-konferencija/
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„BaltiC Pride“ 2016 PriėMiMaS nYderlandŲ karalYStėS 
aMBaSadoriaUS reZidenCijoje

„BaltiC Pride“ 2016 atidarYMaS šVedijoS aMBaSadoje

2016 metų birželio 18 

dieną Nyderlandų karalystės 

ambasadoriaus rezidencijoje 

organizuotas oficialus „Baltic 

2016 metų birželio 15 

dieną „Baltic Pride“ 2016 ati-

darymo proga Švedijos amba-

sadoje organizuotas oficialus 

priėmimas. Renginio svečius 

sveikino j. E. Švedijos Karalystės 

Ambasadorė Lietuvoje cecilia 

Ruthström-Ruin, sveikatos ap-

saugos ministras juras Požela, 

asociacijos „In corpore“ Va-

dovas Augustas Čičelis ir LGL 

Vadovas Vladimiras Simonko.

Pride“ 2016 priėmimas. Ren-

ginio metu LGL atstovai pa-

dėkojo užsienio ambasadų ir 

tarptautinių NVO atstovams 

bei organizaciniam komite-

tui. Festivalio rėmėjams įteikti 

specialiai „Baltic Pride“ 2016 

sukurti atminimo suvenyrai.

http://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-2016-priemimas-nyderlandu-karalystes-ambasadoriaus-rezidencijoje/
http://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-2016-priemimas-nyderlandu-karalystes-ambasadoriaus-rezidencijoje/
http://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-2016-atidarymas-svedijos-ambasadoje/
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Advokacija

Nors LGL yra vienintelė 

išskirtinai LGBT* asmenų in-

teresams ir žmogaus teisėms 

atstovaujanti organizacija, ne-

retai net ir nacionaliniu mastu 

atliekama advokacijos veikla 

lieka nepastebima. Tikime, kad 

pagrindinių advokacijos veiklų 

įvardijimas šioje ataskaitoje 

padės objektyviau vertinti LGL 

nudirbtus darbus.

2016 metais LGL vykdė 

įstatymų leidėjo veiklos ste-

bėseną. Pastebėtina, kad 2016 

metų kovo 15 dieną priimtoje 

LR Seimo pavasario sesijos dar-

bų programoje identifikuoti 

penki homofobiniai ir transfo-

biniai projektai. LGL užtikrino, 

kad apie šių projektų turinį bei 

pavojingumą būtų informuoti 

tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių 

gyventojai. 

2016 metų spalį LGL atliko 

XI LR Seimo narių balsavimo 

analizę, kurios tikslas – remian-

tis viešai prieinama balsavimo 

statistika, pateikti informaciją 

apie poziciją,  kurią yra priėmę 

mūsų įstatymų leidėjai LGBT* 

asmenų atžvilgiu.  Svarbu 

pabrėžti, kad tyrimą atlikusi 

Nacionalinė LGBT* teisių orga-

nizacija LGL yra nepriklausoma 

nevyriausybinė organizacija ir 

savo veikla nesiekia agituoti 

už politines partijas ar atskirų 

politikų kandidatūras.

2016 metų rugsėjo mė-

nesį LGL pristatė anoniminę 

UNI-FORM apklausos anketą 

apie neapykantos nusikaltimus 

prieš lesbietes, gėjus, bisek-

sualius ir translyčius (LGBT*) 

asmenis. Šia trumpa apklausa 

siekiama išsiaiškinti, ar LGBT* 

bendruomenės nariai susiduria 

su neapykantos nusikaltimais 

Lietuvoje ir įvertinti, kaip LGBT* 

asmenys elgtųsi, susidūrę su 

tokiu incidentu ateityje. Pateikti 

atsakymai padės įvertinti, kokia 

apimtimi policijos pareigūnai 

yra pasirengę dirbti su nuo 

neapykantos nusikaltimais nu-

kentėjusiais LGBT* asmenimis, 

ir padės pagerinti LGBT* asme-

nims teikiamų paslaugų kokybę.

2016 metų rugsėjį startavo 

LGL kartu su Lietuvos žmogaus 

teisių centru (LŽTc) ir Žmogaus 

teisių stebėjimo institutu (ŽTSI) 

vykdyta kampanija „#LAIS-

VA_LT“, kuria išreiškiamas 

nepritarimas į Seimo rudens 

sesijos darbotvarkę įtrauktoms 

Konstitucijos 38-ojo straips-

nio pataisoms. Kampanijos 

#LAISVA_LT metu platformoje 

www.laisva.lt ir socialiniuose 

tinkluose 7 vaizdo klipai ir 10 

fotografinių istorijų priminė, 

kokios skirtingos ir įvairios yra 

Lietuvos šeimos. Socialinės 

kampanijos #LAISVA_LT metu 

surinkti elektroninio kreipimosi 

www.laisva.lt parašai bus įteikti 

Seimo nariams, raginant juos 

nepritarti Konstitucijos 38-ojo 

straipsnio pataisoms ir užtikrinti 

visų be išimties Lietuvos šeimų 

teisę gyventi be diskriminacijos 

ir būti gerbiamomis bei gina-

momis savo valstybės.

www.laisva.lt
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2016 metų gruodžio 9 

dieną tarptautinės Žmogaus 

teisių dienos proga Lietuvos 

žmogaus teisių centras, Žmo-

gaus teisių stebėjimo institutas 

ir LGL pakvietė į seminarą-dis-

kusiją „#LAISVA_LT: žvilgsnis 

į žmogaus teises Lietuvoje 

2016 metais“. Renginio metu 

nevyriausybinių organizacijų 

atstovai aptarė probleminius šių 

dienų kontekste itin aktualius 

žmogaus teisių klausimus.

2016 metų gruodžio 6-7 

dienomis LGL Žmogaus teisių 

politikos koordinatorius Tomas 

Vytautas Raskevičius ir Lietuvos 

policijos mokyklos Policijos 

veiklos skyriaus  viršininko 

pavaduotojas Vilius Velička 

dalyvavo Europos Taryboje 

surengtame daugiašaliame 

susitikime, skirtame aptarti 

policijos pareigūnų vaidmenį, 

kovojant su nepageidaujamu 

prieš LGBT* asmenis nukreiptos 

diskriminacijos reiškiniu. Lie-

tuvos atstovai pristatė gerąją 

praktiką rengiant mokymus 

policijos pareigūnams Lietu-

voje apie efektyvią kovą su 

neapykantos nusikaltimais ir (ar) 

neapykantos kalba seksualinės 

orientacijos ir (ar) lytinės tapa-

tybės pagrindais. Susitikime 

dalyvavo atstovai iš 17 Europos 

Tarybai (ET) priklausančių vals-

tybių narių.

2016 metų gruodžio 12-

13 d. Varšuvoje nacionalinės 

LGBT* teisių organizacijos LGL 

atstovai kartu su tarptautiniais 

projekto partneriais ir eksper-

tais dalyvavo baigiamojoje 

Stabdyk Neapykantą	(angl.	Hate	

No More) konferencijoje. Ren-

ginio metu ne tik apžvelgtos 

projekto metu įgyvendintos 

veiklos, pristatytas tyrimas apie 

asmenų patyrusių homofo-

binį ir transfobinį smurtą ar 

priekabiavimą poreikius, bet 

ir pasidalinta gerąja patirtimi iš 

kitų Europos Sąjungos valsty-

bių reaguojant į neapykantos 

nusikaltimus, nukreiptus prieš 

LGBTI bendruomenę.
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Šešėlinės ataskaitos

Bendruomenės stiprinimas

2016 metų kovo mėnesį 

LGL, bendradarbiaudama su 

tarptautinėmis žmogaus teisių 

organizacijomis „ILGA-Europe“ 

ir „Sexual Rights Initiative“, pa-

teikė šešėlinę ataskaitą  jungti-

nių Tautų Visuotinei periodinės 

peržiūros mechanizmui dėl 

LGBT* (lesbiečių, gėjų, biseksu-

alių ir translyčių) asmenų žmo-

2016 metų rugsėjo 24 die-

ną 15 val. LGBT* centre įvyko 

Visuotinis LGL narių susitikimas. 

Visuotinio LGL narių susirinki-

mo metu buvo aptarta 2015 

metų organizacijos veiklos ir 

finansinė ataskaita bei svarsto-

mi kiti organizaciniai klausimai.

gaus teisių padėties Lietuvoje. 

Asociacijos LGL pateiktoje še-

šėlinėje ataskaitoje įvardijamos 

pagrindinės su LGBT* asmenų 

žmogaus teisių apsauga Lie-

tuvoje susijusios problemos 

ir spręstini klausimai.

Asociacijos LGL vertinimu, 

2012-2016 metų laikotarpiu 

atsakingos institucijos Lietuvoje 

nesiėmė pakankamų priemonių 

siekiant apsaugoti šalies pilie-

čius nuo socialinės, teisinės 

ir institucinės diskriminacijos 

seksualinės orientacijos ir (ar) 

lytinės tapatybės pagrindais. 

Priešingai, ryškėja tendencijos, 

aiškiai rodančios, jog pagarba 

pagrindinėms LGBT* asmenų 

žmogaus teisėms mažėja.

narYStė ir ValdYBa

Visuotinio LGL narių susi-

rinkimo metu asociacijos LGL 

Vadovas Vladimiras Simon-

ko LGL nariams pristatė 2015 

metais LGL vykdytas veiklas, 

įgyvendintus projektus, išleistus 

leidinius bei priemones strate-

giniams tikslams pasiekti. Taip 

pat buvo pristatomas įsimin-

tiniausių 2015 metų LGL vei-

klų dešimtukas, organizacijos 

darbuotojų, bendruomeninės 

Valdybos ir savanorių nuveikti 

darbai. Susitikimo metu taip pat 

patvirtinta 2015 metų finansinė 

ataskaita.
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2016 metais fiksuotas iš-

augęs Lietuvos visuomenės, 

įstatymų leidėjų, politikos 

formuotojų ir įgyvendintojų 

susidomėjimas su translyčių 

asmenų žmogaus teisėmis su-

sijusiais klausimais. Šias ten-

Advokacija translyčių 
asmenų žmogaus teisių srityje

dencijas sąlygojo 2015 metų 

gruodžio mėnesį sėkmingai 

įgyvendinta socialinio mato-

mumo kampanija #TRANS_LT. 

Šios kampanijos metu prista-

tytus socialinius vaizdo klipus 

apie translyčių asmenų patirtis 

Lietuvoje internetinėje plat-

formoje YouTube peržiūrėjo 

daugiau nei 35.000 vartotojų. 

Nepaisant išaugusio transly-

čių asmenų matomumo mūsų 

visuomenėje, lyties pakeitimo 

sąlygas ir tvarką turintis suregu-

liuoti atskiras įstatymas išlieka 

nepriimtas. Šiuo metu Lietuva 

yra vienintelė valstybė Europos 

Tarybos (ET) lygmeniu, kur de 

facto ir de jure neegzistuoja 

lyties pakeitimo procedūra. 

Siekdama gerinti su transly-

čių asmenų žmogaus teisėmis 

susijusią situaciją, Nacionalinė 

LGBT* teisių organizacija LGL 

2016 metais įgyvendino šias 

veiklas:

http://www.lgl.lt/lgl/kampanijos/trans_lt/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlNNaVcPll9E%26t%3D8s
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•	 Sausio	8	dieną	LR	Lygių	galimybių	kontrolieriaus	tarnyboje	lankėsi asociacijos LGL 

 Žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas V. Raskevičius, kuris tarnybos teisininkams 

 ir darbuotojams surengė mokymus „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir

 lyties raiškos pagrindais: prabanga ar būtinybė?“ apie diskriminacijos draudimą lytinės

 tapatybės pagrindu;

•	 Balandžio	8-10	dienomis	du	translyčiai	asmenys	iš	Lietuvos	–	Oskaras	ir	Ženia	–	

 dalyvavo organizacijos „Transgender Equality Network Ireland (TENI)“ surengtuose 

 gebėjimų didinimo mokymuose, kuriuose įgavo praktinių įgūdžių atstovaujant translyčių 

 asmenų interesams viešojoje erdvėje;

•	 Balandžio	19	dieną	surengtuose	Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose 

 socialinio matomumo didinimo kampanija #TRANS_LT nominuota “Metų proveržio” 

 apdovanojimui; 

•	 Gegužės	mėnesį	LR	Vyriausybės	atstovė	prie	Europos	Žmogaus	Teisių	Teismo	

 (EŽTT) paskelbė viešą konsultaciją, siekdama sužinoti visuomenės nuomonę, koks su  

 lyties pakeitimu susijęs teisinis reguliavimas yra priimtiniausias; asociacija LGL kreipėsi

 į translyčių asmenų bendruomenės narius ir į juos palaikančius asmenis, kviesdama 

 išreikšti savo poziciją ir dalyvauti konsultacijoje; birželio 2 d. asociacijos LGL ir Žmogaus 

 teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) atstovai susitiko su Vyriausybės atstove aptarti 

 konsultacijos su visuomene metu gautos informacijos;

•	 Birželio	2-5	dienomis	Turine	(Italijoje)	vykusiame	6-ajame	Europos translyčių asmenų 

 forume Lietuvai atstovavo du socialinio matomumo didinimo kampanijos #TRANS_LT 

 dalyviai – Ženia ir jūratė;

•	 Birželio	18	dieną	Baltic	Pride	2016	festivalio	renginiuose	Vilniuje	koncertavo	transseksuali

 pasaulinio garso atlikėja Dana International;

http://www.lgl.lt/naujienos/mokymuose-lgkt-apsaugos-nuo-diskriminacijos-lytines-tapatybes-pagrindu-butinybe/
http://www.teni.ie/
http://www.lygybe.lt/lt/2015metuapdovanojimai
http://www.lgl.lt/lgl/kampanijos/trans_lt/
http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/konsultacijos-su-visuomene-del-europos-zmogaus-teisiu-teismo-sprendimo-byloje-l-pries-lietuva-vykdymo
http://www.lgl.lt/naujienos/lr-vyriausybe-skelbia-konsultacijas-su-visuomene-del-lyties-keitimo/
http://tgeu.org/6-european-transgender-council/
http://tgeu.org/6-european-transgender-council/
http://www.lgl.lt/lgl/kampanijos/trans_lt/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8wJiwjVdv3U
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•	 Rugpjūčio	mėnesį	asociacija	LGL	pristatė	leidinį	„#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys

 Lietuvos darbo rinkoje“; leidinyje pateikiama dešimties pokalbių su translyčių asmenų

 bendruomenės nariais Lietuvoje metu surinktos informacijos suvestinė, aiškiai parodanti, 

 jog translyčiai asmenys darbe nuolatos susiduria su diskriminacijos ir priekabiavimo 

 atvejais;

•	 Spalio	3-7	dienomis	asociacijos	LGL	Žmogaus	teisių	politikos	koordinatorius	Tomas	

 V. Raskevičius dalyvavo Visuotinei periodinei peržiūrai (VPP) skirtuose advokacijos 

 renginiuose jungtinių Tautų Organizacijos biure Ženevoje (Šveicarija); susitikimuose

 su 25 skirtingų Vyriausybių atstovais, asociacijos LGL atstovas ragino žmogaus teisių

 diplomatus atkreipti Lietuvos Vyriausybės dėmesį į LGBT* bendruomenei priklausančių 

 asmenų žmogaus teisių pažeidimus šalyje, įskaitant ir neegzistuojančią lyties pakeitimo

 procedūrą; VPP metu Lietuvos Vyriausybė sulaukė trijų būtent su neegzistuojančia lyties

 pakeitimo procedūra susijusių rekomendacijų;

•	 Gruodžio	22	d.	du	translyčiai	vaikinai	–	T.K.	ir	M.V.	–	Vilniaus miesto apylinkės teismui

 pateikė pareiškimą dėl lyties ir asmens kodo ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose be

 privalomojo chirurginės lyties keitimo operacijos reikalavimo; pareiškėjai teigia, jog 

 neegzistuojanti lyties keitimo procedūra Lietuvoje pažeidžia jų konstitucinę teisę į 

 privataus gyvenimo apsaugą ir yra nesuderinama su tarptautiniais įsipareigojimais pagal 

 Europos Žmogaus teisių konvenciją (EŽTK); pareiškimą parengė advokatės 

 D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija „Invoco“, bendradarbiaudama su asociacija LGL.

http://www.lgl.lt/assets/TRANS_LT-transly%25C4%258Di%25C5%25B3-asmen%25C5%25B3-patirtys-Lietuvos-darbo-rinkoje.pdf
http://www.lgl.lt/assets/TRANS_LT-transly%25C4%258Di%25C5%25B3-asmen%25C5%25B3-patirtys-Lietuvos-darbo-rinkoje.pdf
http://www.lgl.lt/naujienos/jungtinese-tautose-zenevoje-lgl-susitiko-su-25-vyriausybiu-atstovais/
http://www.lgl.lt/naujienos/jungtiniu-tautu-zmogaus-teisiu-taryboje-kritika-lietuvai-del-lgbti-zmogaus-teisiu-padeties-salyje/
http://www.vat.lt/lt/vilniaus-miesto-apylinkes-teismas.html
http://www.vat.lt/lt/vilniaus-miesto-apylinkes-teismas.html
http://www.echr.coe.int/documents/convention_lit.pdf
http://teisinepagalba.com/
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2017 metais Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL identifikuoja šiuos advokacijos 

prioritetus translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje:

(1) Galimybė translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be 

 privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo;

(2) Teisinių „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijų įtraukimas į nacionalinius teisės

 aktus;

(3) Lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką turinčio reglamentuoti atskiro įstatymo priėmimas;

(4) Nacionaliniu mastu atliekamo tyrimo apie realią translyčių asmenų padėtį šalyje 

 įgyvendinimas.



-34-

LGL įsteigtas LGBT centras 

gyvuoja nuo 2004-ųjų metų. 

Šis centras – tai vieta, kurioje 

renkasi gėjų, lesbiečių, bisek-

sualių ir transeksualių asmenų 

bendruomenė bei juos palai-

kantys asmenys, taip pat centre 

įsikūrusi su organizacijos veikla 

susijusios literatūros skaitykla, 

galima pasinaudoti nemoka-

mu interneto ryšiu bei užsukti 

puodeliui kavos ar arbatos. 

LGBT* centras atviras visiems 

geranoriškai nusiteikusiems 

lankytojams, norintiems suži-

noti daugiau apie organizaci-

jos vykdomą veiklą bei LGBT* 

asmenų žmogaus teisių padėtį 

Lietuvoje. centro savanoriai 

organizuoja filmų peržiūras, 

diskusijas, meno dirbtuves ir 

daugybę kitų renginių bei už-

siėmimų. 

2016 metai LGL savano-

riams buvo išskirtiniai. Metai 

prasidėjo triukšmingu LGL gim-

tadienio vakarėliu bei Baltic 

Pride 2016 lėšų rinkimo kam-

Savanorių telkimas
ir LGBT* bendruomenės 
centras

panijos pradžia. Šie metai buvo 

ypatingi renginių gausa ir lanky-

tojų skaičiumi – LGBT bendruo-

menės centras kvietė į daugiau 

nei 40 renginių, skirtų tiek LGBT 

bendruomenei, tiek plačiajai 

visuomenei. LGL savanoriai ir 

Europos savanorių tarnybos 

(EST) savanoriai organizavo 

kūrybines dirbtuves, skirtas pa-

minėti svarbias bendruomenei 

datas: holokausto atminimo 

dieną, translyčių asmenų ma-

tomumo, biseksualių asmenų 

matomumo, demiseksualumo 

ir aseksulumo, AIDS dienas.

2016 metais LGBT ben-

druomenės centras pasiūlė 

naujų veiklų bei atgaivino se-

nas: atgimė “Queer and cozy” 

užsiėmimai rankdarbių mylė-

tojams, EST savanorė Veronika 

kvietė visus aktyvaus laisvalai-

kio mylėtojus keliauti ir atrasti 

Vilnių bei jo apylinkes, ieškoti 

Gėjaus ežero. Mėgstančius 

judesį, muziką ir kūrybiškumą 

kvietėme į šokių vakarus, gili-

nomės į drag kultūrą ir kartu 

su svečiais iš užsienio aiški-

nomės, kas yra gender f**k. 

Mūsų savanorė carmen padėjo 

savanoriams gilinti savo žinias 

komunikacijos srityje vesdama 

kūrybinio rašymo dirbtuves, o 

praktikantė Ingrida subūrė kny-

gų klubą. Rinkomės į Bi-café, 

žiūrėjome filmus, gilinomės į 

žmogaus teises, žaidėme stalo 

žaidimus, o atšilus orams visi 

rinkosi į vaivorykštės piknikus, 

kur ruošėmės svarbiausiam 

metų įvykiui – Baltic Pride 2016. 

Mūsų EST savanoris Yuri, kartu 

su lingvistu ir LGL savanoriu 

Gintaru, pradėjo užsiėmimų 

ciklą	Let‘s	talk	about	language,	

baby, kurių metu pradėjo kurti 

neutralius įvardžius lietuvių 

kalboje. 

Didžiausiu išbandymu, o 

kartu ir sėkme, tapo Baltic Pride 

2016, subūręs virš 50 savano-

rių iš viso pasaulio. Savanoriai 

plušo info taške, visą savaitę 

plušo įvairių renginių metu, 
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organizavo ir vedė kūrybines 

dirbtuves, parodas ir bendruo-

meninius susibūrimus Pride 

namuose, kurie savanoriams 

tapo antrais namais. Įsimintinu 

įvykiu tapo ir savanorių mo-

kymai. Be savanorių pagalbos 

neapsiėjo ir „Baltic Pride Déjà 

vu“ vakarėlis, skirtas prisiminti 

gražiausias akimirkas ir pristaty-

ti Baltic Pride 2016 foto knygai. 

O atšalus orams metus LGBT* 

bendruomenės centras pabaigė 

smagiu kalėdiniu vakarėliu.

2016 metais nacionalinė 

LGBT* teisių organizacija LGL 

praplėtė savo veiklų spektrą 

ir buvo akredituota kaip EST 

siunčianti organizacija – nuo 

šiol visi norintys savanoriauti 

užsienyje gali kreiptis į sava-

norių koordinatorių, kuris ne 

tik konsultuos visais su savano-

ryste susijusiais klausimais, bet 

ir padės atrasti savo projektą. 

Organizacijoje savo profesinę 

praktiką atliko bei žinias gilino 

trys praktikantai iš Lietuvos, 

Vokietijos bei Suomijos. 

 

Kai kurie LGL darbai yra 

gerai matomi ir sulaukia di-

delio žiniasklaidos dėmesio. 

Tačiau daug svarbių darbų nu-

veikiama „užkulisiuose“. Tarp 

tokių darbų – susitikimai su 

politikais, skundų Prokuratūrai 

Viešieji ryšiai

rašymas, emocinės, socialinės 

ir teisinės paramos teikimas jos 

stokojantiems LGBT* asme-

nims. LGL labai svarbu pasiekti 

įvairios seksualinės orientacijos 

ir lytinės tapatybės žmones iš 

įvairiausių Lietuvos regionų. 

LGL taip pat svarbu palaikyti ryšį 

su tarptautinėmis organizaci-

jomis, institucijomis, politikais, 

siekiant atkreipti jų dėmesį į 

problemas Lietuvoje. 
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ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. liepa – 2016 m. liepa

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Šiaurės ministrų tarybos biuras 

Lietuvoje

Šis projektas siekė sti-

printi trijų pagrindinių LGBT* 

organizacijų Baltijos šalyse, 

t.y. asociacijos LGL (Lietuva), 

Mozaika (Latvija) ir Estonian 

LGBT Association (Estija), ben-

dradarbiavimą organizuojant 

didelio masto „Baltic Pride“ 

renginius.

Projektas buvo pradėtas 

dirbtuvėmis „EuroPride“ 2015 

Projektai

„Bendradarbiavimo tarp Baltijos ir šiaurės europos šalių skati-
nant lgBt* teisių įtvirtinimą katalizatorius“

Rygoje bei įvertinus dabarti-

nius bendradarbiavimo tarp 

partnerinių organizacijų Bal-

tijos šalyse būdus. Dirbtuvės 

buvo surengtos konferencijoje 

„LGBTQ judėjimai centrinėje 

ir Rytų Europoje – sėkmės, 

iššūkiai ir perspektyvos“. 2015 

metų rugsėjį visų partnerinių 

organizacijų atstovai susirinko 

dviejų dienų trukmės darbo 

sesijai Vilniuje aptarti „Baltic 

Pride“ judėjimo praeities, da-

barties ir ateities. Žiemos ir 

pavasario metu organizaci-

jos palaikė kontaktą ir derino 

organizavimo strategijas bei 

veiksmus „Baltic Pride“ 2016 

įgyvendinimui. Tiesioginiais 

projekto naudos gavėjais buvo 

apie 215 žmonių, o netiesiogi-

niais – 5000 žmonių.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2016-m-vykdyti-projektai/bendradarbiavimo-tarp-baltijos-ir-siaures-europos-saliu-skatinant-lgbt-teisiu-itvirtinima-katalizatorius-2015-07-2016-07/
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2016-m-vykdyti-projektai/bendradarbiavimo-tarp-baltijos-ir-siaures-europos-saliu-skatinant-lgbt-teisiu-itvirtinima-katalizatorius-2015-07-2016-07/


-37-

Projektu buvo siekiama 

sustiprinti partnerystę bei ben-

dradarbiavimą su Islandijos 

Queer studentų asociacija „Q“, 

dalyvavusia organizuojant „Bal-

tic Pride 2016“ žmogaus teisių 

renginių ciklą Vilniuje.

Dvišalių santykių iniciatyva 

siekta keistis ekspertinėmis 

žiniomis bei gerąja praktika, 

o tai leido efektyviau siekti 

organizacijos tikslų, į pagalbą 

pasitelkiant didelio matomumo 

viešų „Baltic Pride 2016“ rengi-

nių organizavimą. Įgyvendintos 

veiklos – buvusios Islandijos 

ministrės pirmininkės jóhannos 

Sigurðardóttir ir politikės žmo-

nos rašytojos jónínos Leós-

dóttir vizitas Vilniuje „Baltic 

Pride 2016“ festivalio metu, 

bendras dalyvavimas „Pride 

Voices“ kultūriniame rengi-

nyje, tarptautinėje žmogaus 

teisių konferencijoje „Teisinis 

tos pačios lyties porų santykių 

pripažinimas: besiformuojantis 

tarptautinis konsensusas ir gali-

mybės Lietuvoje“ bei bendruo-

meninių lėšų rinkimo „Gala“ 

vakarienėje.

Siekiant didinti dvišalių 

santykių iniciatyvos žinomu-

mą visuomenėje vizito Vilniuje 

metu j. Leósdóttir aktyviai ben-

dravo su Lietuvos žiniasklaidos 

atstovais: dalyvavo tiesioginė-

je „LRT Opus“ radijo laidoje 

bei davė interviu portalams 

www.lgl.lt ir manoteisės.lt. j. 

Sigurðardóttir ir j. Leósdóttir 

taip pat dalyvavo fotosesijoje 

su fotografu Augustu Didž-

galviu Islandijos gatvėje prie 

dekoratyvinės lentelės, kurioje 

„Islandų gatvė“ užrašyta islandų 

kalba.

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2016 m. kovas – 2016 m. liepa

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Europos Ekonominės Erdvės 

finansinio mechanizmo NVO 

Programa

„lgl ir islandijos žmogaus teisių aktyvistų bendradarbiavimo 
stiprinimas bei gerosios patirties sklaida „Baltic Pride 2016“ 
žmogaus teisių programos metu“

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2016-m-vykdyti-projektai/lgl-ir-islandijos-zmogaus-teisiu-aktyvistu-bendradarbiavimo-stiprinimas-bei-gerosios-patirties-sklaida-baltic-pride-2016-zmogaus-teisiu-programos-metu-2016-03-201/
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2016-m-vykdyti-projektai/lgl-ir-islandijos-zmogaus-teisiu-aktyvistu-bendradarbiavimo-stiprinimas-bei-gerosios-patirties-sklaida-baltic-pride-2016-zmogaus-teisiu-programos-metu-2016-03-201/
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2016-m-vykdyti-projektai/lgl-ir-islandijos-zmogaus-teisiu-aktyvistu-bendradarbiavimo-stiprinimas-bei-gerosios-patirties-sklaida-baltic-pride-2016-zmogaus-teisiu-programos-metu-2016-03-201/
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ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. sausis – 2017 m. sausis

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Europos Komisijos Pagrindinių 

teisių ir pilietybės programa

„nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nu-
kentėjusių asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų 
kompetencijų kėlimas“

Projektas „Nuo homofobi-

nių ir transfobinių neapykantos 

nusikaltimų nukentėjusių asme-

nų poreikių pritaikymas – teisė-

saugos institucijų kompetencijų 

kėlimas“ yra įgyvendinamas 

kartu su partneriais iš Kroatijos, 

Latvijos, Lenkijos ir Vengrijos 

bei remiamas Europos Komi-

sijos programos lėšomis, šiuo 

metu yra viena pagrindinių LGL 

veiklų, ties kuria dirbama nea-

pykantos nusikaltimų srityje.

Šis projektas siekia nusta-

tyti specifinius neapykantos 

nusikaltimų aukų poreikius 

bei padėti užtikrinti tinkamą ir 

pagarbų teisėsaugos institucijų 

pareigūnų elgesį. Šių tikslų sie-

kiama pasitelkiant egzistuojan-

čių teisės aktų analizę bei aukų 

patirčių ir poreikių bendraujant 

su policijos pareigūnais, pro-

kurorais, teisėjais, teisininkais 

ir pagalbos aukai specialistais 

tyrimą. Kita reikšminga projekto 

dalis – specialistų mokymai, 

kurie vyko 2016 metų rudenį. 

Projekto metu su tarptautinių 

ir nacionalinių ekspertų bei 

teisėsaugos institucijų atsto-

vų pagalba buvo sukurti tiek 

šaliai specifiniai, tiek univer-

salūs įrankiai, skirti kelti speci-

alistų, dirbančių su seksualine 

orientacija ar lytine tapatybe 

motyvuotais neapykantos nusi-

kaltimais, kompetenciją  (gilinti 

žinias, įgūdžius, keisti išanks-

tines nuostatas). Tikimasi, kad 

dėl išaugusios kompetencijos 

padaugės ir išnagrinėtų nea-

pykantos nusikaltimo atvejų.
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Projektas skirtas suda-

ryti galimybes teisėsaugos 

institucijų pareigūnams kelti 

kompetenciją neapykan-

tos nusikaltimų seksualinės 

Projekto tikslinė grupė – 

policijos pareigūnai, prokuro-

rai, teisėjai, teisės praktikai ir 

paramos nukentėjusiesiems 

nuo neapykantos nusikaltimų 

seksualinės orientacijos pa-

grindu teikėjai.

1. Integruojant anoniminę anketą internete, kurioje bus galima palikti pranešimą apie 

 įvykdytą neapykantos nusikaltimą ar netinkamą teisėsaugos institucijų reagavimą;

2. Parengiant metodinę mokomąją medžiagą teisėsaugos institucijų pareigūnams ir 

 paramą nukentėjusiesiems nuo neapykantos nusikaltimų teikiantiems asmenims;

3. Organizuojant tikslinius aštuonių sesijų mokymus teisės praktikams ir nukentėjusiems 

 paramą teikiantiems asmenims;

4. Atliekant internetinės apklausos metu surinktų duomenų analizę ir LGBT* pastogės 

 reikmės vertinimą.

orientacijos pagrindu tyrimų 

srityje. Atkreiptinas dėmesys, 

kad baimė būti nesuprastam ir 

diskriminuojamam teisėsaugos 

pareigūnų yra viena pagrindinių 

priežasčių, lemiančių aukštus 

tokių nusikalstamų veikų la-

tentiškumo rodiklius. Šio tikslo 

buvo siekiama įgyvendinant 

keturias veiklas:

Tikimasi, kad projektas 

padės užtikrinti galutinių nau-

dos gavėjų, t.y. asmenų nu-

kentėjusių nuo neapykantos 

nusikaltimų, žmogaus teisių 

apsaugą bei paskatins pranešti 

apie į juos nukreiptus nusikal-

timus nesibaiminant neigiamų 

pasekmių. Tai turėtų teigiamą 

poveikį teisėsaugai bei page-

rintų gyventojų saugumą ir 

gyvenimo sąlygas.

FINANSAVIMO ŠALTINIS

jAV Valstybės departamentas

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. liepa – 2016 m. gruodis

„efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės 
orientacijos pagrindu plėtojimas“
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 „UNI-FORM“ – tai euro-

pinis projektas, įgyvendinimas 

dešimtyje Europos Sąjungos 

šalių. Projektu siekiama didinti 

sąmoningumą apie neapykan-

tos nusikaltimus, su kuriais su-

siduria LGBT* asmenys, sukurti 

internetinę pranešimo apie ne-

apykantos nusikaltimus formą 

bei išmaniąją programėlę bei 

paskatinti bendradarbiavimą 

tarp LGBT* organizacijų ir naci-

onalinių teisėsaugos institucijų.

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. lapkritis – 2017 m. 

lapkritis

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Europos Komisija

„Uni-ForM: nVo sektoriaus ir teisėsaugos institucijų bendradar-
biavimas sprendžiant neapykantos nusikaltimų ir neapykantos 
kalbos internete prieš lgBt asmenis problemą“

Numatomi tikslai: a) kovoti 

su LGBT* asmenų diskrimi-

nacija, smurtu bei itin žemais 

pranešimo apie šiuos inci-

dentus rodikliais, tokiu būdu 

didinant sąmoningumą apie 

homofobinius ir transfobinius 

neapykantos nusikaltimus; b) 

efektyviai įgyvendinti šioje 

srityje galiojančias Europos 

Sąjungos teisės nuostatas, c) 

sukurti bendrąjį pranešimo apie 

prieš LGBT* asmenis nukreiptus 

neapykantos nusikaltimus me-

chanizmą; d) skatinti tinklaveiką 

tarp visų įsitraukusių šalių, ypač 

tarp nacionalinių teisėsaugos 

institucijų bei nacionalinių 

LGBT* organizacijų; e) didinti 

nuo neapykantos nusikalti-

mų ir (ar) kalbos nukentėjusių 

LGBT* asmenų sąmoningumą 

bei plėtoti tarpusavio pasitikė-

jimu pagrįstus santykius tarp 

suinteresuotų šalių.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/uni-form-nvo-sektoriaus-ir-teisesaugos-instituciju-bendradarbiavimas-sprendziant-neapykantos-nusikaltimu-ir-neapykantos-kalbos-internete-pries-lgbt-asmenis-problema-2015-11-2017-11/
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/uni-form-nvo-sektoriaus-ir-teisesaugos-instituciju-bendradarbiavimas-sprendziant-neapykantos-nusikaltimu-ir-neapykantos-kalbos-internete-pries-lgbt-asmenis-problema-2015-11-2017-11/
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/uni-form-nvo-sektoriaus-ir-teisesaugos-instituciju-bendradarbiavimas-sprendziant-neapykantos-nusikaltimu-ir-neapykantos-kalbos-internete-pries-lgbt-asmenis-problema-2015-11-2017-11/


-41-

Projektu „Siekiant pripaži-

nimo: TRANS* asmenų patirčių 

darbo rinkoje tyrimas“ siekiama 

metodiškai rinkti informaciją 

apie translyčių asmenų patir-

tis darbo rinkoje. Tai pirmas 

tokio pobūdžio tyrimas šalyje. 

Surinkta informacija bus pa-

naudota plėtojant įrodymais 

paremtas advokacijos prie-

mones, siekiant atkreipti poli-

tikos formuotojų ir sprendimų 

priėmėjų dėmesį bei pagrįsti 

reikalavimus dėl būtinybės į 

Darbo kodeksą įtraukti diskri-

minacijos dėl lytinės tapatybės 

draudimą. Surinkti duomenys 

taip pat bus naudojami sie-

kiant suteikti reikiamų žinių 

darbdaviams tiek privačiame, 

tiek viešajame sektoriuje apie 

iššūkius, su kuriais susiduria 

TRANS* bendruomenės nariai 

tiek darbo paieškų, tiek paties 

darbo metu. 

Išplėtojusi įrodymais pa-

remtą advokacijos strategiją, 

asociacija LGL galės efektyviai 

pristatyti sunkumus, su kuriais 

susiduria translyčiai žmonės 

darbo santykių srityje, skirtin-

goms tikslinėms auditorijoms, 

būtent – sprendimų priėmė-

jams, viešosios politikos įgy-

vendintojams, darbdaviams ir 

plačiosios visuomenės atsto-

vams. Surinkta informacija pa-

dės paaiškinti, kodėl dabartinė 

socialinė ir teisinė padėtis nėra 

patenkinama ir kodėl atsilieka-

me nuo Europos standartų tiek 

teisinės apsaugos, tiek teisinių 

garantijų srityje. Tai, savo ruož-

tu, paskatins viešosios politikos 

formuotojus ir nacionalines val-

džios institucijas imtis ryžtingų 

žingsnių keičiant dabartinę si-

tuaciją ir kovojant su translyčių 

asmenų diskriminacija.

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. gegužė – 2016 m. 

rugpjūtis

FINANSAVIMO ŠALTINIS

ILGA-Europe Advokacijos ir 

dokumentacijos fondas

„Siekiant pripažinimo: tranS* asmenų patirčių 
darbo rinkoje tyrimas“
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ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2014 m. gruodis – 2016 m. 

gruodis

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Atviros visuomenės fondas

„lgl kaip nacionalinės lgBt* organizacijos tvarumo užtikrinimas“

Pagrindinis projekto tikslas 

– užtikrinti LGL kaip nacio-

nalinės LGBT* organizacijos 

gyvavimą ir jos veiklų tęstinumą 

sąmoningumo didinimo, advo-

kacijos, strateginio bylinėjimosi 

ir bendruomenės stiprinimo 

srityse sprendžiant diskrimina-

cijos ir LGBT* bendruomenės 

atskirties Lietuvoje klausimus.

Projekto veiklos vykdytos 

organizuojant plataus masto 

socialines kampanijas, didi-

nant vietinės LGBT* bendruo-

menės matomumą bendrai 

stiprinant gebėjimą atliepti 

specifinius iššūkius, kylančius 

dėl homofobijos ir transfobijos 

Lietuvos visuomenėje. Taiko-

mos  proaktyvios advokacijos 

strategijos siekiant tinkamai 

įgyvendinti ir apginti LGBT* 

asmenų žmogaus teises na-

cionaliniu lygmeniu: kovojant 

prieš homofobinių ir transfo-

binių įstatymų iniciatyvas bei 

patyčias bei kuriant nacionalinę 

politiką LGBT* bendruomenės 

socialinei atskirčiai mažinti ir 

sprendžiant translyčių asmenų 

problemas.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/lgl-kaip-nacionalines-lgbt-organizacijos-tvarumo-uztikrinimas-2014-01-2016-01/
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Šio Europos savanorių tar-

nybos (EST) projekto pagrindi-

nis tikslas – sujungti organiza-

cijos ilgametę patirtį bei naujų 

savanorių idėjas, kūrybinius 

sprendimus LGBT žmonių įsi-

traukimą visuomenėje užtikrinti 

per jų matomumo didinimą ir 

dalyvavimo demokratiniuose 

procesuose (ypač jaunimo) 

skatinimą.

Sukaupta EST savano-

rystės projektų įgyvendinimo 

patirtis asociacijoje LGL rodo, 

kad savanorių įsitraukimas į 

žmogaus teisių judėjimą Lie-

tuvoje ne tik leidžia labiau 

atsiverti, savotiškai išlaisvina 

vietos LGBT bendruomenę, 

ypač jaunimą, bet ir skatina 

dar aktyviau kovoti už savo ir 

kitų teises. Asociacijoje LGL EST 

savanoriai, veikdami drauge su 

ilgamečiais judėjimo nariais, 

vietos savanoriais ir darbuo-

tojais, dalinasi savo žiniomis, 

patyrimais, požiūriais, kartu 

mokosi, pritaiko anksčiau įgytas 

ir formuoja naujas kompeten-

cijas, kurios pravers ateityje 

renkantis savo veiklos kryptį, 

įsiliejant į gimtosios valstybės 

ar platesnę Europos sąjungos 

darbo rinką. Projekto metu 

priėmėme du savanorius An-

nemarie iš Vokietijos ir Yuri 

iš Italijos.

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. rugpjūtis – 2016 m. 

spalis

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Europos Komisija, Erasmus + 

programa

eUroPoS SaVanoriŲ tarnYBoS (eSt) Projektai

„Savanorystė siekiant matomumo ir įtraukties“

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2016-m-vykdyti-projektai/savanoryste-siekiant-matomumo-ir-itraukties-2015-08-2016-10/
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ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

2015 m. rugsėjis – 2017 m. 

birželis

FINANSAVIMO ŠALTINIS

Europos Komisija, Erasmus + 

programa

„Matomumo ir lygybės link“

Šio Europos savanorių 

tarnybos (EST) projekto pa-

grindinis tikslas – sujungti 

organizacijos ilgametę patirtį 

bei naujų savanorių idėjas, 

kūrybinius sprendimus LGBT 

žmonių įsitraukimą visuomenė-

je užtikrinti per jų matomumo 

didinimą ir dalyvavimo demo-

kratiniuose procesuose (ypač 

jaunimo) skatinimą. Šio pro-

jekto įgyvendinimo laikotarpiu 

prie LGL komandos prisijungė 

dvi savanorės, kurios ne tik 

prisideda prie kasdienės ofiso 

veiklos, bet ir yra atsakingos už 

konkrečias sritis. Viena sava-

norių aktyviai įsitraukė į LGBT 

centro veiklas ir prisideda prie 

vietinės bendruomenės stipri-

nimo bei komunikacijos srities. 

Kita savanorė įsitraukė į LGBT 

žmonių matomumo didinimo 

veiklas per įvairias kūrybines 

priemones bei meną.

Projekto dalyvės – tai 

savanorės Marina iš Italijos ir 

Veronika iš Slovakijos, kurios 

nėra abejingos LGBT teisėms, 

tiki savanorystės idėja ir nori 

praleisti 10 mėnesių savano-

riaudamos Lietuvoje, LGL biure.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/matomumo-ir-lygybes-link-2015-09-2017-06/
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Leidiniai

„Smurtas artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prieš lesbietes, 
biseksualias ir translytes (lBt) moteris europos Sąjungoje“

Šiai knygai atliktas tyrimas 

ir pats leidinys yra vienas iš 

projekto „Kraujuojanti meilė“ 

veiklos rezultatų. Projektas 

„Kraujuojanti meilė: didinat 

sąmoningumą apie lesbiečių, 

biseksualių ir translyčių moterų 

artimoje aplinkoje patiriamą 

smurtą Europos Sąjungoje“ 

finansuotas iš Europos Ko-

misijos programos „Daphne 

2007-2013“ lėšų.

Atlikto tyrimo metodolo-

gija rėmėsi kokybiniu metodu, 

tikslinės literatūros apie smurtą 

artimoje aplinkoje tarp tos pa-

čios lyties partnerių moterų ir 

smurtą pasimatymų metu prieš 

translytes moteris atrinkimu 

Italijoje, jungtinėje Karalystėje, 

Vengrijoje, Bulgarijoje, Kroa-

tijoje, Portugalijoje, Belgijoje 

ir Lietuvoje 2015 metų kovo 

– spalio mėnesiais.

Tyrimas buvo pradėtas 

atrinkus minėtose jurisdik-

cijose išleistą literatūrą, kuri 

papildo žinias apie teisinį ir 

socialinį kontekstą bei akade-

minį diskursą apie smurtą arti-

moje aplinkoje ir pasimatymų 

metu. Kiekvienas iš partnerių 

atsižvelgė į teisinį ir socialinį 

kontekstą bei literatūrą savo 

atstovaujamoje jurisdikcijoje, 

atkreipiant dėmesį į cislyčių ir 

translyčių moterų poreikių ir 

smurto artimoje aplinkoje bei 

pasimatymų metu skirtumus.

Iš dokumentinių šaltinių 

gauti duomenys buvo papildyti 

struktūruotų interviu metu su-

rinkta medžiaga. Buvo parengti 

trys struktūruoti klausimynai: 

smurtą artimoje aplinkoje pa-

tyrusioms moterims, smurtą 

pasimatymų metu patyrusioms 

moterims bei specialus klausi-

mynas specialistams.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/publikacijos/
http://www.lgl.lt/assets/Research-book-LT.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Research-book-LT.pdf
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tarptautinės 
žmogaus teisių 
konferencijos 
programa

oficiali „Baltic Pride“ 
2016 programa

2016 metų gegužės mėne-

sį LGL pristatė oficialią „Baltic 

Pride“ 2016 programą, kurioje 

pristatomi festivalio renginiai: 

kultūrinis renginys „Pride Voi-

ces“, tarptautinė žmogaus teisių 

konferencija „Teisinis tos pačios 

lyties porų santykių pripažini-

mas: tarptautinės tendencijos 

ir nacionalinės galimybės“, lėšų 

rinkimo Gala vakarienė, eitynės 

„Už lygybę!“, Baltic Pride Parko 

koncertas, Pride Namai ir Vil-

niaus LGBT* festivalis „Kreivės“.

2016 metų gegužę LGL 

pristatė tarptautinės žmogaus 

teisių konferencijos „Teisinis 

tos pačios lyties porų santy-

kių pripažinimas: tarptautinės 

tendencijos ir nacionalinės 

galimybės“ programą.

http://www.lgl.lt/assets/BP-Konferencija-LT-2016-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/BP-Konferencija-LT-2016-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/BP-Konferencija-LT-2016-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/oficial-programe-2016-internet.pdf
http://www.lgl.lt/assets/oficial-programe-2016-internet.pdf
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tarptautinės 
žmogaus teisių 
konferencijos 
programa

„Pride Voices“
 programa

lėšų rinkimo 
gala vakarienės 
programa

2016 metų gegužę LGL 

pristatė išskirtinio teatrališko 

renginio „Pride Voices“, kuriame 

dalyvavo jóhanna Sigurðar-

dóttir (buvusi Islandijos Ministrė 

Pirmininkė) ir jos žmona žurna-

listė, dramaturgė bei rašytoja 

2016 metų gegužę LGL 

pristatė lėšų rinkimo Gala va-

karienės programą, kuriame 

pristatomas specialus meniu 

ir išskirtinio vakaro programa.

jónína Leósdóttir, Ulrike Luna-

cek (Europos Parlamento Pirmi-

ninko pavaduotoja), Matthew 

Shepard tėvai judy Shepard 

ir Dennis Shepard bei LGBT* 

aktyvistas iš Ugandos Wamala	

Dennis Mawejje, programą.

http://www.lgl.lt/assets/BP-Konferencija-LT-2016-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/BP-Konferencija-LT-2016-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/BP-Konferencija-LT-2016-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Pride-Voices-programa1.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Pride-Voices-programa1.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Gala-Dinner-programa1.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Gala-Dinner-programa1.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Gala-Dinner-programa1.pdf
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„#tranS_lt: translyčių asmenų patirtys lietuvos darbo rinkoje“

2016 metų rugpjūčio 

mėnesį LGL pristatė leidinį 

„#TRANS_LT: translyčių as-

 LEIDINYjE PATEIKIAMA:

•	 pagrindinių	sąvokų	žodynėlis;

•	 tarptautinių	translyčių	asmenų	apsaugos	nuo	diskriminacijos	darbo	santykių	srityje	

 standartų apžvalga;

•	 translyčių	asmenų	bendruomenės	socialinės	bei	teisinės	padėties	Lietuvoje	vertinimas;

•	 pokalbių	su	translyčiais	asmenimis	apie	jų	patirtis	darbo	rinkoje	rezultatų	apžvalga;

•	 rekomendacijos	atsakingoms	valdžios	institucijoms,	siekiant	efektyvios	translyčių	

 asmenų integracijos į darbo rinką Lietuvoje.

menų patirtys Lietuvos darbo 

rinkoje“. Leidinyje pateikiama 

dešimties pokalbių su trans-

lyčių asmenų bendruomenės 

nariais Lietuvoje metu surinktos 

informacijos suvestinė, aiškiai 

parodanti, jog translyčiai asme-

nys darbe nuolatos susiduria su 

diskriminacijos ir priekabiavimo 

atvejais.

Pristatomu leidiniu sie-

kiama paskatinti dialogą su 

įstatymų leidėjais, politikos 

formuotojais bei sprendimų 

įgyvendintojais dėl būtinybės 

užtikrinti translyčių asmenų 

apsaugą nuo diskriminacijos 

darbo santykių srityje Lietu-

voje. Šiuo tikslu pateikiama 

išsamių interviu su translyčių 

asmenų bendruomenės nariais 

apie jų patirtis darbe analizė, 

atskleidžianti, jog šiuo metu 

galiojantis diskriminacijos lyties 

pagrindu draudimas yra nepa-

kankamas, siekiant užtikrinti 

efektyvų šios socialinės grupės 

įsitraukimą į Lietuvos darbo 

rinką. Būtent dėl šios priežasties 

į nacionalinę Lietuvos teisės 

sistemą rekomenduojama 

įtraukti diskriminacijos lytinės 

tapatybės ir (ar) lyties raiškos 

pagrindais draudimą.

http://www.lgl.lt/assets/TRANS_LT-transly%25C4%258Di%25C5%25B3-asmen%25C5%25B3-patirtys-Lietuvos-darbo-rinkoje.pdf
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„Baltic Pride 2016“ nuotraukų albumas

2016 metų rugsėjį LGL iš-

leido „Baltic Pride“ 2016 nuo-

traukų albumą. „Baltic Pride“ 

2016 fotoalbumas  – tai 176 

puslapiai fotografo Augusto 

Didžgalvio nuotraukų specia-

liame suvenyriniame leidinyje 

kietais viršeliais. „Baltic Pride“ 

2016 nuotraukų albumą galite 

užsisakyti LGL elektroninėje 

parduotuvėje. 

2016 metų spalį LGL iš-

leido leidinį „Pagalba nuken-

tėjusiems nuo homofobinių, 

bifobinių ir transfobinių nea-

pykantos nusikaltimų. Praktinis 

vadovas“. Šį leidinį parengė 

trijų nacionalinių ekspertų 

grupė, bendradarbiaudama 

tarptautinio Europos Komisijos 

ir jAV Valstybės departamento 

lėšomis finansuojamo projekto 

„Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių
ir transfobinių neapykantos nusikaltimų. Praktinis vadovas“

rėmuose. Pagrindinis impulsas, 

paskatinęs parengti šią policijos 

pareigūnams, prokurorams ir 

teismų administracijos dar-

buotojams skirtą mokomąją 

medžiagą, buvo susijęs su 

2012 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos priimta 

direktyva 2012/29/ES, kuria 

nustatomi būtiniausi nusikalti-

mų aukų teisių, paramos joms 

http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-pristato-baltic-pride-2016-nuotrauku-albuma/
http://www.lgl.lt/assets/Pagalba-nukent%25C4%2597jusiems-nuo-homofobini%25C5%25B3-bifobini%25C5%25B3-ir-transfobini%25C5%25B3-neapykantos-nusikaltim%25C5%25B3.-Praktinis-vadovas.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Pagalba-nukent%25C4%2597jusiems-nuo-homofobini%25C5%25B3-bifobini%25C5%25B3-ir-transfobini%25C5%25B3-neapykantos-nusikaltim%25C5%25B3.-Praktinis-vadovas.pdf
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ir jų apsaugos standartai (to-

liau – „Aukų teisių direktyva“). 

Šis teisės aktas ne tik sukuria 

naujų įpareigojimų teisėsaugos 

sistemos pareigūnams, bet ir 

įvardija specifines priemones, 

kurių būtina imtis dirbant su 

nuo neapykantos nusikaltimų 

seksualinės orientacijos ir (ar) 

lytinės tapatybės pagrindais 

nukentėjusiais asmenimis. 

Pagrindinis šių pokyčių tiks-

las – ne tik užtikrinti efektyvią 

prieš lesbiečių, gėjų, biseksualių 

ir translyčių asmenų (LGBT*) 

bendruomenės narius nukreip-

tų neapykantos nusikaltimų 

prevenciją, bet ir apsaugoti 

šiuos asmenis nuo papildo-

mo traumavimo, bauginimo 

ir keršto rizikos baudžiamojo 

proceso metu.

Šis leidinys – tai bandy-

mas susisteminti nacionalinių 

ekspertų ir LGBT* asmenų 

žmogaus teisių apsaugos sri-

tyje dirbančių nevyriausybinių 

organizacijų patirtį kovos su 

neapykantos nusikaltimais 

srityje ir perduoti ją suintere-

suotoms šalims paprasta bei 

suprantama forma. Leidiny-

je pateikta informacija skirta 

įvairiems ikiteisminio tyrimo ir 

baudžiamojo proceso veiksmus 

atliekantiems pareigūnams, 

kurie tiesiogiai susiduria su nuo 

neapykantos nusikaltimų nu-

kentėjusiais LGBT* asmenimis, 

būtent – būsimiems ir esa-

miems policijos pareigūnams, 

ikiteisminio tyrimo tyrėjams, 

prokurorams, teismų adminis-

tracijos darbuotojams ir kitoms 

suinteresuotoms šalims. Šiame 

praktiniame vadove pateikiama 

informacija buvo remiamasi 

2016 m. rugsėjo-lapkričio mė-

nesiais įgyvendinant 8 pilotinių 

kompetencijos kėlimo mokymų 

ciklą būsimiems ir esamiems 

policijos pareigūnams apie 

prieš LGBT* asmenis nukreip-

tus neapykantos nusikaltimus. 

Šie mokymai buvo įgyvendinti 

bendradarbiaujant su Lietuvos 

policijos mokykla ir Policijos 

departamentu prie Vidaus rei-

kalų ministerijos.
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„lgBt jaunimo gerovės centras lietuvoje. 
Poreikių ir steigimo galimybių vertinimo studija“

2016 metų lapkričio mė-

nesį LGL išleido leidinį „LGBT 

jaunimo gerovės centras Lie-

tuvoje – poreikių ir steigimo 

galimybių vertinimo studija“. 

Poreikių ir galimybių studija 

parengta įgyvendinant projektą 

„Efektyvaus atsako neapykan-

tos nusikaltimams seksualinės 

orientacijos pagrindu plėto-

jimas“, kurį šiuo metu su jAV 

 LEIDINYjE PRISTATOMI:

•	 Iššūkiai	su	kuriais	LGBT	jaunuoliai	susiduria	šeimoje,	mokykloje,	visuomenėje;

•	 LGBT	jaunimo	poreikiai;

•	 JAV	ir	Europoje	veikiančių	organizacijų,	jaunimo	centrų	patirties	ir	gerosios	praktikos,	

 teikiant pagalbą LGBT jaunimui, analizė;

•	 Atsižvelgiant	į	LGBT	jaunimo	unikalius	poreikius,	dabartinę	Lietuvos	situaciją,	užsienio

 šalių gerąją patirtį, siūlomos rekomendacijos LGBT jaunimo gerovės centro veiklai.

ambasados parama vykdo 

asociacija LGL.

Vienas iš šios studijos 

tikslų – apjungti jau egzistuo-

jančias pastangas advokacijos 

srityje, savanorystės vystymo 

patirtis ir pagalbos LGBT jau-

nimui veiklas bei suformuluoti 

LGBT jaunimo gerovės centro 

koncepciją.

http://www.lgl.lt/assets/LGBT-Jaunimo-Geroves-Centras-Lietuvoje.pdf
http://www.lgl.lt/assets/LGBT-Jaunimo-Geroves-Centras-Lietuvoje.pdf
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Darbuotojai

VLADIMIRAS SIMONKO

Vadovas

EDUARDAS PLATOVAS

Programų vadovas

TOMAS VYTAUTAS 

RASKEVIČIUS

Žmogaus teisių 

politikos koordinatorius

ODETA MAKAVEcKAITė

Finansininkė

RASA KAVALIAUSKAITė

Administratorė

(iki 2016 m. spalio mėn.)

EGLė KUKTORAITė

Komunikacijos

koordinatorė

VIRGINIjA PRASMIcKAITė

Projektų koordinatorė

DIANA RABIKAUSKAITė

Savanorių koordinatorė

http://www.lgl.lt/lgl/apie-mus/zmones/darbuotojai/
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Savanoriai

Savanorių komanda – vie-

nas iš stipriausių asociacijos 

LGL veiklos ramsčių. Asociaci-

joje darbavosi tiek savanoriai iš 

LGL savanorių veiklos 

spektras  yra labai platus. jis ap-

ima tokias veiklas kaip straips-

nių rašymą, pagalbą atliekant 

administracines biuro funkcijas; 

taip pat į LGBT bendruomenės 

įtraukimą orientuotas veiklas – 

dirbtuvių, paskaitų, susitikimų, 

filmų peržiūrų organizavimą.

LGL džiaugiasi visais sa-

vanoriauti pasiryžusiais žmo-

nėmis bei tuo, kaip savo indi-

vidualumu, idėjomis ir darbu 

jie prisideda prie organizacijos 

 SAVANORIAUTI LGL VERTA, NES GALITE:

•	 Prisidėti	prie	aktyvizmo	LGBT	asmenų	žmogaus	teisių	srityje,	tapti	žmogaus	teisių

 istorijos dalimi; 

•	 Dalyvauti	įvairiose	konferencijose,	seminaruose,	mokymuose	tiek	Lietuvoje,	tiek	

 užsienyje;

•	 Susipažinti	su	LGL	darbo	„virtuve“,	naudojamais	metodais	bei	vykdomų	projektų	gausa;

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

•	 Patobulinti	anglų	kalbos	įgūdžius;

•	 Susipažinti	su	daugybe	įkvepiančių,	įdomių	žmonių,	praplėsti	savo	pažinčių	ratą.

Lietuvos, tiek ir iš įvairių užsie-

nio valstybių: Italijos, Suomijos, 

Vokietijos, Slovakijos, Nyder-

landų. Visi jie aukoja savo laiką, 

idėjas, energiją bei patirtis, taip 

prisidėdami prie LGL tikslų įgy-

vendinimo ir visokeriopai pra-

turtindami asociacijos veiklą.

sėkmės. Savanoriai kiekvie-

name žingsnyje palaiko vieni 

kitus, o tam, kad būtų lengviau 

susidoroti su iššūkiais, orien-

tuotis gausybėje organizacijos 

veiklų bei išlikti motyvuotais, 

LGL komandoje yra savanorių 

koordinatorė, nuolat pasiruo-

šusi padėti.

Norėdami suteikti kuo 

platesnės ir išsamesnės in-

formacijos apie savanorystę 

LGL, paruošėme dažniausiai 

užduodamų klausimų (DUK) 

sąrašą, kurį galite rasti mūsų 

tinklalapyje sekdami šia nuoro-

da: http://www.lgl.lt/prisijunk/

savanoryste/duk/.

jeigu jame nerandi atsa-

kymo į tave dominantį klausi-

mą, turi pastabų, komentarų, 

pasiūlymų arba nori prisidėti 

prie mūsų komandos jau da-

bar, kreipkis į LGL savanorių 

koordinatorę el. pašto adresu: 

volunteers@gay.lt.

http://www.lgl.lt/lgl/apie-mus/zmones/savanoriai/
http://www.lgl.lt/prisijunk/savanoryste/duk/
http://www.lgl.lt/prisijunk/savanoryste/duk/
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Finansinė ataskaita

DUOMENYS APIE PAjAMAS IR IŠLAIDAS 2016 METAIS

Pajamos

Išlaidos

Nepanaudotos projektinės lėšos (2015-12- 31)

7 1 , 7 6 7  €

€

€

132.868 €

29

%

%

14

10

8

7

6

4  

4

3

2

1

1

1

1

7

100

100

34

16

50

35,100 €

25,000 €

1 8 , 8 7 1  €

16,948 €

13 ,995  €

10,459 €

9 , 9 3 8  €

7 , 9 6 9  €

5 , 7 5 0  €

3 , 4 6 9  €

3 , 4 0 0  €

2 , 7 0 0  €

2 , 0 0 0  €

1 8 , 1 8 6  €

245,553 €

378,421 €

88,162 €

43,004 €

131,456 €

262,622 €

122,707 €

385,329 €

Europos Komisija

Darbo užmokesčio fondas (su mokesčiais)

Vokietijos užsienio reikalų ministerija

LGBT centro išlaidos

Vokietijos fondas „Erinnerung. Verantwortung and zukunft“ (EVz)

Projektinės veiklos

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programa

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Metinės išlaidos:

Europos Komisijos programa Erasmus +

Nepanaudotos projektinės lėšos (2016-12- 31)

Iš viso:

„Love Fund“ (jungtinė Karalystė)

Amnesty International

ILGA-Europe

„Give a Damn“ fondas (Nyderlandai)

Norvegijos Karalystės ambasada Vilniuje

Flandrijos regiono vyriausybė

Geros valios fondas (Lietuva)

Nyderlandų Karalystės ambasada Vilniuje

Kiti rėmėjai

Metinės pajamos

Iš viso:


