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Apie LGL
Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT*) as-
menų teisių gynimo asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruo-
menės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. 
Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną1, asociacija LGL yra vie-
na brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų 
šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis principas – nepriklau-
somybė 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, pasi-
telkdama per dvidešimt veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, sąmo-
ningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo srityse.

Šiuo metu LGL komandą sudaro 5 bendruomeninės Valdybos nariai, 7 
nuolatiniai darbuotojai, taip pat virš 20 savanorių tiek Lietuvoje, tiek už-
sienyje. Mūsų komanda – jaunatviška, dinamiška, besikeičianti ir visuomet 
atvira naujiems nariams, idėjoms ir projektams. Svarbu pabrėžti, jog orga-
nizacijos 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 Res-
publikos 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, www.
nlif.lt) bei Žmogaus teisių organizacijų koalicijos (ŽTOK) narė. LGL taip pat 
priklauso tarptautinėms organizacijoms ILGA (The International Lesbian 
and Gay Association), IGLYO (The International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Queer Youth and Student Organization), EPOA (The Euro-
pean Pride Organisers Association) ir TGEU (The European Transgender 
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 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.nlif.lt
http://www.nlif.lt
http://www.lgl.lt 
http://www.facebook.com/lgl.lt/
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LGBT teisių apžvalga 2018 metais: 
iššūkiai ir laimėjimai

2018-ieji Nacionalinei LGBT teisių organizacijai LGL buvo jaudinančių iš-
šūkių ir įkvepiančių laimėjimų metai. Jūsų paskatinimo ir paramos dėka 
LGL įgyvendino daugybę svarbių veiklų siekiant pagerinti LGBT žmogaus 
teisių situaciją Lietuvoje.

Šiais metais LGL įgyvendino eilę sėkmingų projektų. Ryškiausias jų – jau 
tradicija tapęs  „Vaivorykštės dienų“ festivalis, kurio metu Vilniuje buvo ati-
daryta pirmoji vaivorykštės spalvų perėja. Kartu su Lietuvos LGBT ben-
druomene dalyvavome ir „Baltic Pride“ eitynėse Rygoje. Šiemet taip pa-
tyrėme neapykanta LGBT bendruomenės interesams atstovaujančiai 
organizacijai motyvuotą homofobinį išpuolį, po kurio sulaukėme Užsienio 
reikalų ministerijos ir tarptautinių organizacijų bei institucijų paramos.

Augusto Didžgalvio nuotr.
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2018-uosius metus skyrėme pasiruošimui kitų metų birželio 4-9 dieną 
vyksiančiam „Baltic Pride“ 2019 festivaliui. Nors LGBT žmogaus teisėms 
priešiškos jėgos siekia pasipriešinti birželio 8 dieną vyksiančioms eity-
nėms „Už lygybę!“, užtikriname, kad eitynės įvyks kaip planuota, o „Baltic 
Pride“ 2019 įeis į LGBT žmogaus teisių judėjimo istoriją kaip sėkmingiau-
sias ir ambicingiausias LGBT bendruomenės festivalis nepriklausomoje 
Lietuvoje.

2018 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 2018 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
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Veiklos

LGL atstovė dalyvavo tarptautinio projekto „E.T.Ho.S“  
partnerių susitikime Atėnuose (Graikija)

2018 m. vasario 5-6 dienomis Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL 
komunikacijos koordinatorė Eglė Kuktoraitė dalyvavo tarptautinio projekto 
„E.T.Ho.S: Pasipriešinti transfobiniams, homofobiniams ir bifobiniams ste-
reotipams per geresnę reprezentaciją žiniasklaidoje“ partnerių pirmajame 
susitikime, kuris vyko Atėnuose (Graikija).
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Helsinkyje įvyko „Vaivorykštės teisių“ projekto  
partnerių susitikimas

2018 m. kovo 7 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovai 
dalyvavo projekto „Vaivorykštės teisės: LGBT lygybės Europoje skatini-
mas“ partnerių susitikime Suomijos sostinėje Helsinkyje. Susitikimo metu 
buvo aptartos būsimos projekto veiklos ir renginiai.
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Augusto Didžgalvio nuotr.

Susitikime Švedijos ambasadoje – pasiruošimas festivaliui  
„Vaivorykštės dienos“ 2018

2018 m. kovo 26 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL ir Vil-
niuje reziduojančių diplomatinių atstovybių atstovai susitiko Švedijos am-
basadoje aptarti pasiruošimo darbų artėjančiam „Vaivorykštės dienų“ 2018 
festivaliui.

„Vaivorykštės dienos“ 2018
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Augusto Didžgalvio nuotr.

Vilnius pasiruošė „Vaivorykštės dienoms“:  
pėsčiųjų perėja nudažyta LGBT vėliavos spalvomis

2018 m. gegužės 17-ąją visas pasaulis minėjo Tarptautinę dieną prieš ho-
mofobiją, bifobiją ir transfobiją (angliškas akronimas „IDAHOT“). Šia proga 
Vilniuje Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL surengė festivalį „Vaivo-
rykštės dienos“. Jam besiruošiant sankryža ties Pylimo gatve buvo nuda-
žyta vaivorykštės spalvomis.
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Augusto Didžgalvio nuotr.

Didžiųjų Lietuvos miestų gatvėse –  
„Vaivorykštės dienų“ 2018 plakatai

2018 m. gegužės 15 dieną Vilniaus miesto viešosiose erdvėse pasirodė 
Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL organizuojamo festivalio „Vai-
vorykštės dienos“ 2018 socialinės reklamos plakatai, kuriais siekta atkreip-
ti dėmesį į LGBT bendruomenės padėtį šimtmetį šventusioje Lietuvoje.
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Seime įvyko „Vaivorykštės dienų 2018“  
spaudos konferencija

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL bendradarbiaudama su Lietuvos 
Respublikos Seimo nare Aušrine Armonaite, Tarptautinės dienos prieš ho-
mofobiją, bifobiją ir transfobiją proga Lietuvos Respublikos Seime surengė 
spaudos konferenciją LGBT žmogaus teisių situacija Lietuvoje: tarp „drau-
dimų kultūros“ ir progreso. Spaudos konferencijos metu buvo aptarti LGL 
atlikto homofobinių patyčių Lietuvos mokyklose tyrimo rezultatai. Spau-
dos konferencijoje dalyvavo: Aušrinė Armonaitė (LR Seimo narė), Vladimir 
Simonko (Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL Vadovas), dr. Joseph 
Kosciw (JAV organizacijos GLSEN tyrimų ir strategijos vadovas), Eglė Kuk-
toraitė (Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL Komunikacijos koordi-
natorė).
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Augusto Didžgalvio nuotr.

Vilniaus gatvėmis riedėjo LGL  
„Vaivorykštės autobusas“

2018 m. gegužės 19 dieną 12.00 val. į centrines Vilniaus gatves išriedėjo jau 
tradiciniu tapęs Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL „Vaivorykštės 
dienų“ 2018 autobusas.
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Augusto Didžgalvio nuotr.

„Baltic Pride“ 2018 eitynėse Rygoje  
dalyvavo ir Lietuvos LGBT bendruomenė

2018 m. birželio 9 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL at-
stovai Rygoje prisijungė prie tūkstančių „Baltic Pride“ 2018 eitynių dalyvių 
ir atstovavo Lietuvą renginyje, kuris suteikė galimybę atkreipti dėmesį į 
LGBT žmogaus teisių padėtį regione. LGL atstovai į Rygą atvyko specialiai 
LGL užsakytu autobusu.
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Latvijoje LGL įteiktas LGBT herojaus apdovanojimas

2018 m. birželio 8 d. nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovams 
Rygoje (Latvija) buvo įteiktas LGBT herojaus apdovanojimas. Apdovanoji-
mas įteiktas per „Baltic Pride 2018“ festivalio metu vykusį renginį, kurį or-
ganizavo Latvijos LGBT NVO „Mozaika“.
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LGL atstovė dalyvavo susitikime dėl neapykantos  
kalbos stebėsenos socialiniuose tinkluose

2018 m. birželio 27 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL ko-
munikacijos koordinatorė Eglė Kuktoraitė dalyvavo Europos Komisijos, 
„Google+“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir „Youtube“ atstovų susitiki-
me, kuris vyko „Facebook“ būstinėje Dubline.
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LGL atstovas dalyvavo Lygių teisių koalicijos  
konferencijoje Kanadoje

Lygių teisių koalicijos šalių narių atstovai ir ministrai susitiko tarptautinė-
je konferencijoje Vankuveryje (Kanada). Konferencijos, kuri vyko 2018 m. 
rugpjūčio 5-7 dienomis, metu dalyviai išreiškė ryžtą kartu sukurti pasau-
lį, kuriame niekas nėra pamirštas dėl savo seksualinės orientacijos, lyties 
tapatybės ar išraiškos ir lyties požymių. Konferencijoje nacionalinę LGBT 
teisių organizaciją LGL atstovavo vadovas Vladimiras Simonko.
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Homofobinis išpuolis: padegtos LGL biuro durys

2018 m. rugpjūčio 10 d. apie 4 val. ryto buvo įvykdytas homofobinis iš-
puolis prie LGL biuro patalpų Vilniuje. Įėjimas į biurą, kurį LGL dalinosi su 
pirmame aukšte įsikūrusia drabužių parduotuve, buvo suniokotas tyčinio 
padegimo būdu. Apie galimus su neapykanta LGBT bendruomenei bei jos 
interesams atstovaujančiai organizacijai susijusius nusikaltimo motyvus 
LGL pranešė policijos pareigūnams, tačiau nusikaltėliai iki šiol nėra išaiš-
kinti.
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Augusto Didžgalvio nuotr.

Užsienio reikalų ministro vizitas LGL biure

Išreikšdami solidarumą su LGBT bendruomene, 2018 m. rugsėjo 17 d. LR 
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei Žmogaus teisių skyriaus 
vedėjas Donatas Butkus apsilankė asociacijos LGL būstinėje. Vizito metu 
ministras išreiškė susirūpinimą LGBT teisių padėtimi mūsų šalyje ir pati-
kino, jog rugpjūčio mėnesį padegimą ties įėjimu į asociacijos LGL biurą 
įvykdę nusikaltėliai bus išaiškinti ir sustabdyti.
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LGL atstovės dalyvavo NVO mainų programoje Helsinkyje

2018 m. rugpjūčio 20-24 dienomis Nacionalinės LGBT teisių organizaci-
jos LGL atstovės dalyvavo projekto „Vaivorykštės teisės: LGBTI lygybės 
Europoje skatinimas“ NVO mainų programoje Helsinkyje (Suomija). LGL 
komunikacijos koordinatorė Eglė Kuktoraitė ir narė bei savanorė Nadež-
da Petruchina mainų programos savaitę turėjo galimybę susipažinti su 
Suomijos LGBTI organizacijos „Seta“ veikla bei dalyvauti susitikimuose su 
Suomijos nevyriausybinių organizacijų, Teisingumo ministerijos bei Lygy-
bės ir Nediskriminavimo kontrolierių įstaigų atstovais.
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LGL atstovė dalyvavo „IGLYO“ metinėje konferencijoje Edinburge

2018 m. spalio 4-7 dienomis Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL 
komunikacijos koordinatorė Eglė Kuktoraitė dalyvavo metinėje tarptauti-
nės LGBTI jaunimo organizacijos „IGLYO“ konferencijoje Edinburge (Jung-
tinė Karalystė).
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Augusto Didžgalvio nuotr.

Žmogaus teisių diskursas viešojoje erdvėje:  
efektyvus atsakas neapykantos kalbai žiniasklaidoje

2018 m. spalio 19 dieną nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organi-
zavo unikalaus pobūdžio tarptautinį seminarą, kuriame dalyvavę tyrėjai, 
ekspertai ir viešosios nuomonės formuotojai turėjo galimybę aptarti pa-
grindinius iššūkius, su kuriais susiduria žmogaus teisių aktyvistai Lietuvoje, 
Baltarusijoje ir Ukrainoje. Seminaro metu buvo aptartas neapykantos kal-
bos, propagandos ir kitų agresyvios informacijos formų poveikis žmogaus 
teisių diskursui minėtose šalyse.
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LGL pateikė šešėlinę ataskaitą Jungtinių Tautų Visuotinės  
periodinės peržiūros mechanizmui

2018 m. spalio 12 d. nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, bendradar-
biaudama su tarptautinėmis organizacijomis „ILGA-Europe“, Transgender 
Europe (TGEU) bei „OII Europe“, pateikė šešėlinę ataskaitą Jungtinių Tautų 
Visuotinei periodinės peržiūros mechanizmui dėl LGBT (lesbiečių, gėjų, bi-
seksualių ir translyčių) asmenų žmogaus teisių padėties Lietuvoje. Kartu 
su tarptautiniais partneriais parengtoje LGL šešėlinėje atskaitoje įvardinti 
pagrindiniai iššūkiai siekiant užtikrinti pagrindines LGBT asmenų teises ir 
laisves Lietuvoje.
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LGL atstovai dalyvavo XXII-ojoje metinėje „ILGA-Europe“  
konferencijoje Briuselyje

2018 m. spalio 24-27 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL at-
stovai dalyvavo XXII-ojoje metinėje „ILGA-Europe“ konferencijoje Briuse-
lyje (Belgija). 2018 metų „ILGA-Europe“ konferencijos tema – „Nuo žodžių 
prie veiksmų“.
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Augusto Didžgalvio nuotr.

Kaune vyko neapykantos nusikaltimų mokymai  
Lietuvos Policijos pareigūnams

2018 m. lapkričio 8 d. Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, įgyven-
dindama tarptautinį projektą „Come Forward“, Kaune vykdė mokymus 
Lietuvos policijos pareigūnams, dirbantiems neapykantos nusikaltimų sri-
tyje, kuriuos vedė Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus 
viršininko pavaduotojas Vilius Velička bei viktimologijos ekspertė Aliona 
Palujanova. Mokymų metu Lietuvos policijos pareigūnai taip pat turėjo iš-
skirtinę galimybę susitikti su Stokholmo (Švedija) apskrities policijos nu-
sikalstamų tyrimų padalinio ekspertu Jonu Jonzon bei Švedijos Gėjų po-
licijos asociacijos įkūrėju Göran Stanton, kurie pasidalino gerąja patirtimi 
užtikrinant nukentėjusiųjų nuo neapykantos nusikaltimų teises jų šalyje.



2018 metų veiklos ataskaita

27

Vilniuje vyko projekto „E.T.HO.S.“ partnerių susitikimas

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organizavo projekto „Pasiprie-
šinti transfobiniams, homofobiniams ir bifobiniams stereotipams per ge-
resnį reprezentavimą žiniasklaidoje“ (E.T.HO.S.) partnerių susitikimą Vilniu-
je. 2018 m. gruodžio 3 dieną Graikijos ambasadoje Vilniuje organizuotas 
priėmimas projekto „E.T.HO.S.“ partnerių vizito Lietuvoje proga.
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LGL vykdomos socialinių tinklapių stebėsenos rezultatai

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, bendradarbiaudama su Euro-
pos Komisija, „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „YouTube“ ir „Google+“, 
vykdo socialinių tinklapių stebėseną dėl neapykantos kalbos seksualinės 
orientacijos pagrindu. Džiaugiamės ketvirtojo stebėsenos ciklo rezultatais 
ir tikimės, kad netrukus „Facebook“ taps dar saugesne vieta kiekvienam 
vartotojui.
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Projektai

„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.
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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.



2018 metų veiklos ataskaita

31

„Vaivorykštės teisės:  
LGBTI lygybės Europoje skatinimas“

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

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga

Projektu „Vaivorykštės teisės: LGBTI lygybės Europoje skatinimas“ buvo 
plėtojamos LGBTI lygybės politikos priemonės keturiose valstybėse narė-
se: Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.



2018 metų veiklos ataskaita

32

„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 
nariai.



2018 metų veiklos ataskaita

33

„JAV ir Lietuvos įtraukaus švietimo ekspertų  
gerosios praktikos mainai“

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

Finansavimo šaltinis: JAV valstybės departamentas ir JAV ambasada Lie-
tuvoje

Projekto metu JAV įtraukaus švietimo ekspertas dr. Joseph G. Kosciw (GL-
SEN tyrimų ir strategijos vadovas) buvo pakviestas apsilankyti Lietuvoje 
„Vaivorykštės dienų 2018“ festivalio proga. JAV eksperto vizito Lietuvoje 
metu buvo siekiama atkreipti Lietuvos visuomenės, žiniasklaidos ir švieti-
mo politikos formuotojų dėmesį į homofobinių patyčių problemą ir paska-
tinti gerosios praktikos mainus tarp JAV ir Lietuvos aktyvistų, kovojančių 
už įtraukią mokyklų aplinką. Ekspertas dalyvavo LGL organizuojamuose 
susitikimuose su vietos švietimo politikos formuotojais.



2018 metų veiklos ataskaita

34

„Europos Tarybos LGBT teisėms skirtos rekomendacijos CM/
Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėsena“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. kovas – 2018 m. spalis

Finansavimo šaltinis: Tarptautinė LGBTI organizacija „ILGA-EUROPE“

Įgyvendinant projektą „Europos Tarybos LGBT teisėms skirtos rekomen-
dacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėsena“, asociacija LGL parengė 
antrąją dokumentinę ataskaitą dėl Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgy-
vendinimo Lietuvoje. Projektu siekta ne tik užfiksuoti neįgyvendintas Re-
komendacijos nuostatas, bet ir paskatinti Lietuvos Vyriausybę Europos Ta-
rybai pateikti užpildytą klausimyną dėl įgyvendinimo proceso stebėsenos.



2018 metų veiklos ataskaita

35

„Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida 
ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. kovas – 2018 m. spalis

Finansavimo šaltinis: Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokra-
tijai programa

Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos NVO šį projektą vykdė kartu su žurnalis-
tais, siekdamos atsverti agresyvią „tradicinių vertybių“ sklaidą projekte da-
lyvaujančiose šalyse, platindamos joms prieštaraujančią informaciją, be-
siremiančią žmogaus teisių perspektyva. Įgyvendindama šį projektą LGL 
bendradarbiavo su organizacijomis „Journalists for Tolerance“, DOTYK ir 
Auco FULCRUM.



2018 metų veiklos ataskaita

36

„Pasipriešinti transfobiniams, homofobiniams ir bifobiniams ste-
reotipams per geresnį reprezentavimą žiniasklaidoje“ (E.T.HO.S.)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga

Projektas „E.T.HO.S.“ incijuotas dėl būtinybės pasipriešinti egzistuojan-
tiems stereotipams ir nusistatymams prieš LGBT (lesbietes, gėjus, bisek-
sualius ir translyčius) žmones Europos Sąjungoje, siekiant sutelkti dėmesį 
į vieną svarbiausių reprezentavimo priemonių – žiniasklaidą. Žiniasklaidos 
vaidmuo yra ypatingai svarbus sprendžiant sudėtingus homofobijos, bifo-
bijos ir transfobijos reiškinius.



2018 metų veiklos ataskaita

37

„Call It Hate: didinant sąmoningumą apie prieš LGBT asmenis 
nukreiptus neapykantos nusikaltimus“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga

Projektu siekiama kovoti su neapykantos nusikaltimais prieš LGBT asme-
nis didinant sąmoningumą LGBT bendruomenėse bei plačiojoje visuome-
nėje apie poreikį pranešti apie šiuos neapykantos nusikaltimus. Šių tikslų 
bus siekiama dirbant su šiomis grupėmis tiesiogiai ir skiriant dėmesį są-
moningumo didinimo ir įgalinimo veikloms.



2018 metų veiklos ataskaita

38

„#LGBT_LT: didinant sąmoningumą ir  
LGBT bendruomenės matomumą Lietuvoje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga

Projektu siekiama skatinti LGBT asmenų teisių įtvirtinimą Lietuvoje orga-
nizuojant sąmoningumo didinimo ir informacijos sklaidos veiklas. Organi-
zuojant LGBT bendruomenės matomumo didinimo iniciatyvas, tokias kaip 
„Vaivorykštės dienos“, „Baltic Pride“ ir LGBT* kino festivalis „Kreivės“, pro-
jektu siekiama skatinti aktyvesnes viešas diskusijas LGBT temomis, susiju-
sias tiek su socialine, tiek su teisine sritimis.



2018 metų veiklos ataskaita

39

„Baltic Pride 2019: LGBT žmogaus teisių skatinimas  
bendradarbiaujant Šiaurės ir Baltijos šalims“ 2018 06 – 2019 06

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželis – 2019 m. birželis

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų taryba

Projektas „Baltic Pride 2019: LGBT žmogaus teisių skatinimas bendradar-
biaujant Šiaurės ir Baltijos šalims“ vienija Baltijos šalių LGBT* teises ginan-
čias organizacijas – LGL (Lietuva), „Mozaika“ (Latvija) ir Estijos LGBT asoci-
acija – bei partnerius iš Šiaurės šalių – „Amnesty International Denmark“ ir 
SETA (Suomija).



2018 metų veiklos ataskaita

40

Leidiniai



Finansinė ataskaita

DUOMENYS APIE PAJAMAS IR IŠLAIDAS 2018 METAIS

NEPANAUDOTOS PROJEKTINĖS LĖŠOS (2017-12-31)

PAJAMOS € %

290.095 €

Europos Komisija 75.191 € 35 %

METINĖS PAJAMOS: 213.714 € 100 %

METINĖS IŠLAIDOS: 321.524 € 100 %

NEPANAUDOTOS PROJEKTINĖS LĖŠOS (2018-12-31) 152.124 €

Atviros visuomenės fondas 36.352 € 17 %

Šiaurės ministrų tarybos biuras 11.113 € 5 %

IŠLAIDOS € %

Darbo užmokesčio fondas (su mokesčiais) 119.230 € 37 %

LGBT centro išlaidos 31.135 € 10 %

Projektinės veiklos 171.159 € 53 %

Europos socialinio fondo agentūra (Lietuva) 34.446 € 16 %

„ILGA-Europe“ 12.435 € 6 %

„Freedom House“ 6.559 € 3 %

Kiti rėmėjai 23.941 € 12 %

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programa (Lietuva)

13.677 € 6 %
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