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

Šiuo metu LGL komandą sudaro 4 bendruomeninės Valdybos 
nariai, 5 nuolatiniai darbuotojai, taip pat virš 20 savanorių 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mūsų komanda – jaunatviška, 
dinamiška, besikeičianti ir visuomet atvira naujiems nariams, 
idėjoms ir projektams. Svarbu pabrėžti, jog organizacijos veikloje 
dalyvauja ne tik homoseksualios orientacijos asmenys. Šalia 
LGBT bendruomenei priklausančių asmenų didžiuojamės mūsų 
draugais ir rėmėjais, kuriems parama LGBT teisėms visų pirmiausia 
yra demokratijos ir efektyvios žmogaus teisių apsaugos visiems 
Lietuvos Respublikos piliečiams be išimties klausimas.

Asociacijos LGL biuras yra įsikūręs Vilniuje, V. Šopeno g. 1-1. 
Čia LGL komanda administruoja bei įgyvendina daugybę 
projektų, organizuoja susitikimus bei reguliariai kviečia LGBT 
bendruomenės narius ir juos palaikančius asmenis į įvairiausius 
renginius. LGL biure veikiančiame vieninteliame Lietuvoje LGBT 
centre įsikūrusi su organizacijos veikla susijusios literatūros 
skaitykla, galima pasinaudoti nemokamu interneto ryšiu bei 
užsukti puodeliui kavos ar arbatos. LGBT centras atviras visiems 
geranoriškai nusiteikusiems lankytojams, norintiems sužinoti 

1 Oficialiai asociacija LGL Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijoje buvo įregistruota 
1995 metų gegužės 4 dieną.
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daugiau apie organizacijos vykdomą veiklą bei LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. 

Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) 
bei Žmogaus teisių organizacijų koalicijos (ŽTOK) narė. LGL taip 
pat priklauso tarptautinėms organizacijoms ILGA (tarptautinė 
LGBTI teisių asociacija), IGLYO (tarptautinė LGBTQI jaunimo 
organizacija), EPOA (Europos „Pride“ organizatorių asociacija) 
ir TGEU (tarptautinė translyčių asmenų teisių organizacija). 
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.
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LGBT TEISIŲ APŽVALGA 
2021 METAIS: IŠŠŪKIAI IR 
LAIMĖJIMAI
2021 metai Nacionalinei LGBT teisių organizacijai LGL buvo sudėtingų iššūkių 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 nemažai sėkmingų projektų. Nepaisant COVID-19 
apribojimų, aktyviai teikėme  emocinę paramą  LGBT vaikams ir jaunuoliams 
ir raginome nepamiršti jų  poreikių. Kartu su emocinės paramos platformos 
savanoriais rengėme patyčių prevencijos  seminarus  mokytojams, specialistams, 
tėvams ir jaunuoliams. Parengėme interaktyvią programėlę vaikams ir jaunuoliams 
bei vadovą specialistams apie kovą su įvairių formų smurtu prieš LGBT vaikus.

2021 metais LGL organizuojamus IT kursus baigė pirmoji savo ateitį IT srityje kurianti 
jaunuolių laida. LGL vykdomi IT kursai sulaukė ir „Google“ dėmesio. LGL tapo viena 
iš 13-os organizacijų,  laimėjusių  metų pradžioje „Google“ paskelbtą filantropinę 
iniciatyvą „Google.org Impact Challenge“.

Aktyviai gynėme LGBT šeimų interesus. Vykdėme  matomumo didinimo 
kampaniją, kurios metu tos pačios lyties partneriai pasakojo apie praktinius 
iššūkius, su kuriais Lietuvoje susiduria LGBT šeimos. Teisingumo ministerijoje 
organizavome konferenciją apie šeimų apsaugą ir įvairovę, šia tema diskutavome ir 
Nacionaliniame žmogaus teisių forume.

https://lithuania.livewithoutbullying.com/
https://www.lgl.lt/naujienos/lgl-vaizdo-klipe-raginimas-covid-19-apribojimu-kontekste-nepamirsti-lgbt-vaiku-poreikiu/
https://www.lgl.lt/naujienos/kartu-pries-patycias-lgl-emocines-paramos-platformos-savanoriai-vykde-samoningumo-didinimo-projekta/
https://www.lgl.lt/naujienos/startavo-nauja-interaktyvi-programele-vaikams-ir-paaugliams/
https://www.lgl.lt/naujienos/projektas-ivairi-vaikyste-arteja-prie-finiso/
https://www.lgl.lt/naujienos/lgl-organizuojamu-it-kursu-dalyviai-masina-naujos-galimybes-ir-pagarba-ivairovei/
https://www.lgl.lt/naujienos/lietuvos-geju-lygai-parama-is-google-org/
https://www.lgl.lt/naujienos/saugokime-visas-seimas-kodel-lietuvai-reikalingas-lyciai-neutralus-partnerystes-institutas/
https://www.lgl.lt/naujienos/saugokime-visas-seimas-kodel-lietuvai-reikalingas-lyciai-neutralus-partnerystes-institutas/
https://www.lgl.lt/naujienos/teisingumo-ministerijoje-lgl-organizuota-konferencija-apie-seimu-apsauga-ir-ivairove/
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Bendradarbiavome su Europos Komisija bei IT kompanijomis pranešant neapykantą 
prieš LGBT asmenis kurstančius komentarus. Taip pat aktyviai pasisakėme įvairiais 
LGBT žmogaus teisių klausimais viešojoje erdvėje.

2021 metus taip pat skyrėme pasiruošimui kitų metų birželio 1-5 dieną vyksiančiam 
„Baltic Pride“ 2022 festivaliui. Esame tikri, kad „Baltic Pride“ 2022 įeis į LGBT žmogaus 
teisių judėjimo istoriją kaip sėkmingiausias ir ambicingiausias LGBT bendruomenės 
festivalis nepriklausomoje Lietuvoje.

2021 METŲ LGL VEIKLOS ATASKAITA

Tam, kad įgyvendintų savo strateginį planą ir siektų minėtų strateginių tikslų, 
asociacija LGL 2021 metais įgyvendino skirtingas veiklas, svarbiausios iš kurių 

trumpai apibendrinamos žemiau.

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

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

https://www.lgl.lt/naujienos/es-elgesio-kodeksas-pries-neteiseta-neapykanta-internete-rezultatai-islieka-teigiami-taciau-pazanga-leteja/
https://www.lgl.lt/naujienos/egle-kuktoraite-apie-baime-kad-lgbt-zmones-bus-lygus-savo-orumu/
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Veiklos
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LGL VAIZDO KLIPE – RAGINIMAS 
COVID-19 APRIBOJIMŲ KONTEKSTE 
NEPAMIRŠTI LGBT VAIKŲ POREIKIŲ

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL paskelbė vaizdo klipą, kuriuo raginama 
COVID-19 apribojimų kontekste nepamiršti LGBT vaikų poreikių.

Sudėtingu COVID-19 pandemijos laikotarpiu LGBT vaikai susiduria su emocinės 
sveikatos iššūkiais. Kaip ir visi vaikai, jie jaučiasi izoliuoti dėl apribotų socialinių 
kontaktų. Vaikai visą laiką praleidžia namuose, mokosi nuotoliniu būdu ir negali 
sulaukti juos palaikančiųjų suaugusiųjų ir draugų paramos mokykloje.

LGL emocinės paramos LGBT vaikams ir paaugliams platformoje nuolat sulaukiama 
užklausų dėl sudėtingų santykių šeimoje, savęs priėmimo, seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės atskleidimo artimiesiems, COVID-19 apribojimų sukeliamų 
emocinės sveikatos iššūkių.

„COVID-19 apribojimų laikotarpis yra sunkus metas LGBT vaikams. Jie jaučiasi 
izoliuoti namuose, negali gauti reikiamos paramos mokykloje, būti su draugais ir 
sukurti tą ypatingą ryšį, kurį kuriame bendraudami gyvai,“ – vaizdo klipe sako LGL 
komunikacijos vadovė Eglė Kuktoraitė.

Įgyvendinant  projektą  „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų 
tapatumo įvairovę Europoje“ taikomi inovatyvūs metodai siekiant pasipriešinti 
smurtui, nukreiptui prieš vaikus, kurie neatitinka visuomenėje vyraujančių lyčių 
standartų. Vienos pagrindinių projekto veiklų – interaktyvios mobiliosios programėlės 
sukūrimas, vadovas su vaikais dirbantiems profesionalams, mokymai, seminarai, 
internetiniai kursai bei 2021 m. rugsėjo mėnesį vykusi tarptautinė konferencija.



10

ŠVEDIJOS AMBASADOJE PAMINĖTA 
TARPTAUTINĖ DIENA PRIEŠ HOMOFOBIJĄ

2021 m. gegužės 17 d. Vilniuje Švedijos ambasados kiemelyje organizuotu renginiu paminėta 
Tarptautinė diena prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją (angl. santrumpa IDAHOT). 
Renginyje dalyvavo LGBT teisių aktyvistai, draugiškų LGBT žmogaus teisėms diplomatinių 
atstovybių, socialiai atsakingo verslo, žiniasklaidos atstovai ir politikai.

Renginio metu Švedijos ambasadorė J. E. Inger Buxton draugiškų LGBT žmogaus teisėms 
užsienio šalių ambasadorių vardu išreiškė paramą LGBT bendruomenei. Nacionalinės LGBT 
teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko pristatė LGBT teisių situaciją Lietuvoje, 
tarptautinės LGBTI žmogaus teisių organizacijos „ILGA-Europe“ sudaryto Europos valstybių 
LGBTI žmogaus teisių žemėlapio rezultatus.

Renginio dalyviai stebėjo Europos Komisijos komisarės lygybės klausimais Helenos Dalli 
vaizdo sveikinimą. Renginio metu įteikti ir du „Baltic Pride“ apdovanojimai už nuopelnus 
LGBT teisių ir matomumo didinimo srityje. Apdovanojimai įteikti LGL emocinės paramos 
platformos LGBT vaikams ir paaugliams savanorėms bei LGL vaizdo klipo apie tos pačios 
lyties porų patiriamus iššūkius herojei Aurelijai Ignotei Paunksnei.

„Tarptautinės dienos prieš homofobiją minėjimas šiais metais yra kaip niekada svarbus. LGBT 
bendruomenei ypatingai reikia palaikymo ir paramos. Džiaugiuosi, kad net pandemijos 
sąlygomis radome saugų būdą susitikti ir jaučiame tvirtą Švedijos, Norvegijos, Danijos, 
Suomijos, JAV, Airijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės ambasadorių, politikų ir verslo 
sektoriaus atstovų palaikymą. Tai ypatingai svarbu, nes LGBTI žmogaus teisių situacija 
Lietuvoje negerėja, o LGBT bendruomenė yra įsibaiminusi dėl nuolatinių homofobinių 
išpuolių,“ – kalbėjo Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

„Šiandien mes pabrėžiame, kad visi žmonės nusipelno galimybės gyventi be baimės, smurto 
ir diskriminacijos. IDAHOT diena yra apie žmogaus teises visiems; nepriklausomai nuo to, kas 
esame ir ką mylime. LGBT+ teisės yra žmogaus teisės,“ – teigia Švedijos ambasadorė Lietuvoje 
Inger Buxton.
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LIETUVOS GĖJŲ LYGAI – PARAMA IŠ 
„GOOGLE.ORG”

Asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) tapo viena iš 13-os organizacijų, laimėjusių 
metų pradžioje „Google“ paskelbtą filantropinę iniciatyvą „Google.org Impact 
Challenge“. 2 milijonų eurų paramą įmonė skirs laimėjusių organizacijų projektams, 
skatinantiems ekonomikos augimą bei kuriantiems vienodas galimybes visiems įgyti 
žinių skaitmeninės rinkodaros srityse.

Būtent technologijos palengvino pandemijos naštą Europos įmonėms ir 
bendruomenėms. Tačiau praėjusieji metai taip pat išryškino būtinybę visoms 
įmonėms sudaryti vienodas galimybes naudotis technologijų privalumais. Tad 
„Google“ sausio mėnesį pradėjo vykdyti „Impact Challenge“ iniciatyvą, skirtą Vidurio 
ir Rytų Europos šalims. Taip siekiama paskatinti ekonomikos skaitmenizaciją, kurios 
pagrindas – socialinė įtrauktis. 

„Džiaugiamės, kad „Google“ įvertino mūsų projektą ir nusiuntė Lietuvos LGBT 
bendruomenei palaikymo žinutę. LGBT bendruomenė ypatingai skaudžiai pajuto 
karantino pasekmes. Pandemija išryškino ir nepakantumą LGBT žmonių atžvilgiu. 
Tikiuosi, kad mūsų projektas prisidės prie socialinės sanglaudos, suteiks daugiau 
galimybių LGBT ir kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausantiems 
asmenims. Taip pat paskatins socialinę įtrauktį, o įgyti technologijų įgūdžiai leis 
sėkmingai plėtoti ir skaitmeninti savo verslą ar pradėti karjerą IT sektoriuje“, – sakė 
LGL vadovas Vladimiras Simonko.



12

Trejus metus vyksiančio projekto metu asociacija LGL siūlys nemokamus nuotolinius 
skaitmeninės rinkodaros ir programavimo kursus LGBT bendruomenei ir kitoms 
socialiai jautrioms grupėms. Šio projekto metu LGL kartu su programavimo akademija 
„Code Academy“ suteiks galimybę bent 180 žmonių įgyti naujų žinių, kurios leis 
panaudoti technologijas savo verslo vystymui, siekiant karjeros ar persikvalifikuojant. 
Taip pat LGL organizuos karjeros dienas, kuriose verslo atstovai dalyviams pristatys 
karjeros galimybes įvairiuose verslo sektoriuose.

Paskelbusi iniciatyvą, kompanija „Google“ sulaukė daugiau nei 800 įvairių 
organizacijų paraiškų. Laimėjusius projektus atrinko tarptautinė ekspertų grupė, 
„Google“ ir „INCO“ organizacijos. Kiekviena nugalėjusi organizacija gaus piniginį 
prizą nuo 50 000 iki 250 000 eurų, „Google“ paramą bei konsultacijas, kurios padės 
įgyvendinti pateiktus pasiūlymus.

Visų „Impact Challenge“ laimėtų projektų aprašymai pateikiami tinklapyje  g.co/
ceechallenge.

Pastaraisiais metais filantropinis „Google“ padalinys „Google.org“ skyrė per 400 
tūkst. eurų paramą įvairiems projektams Lietuvoje ir Latvijoje.
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ARTĖJANT „WORLDPRIDE IR 
EUROGAMES“ – VAKARĖLIS DANIJOS 
AMBASADOS SODELYJE

Liepos 15 dieną Danijos ambasados kiemelyje įvyko Danijos ambasados, Švedijos 
ambasados ir Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL organizuotas vakarėlis 
artėjančių „WorldPride ir EuroGames“ festivalių proga.

„WorldPride“ festivalis ir „EuroGames“ žaidynės vyks rugpjūčio mėnesį Kopenhagoje 
(Danija) ir Malmo (Švedija).
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LGL ATSTOVAI DALYVAVO 
KOPENHAGOJE VYKUSIAME 
„WORLDPRIDE IR EUROGAMES“ 
FESTIVALYJE
2021 m. rugpjūčio 17-20 d. Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovai 
dalyvavo Kopenhagoje vykusio „WorldPride ir EuroGames“ festivalio žmogaus teisių 
konferencijos programoje ir tinklaveikos susitikimuose.

Dalyvavimas Kopenhagoje vykusio „WorldPride ir EuroGames“ festivalio 
žmogaus teisių konferencijos programoje ir tinklaveikos susitikimuose – Šiaurės 
ministrų tarybos biuro Lietuvoje finansuojamo projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių 
bendradarbiavimo stiprinimas siekiant LGBTI lygybės“ (angl. Enhancing Nordic – 
Baltic cooperation for LGBTI equality“) dalis.
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LGL DALYVAVO PATYČIŲ PREVENCIJAI 
SKIRTOJE LGBT+ KONFERENCIJOJE 
„SPALVOS“ KLAIPĖDOJE

2021 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdoje organizuotoje patyčių prevencijai skirtoje LGBT+ 
konferencijoje „Spalvos“ Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL komunikacijos 
vadovė Eglė Kuktoraitė skaitė pranešimą „LGBT+ jaunuolių padėtis Lietuvoje, 
poreikiai ir emocinė sveikata COVID-19 pandemijos laikotarpiu“.

Pranešimo metu LGL komunikacijos vadovė  teigė, kad kai Lietuvos moksleiviai 
priversti slėpti savo seksualinę orientaciją dėl patyčių, todėl kadangi problema 
paslėpta, yra manoma, kad švietimo įstaigose apskritai nėra problemų dėl 
homofobijos, nors ji – itin ryški kalbant su mokiniais. Be to, kai kurie mokytojai patys 
inicijuoja patyčias. E. Kuktoraitė ragino pakeisti pedagogų požiūrį ir mokytojų 
rengimą žmogaus teisių klausimu.

Konferencijoje dalyvavę žmogaus teisių bei jaunimo organizacijų, LGBT+ 
bendruomenės, Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai, politikai ir kiti dalyviai ne 
tik apžvelgė esamą patyčių paplitimo tarp jaunimo situaciją, aptarė šios problemos 
pasekmes miestui bei jo gyventojams, bet ir supažindino su jau įgyvendintais 
sveikintinais patyčių prevencijos projektais.

Taip pat konferencijos metu buvo siekiama nustatyti ir pagrindinius uždavinius, 
padėsiančius Klaipėdai tapti lydere Lietuvoje įgyvendinant patyčių tarp jaunimo 
prevencijos politiką bei sprendžiant su tuo susijusius iššūkius. O renginio metu iškelti 
pagrindiniai tikslai buvo įtvirtinti konferencijos pabaigoje pasirašytu memorandumu.

https://www.lgl.lt/naujienos/lgl-dalyvavo-patyciu-prevencijai-skirtoje-lgbt-konferencijoje-spalvos-klaipedoje/
https://www.jarmo.net/2021/08/e-kuktoraite-ragina-keisti-mokytoju.html?m=1&fbclid=IwAR3me31qewGlvqpJchfk5ynDMhDOXadVuEFkqLRRsnjlwmfCC4cZQE0PT4M
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LGL ATSTOVAI DALYVAVO PROJEKTO 
„ĮVAIRI VAIKYSTĖ“ KONFERENCIJOJE 
BARSELONOJE

2021 m. rugsėjo 2-3 d. Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovai dalyvavo 
tarptautinėje projekto „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų 
tapatumo įvairovę Europoje“ baigiamojoje konferencijoje ir partnerių susitikime.
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STARTAVO NAUJA INTERAKTYVI PROGRAMĖLĖ 
VAIKAMS IR PAAUGLIAMS

„Įvairi vaikystė“ yra interaktyvi programėlė, atsakanti į dažniausiai užduodamus vaikų 
ir jaunuolių klausimus apie LGBT teises. Programėlė prieinama ir lietuvių kalba.

Programėlę galite nemokamai atsisiųsti „Apple“ ir „Google Play“ parduotuvėse. 
„Apple“: https://apps.apple.com/us/app/diversity-and-childhood/id1577170662

„Google Play“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diversity.app

Daugiau informacijos apie interaktyvią programėlę:  https://cdn.website-editor.
net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/APP-DiversityandCh
ildhood_2WCyCovwReyG5aegI39S.pdf

Laikas kurti lygesnę ir įvairesnę visuomenę!

https://apps.apple.com/us/app/diversity-and-childhood/id1577170662
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diversity.app
https://cdn.website-editor.net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/APP-DiversityandChildhood_2WCyCovwReyG5aegI39S.pdf
https://cdn.website-editor.net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/APP-DiversityandChildhood_2WCyCovwReyG5aegI39S.pdf
https://cdn.website-editor.net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/APP-DiversityandChildhood_2WCyCovwReyG5aegI39S.pdf
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TEISINGUMO MINISTERIJOJE – LGL 
ORGANIZUOTA KONFERENCIJA APIE 
ŠEIMŲ APSAUGĄ IR ĮVAIROVĘ

2021 m. rugsėjo 29 d. LGL surengė tarptautinę konferenciją „Šeimų apsauga ir 
įvairovė demokratinėje visuomenėje: problemos ir perspektyvos“ LR Teisingumo 
ministerijoje.

Konferencijoje buvo aptarti šeimų įvairovės ir LGBTIQ šeimų teisių pripažinimo 
teisiniai ir socialiniai klausimai, taip pat – privataus sektoriaus vaidmuo kuriant 
įvairioms šeimoms įtraukią aplinką ir lygias galimybes.

Lyčiai neutralaus partnerystės instituto įteisinimo klausimas ypatingai svarbus tos 
pačios lyties poroms, kurios savo santykių negali įtvirtinti santuoka. Kol senosios 
Europos Sąjungos demokratijos nuosekliai žengia link santuokos lygybės įtvirtinimo, 
įstatymai Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje 
neatliepia įvairių šeimų poreikių.

Konferencija organizuota bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Teisingumo 
ministerija, Friedricho Eberto fondu, Šiaurės Ministrų Tarybos biuru Lietuvoje, 
Švedijos ambasada, JAV ambasada, Valonijos-Briuselio tarptautiniu biuru Lenkijoje 
ir Baltijos šalyse.

https://www.lgl.lt/naujienos/teisingumo-ministerijoje-lgl-organizuota-konferencija-apie-seimu-apsauga-ir-ivairove/
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ŠVEDIJOS AMBASADOJE SURENGTAS 
PRIĖMIMAS KONFERENCIJOS APIE 
ŠEIMŲ ĮVAIROVĘ PROGA
2021 m. rugsėjo 29 d. Švedijos ambasada Vilniuje pakvietė konferencijos „Šeimų 
apsauga ir įvairovė demokratinėje visuomenėje: problemos ir perspektyvos“ dalyvius 
į priėmimą ambasadoje.
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VIZITO OSLE METU – PAŽINTIS 
SU NORVEGIJOJE TAIKOMOMIS 
GEROSIOMIS PRAKTIKOMIS

2021 m. spalio 6-9 d. Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organizavo projekto 
„Lygių galimybių įtvirtinimas miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas)“ organizacijų 
partnerių pažintinį vizitą Osle, kurio metu organizuoti susitikimai su įvairiomis 
Norvegijos organizacijomis. Susitikime dalyvavo delegacija iš Lietuvos: LGL, Lietuvos 
Įvairovės Chartijos asociacijos ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai bei 6 dalyviai 
iš Norvegijos (Oslo miesto savivaldybės atstovai, LGBT teisių organizacijos „FRI“ 
atstovas, „Oslo Pride“ atstovas, Norvegijos Helsinkio Komiteto atstovas ir „Amnesty 
International Norway“ atstovas.

2021 m. spalio 6 d. pažintinio vizito dalyviai susipažino su Oslo valdymo sistema, 
Įtraukimo ir įvairovės Oslo mieste strategija ir integruotų miestų chartija, Oslo 
miesto ir „Norwegian People’s Aid“ bendradarbiavimu, „OXLO“ veikla, vietinėmis 
iniciatyvomis bei dalyvavo partnerių susitikime.

2021 m. spalio 7 d. pažintinio vizito dalyviai susitiko su Norvegijos vaikų, jaunimo ir 
šeimos reikalų direktorato vadovu bei Lygybės ir kovos su diskriminacija kontroliere, 
įtraukaus verslo „Herspace“ įkūrėja Chisom Udeze, darbuotojų paieškos įmonės 
„Skillhus“ atstovėmis bei Oslo universiteto Lyčių tyrimų centro atstovu Andrew John 
Feltham.

https://www.lgl.lt/naujienos/vizito-osle-metu-pazintis-su-norvegijoje-taikomomis-gerosiomis-praktikomis/
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2021 m. spalio 8 d. pažintinio vizito dalyviai susitiko su organizacijos „Skeiv Verden“ 
atstovu Krisztian Rozsa, kuris papasakojo, su kokiais iššūkiais susiduria LGBT 
migrantai ir pabėgėliai Norvegijoje. Vizito dalyviai taip pat viešėjo organizacijos 
„Amnesty International Norway“ biure, kur turėjo galimybę stebėti Nobelio Taikos 
premijos paskelbimo transliaciją bei dalyvavo projekto partnerių susitikime.

2021 m. spalio 9 d. pažintinio vizito dalyviai susitiko su vietos organizacijų „Oslo 
Pride“, „FRI“, Norvegijos Helsinkio Komiteto ir „Skeiv Ungdom“ atstovais bei aptarė 
žmogaus teisių situaciją Lietuvoje ir Norvegijoje.

Projektu „Lygių galimybių įtvirtinimas miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas)“ 
siekiama įtvirtinti lygias galimybes miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas) ir skatinti 
įvairovę savivaldybių lygmeniu, įtraukiant Vilniaus ir Oslo savivaldybes, socialiai 
atsakingą verslą ir žmogaus teisių nevyriausybinę organizaciją. Projekto tikslas – 
skatinti keitimąsi gerąja patirtimi tarp Vilniaus ir Oslo savivaldybių užtikrinant lygias 
galimybes miestuose partneriuose.

Projektą įgyvendina Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL kartu su tarptautiniais 
partneriais: Oslo miesto savivaldybe, Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos Įvairovės 
Chartijos asociacija.
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LGBTI ŠEIMŲ APSAUGA: LGL PRISIDEDA 
PRIE STRATEGINIO BYLINĖJIMOSI 
INICIATYVŲ EUROPOS ŽMOGAUS 
TEISIŲ TEISME

Kol Lietuvoje vis dar trūksta politinės valios įtvirtinti kokybišką lyčiai neutralų 
Partnerystės institutą (su LGL inicijuotais Žmogaus teisių organizacijų koalicijos 
siūlymais Partnerystės įstatymo projektui galite susipažinti ČIA) LGL toliau nuosekliai 
telkia pastangas siekiant įtvirtinti aukštesnį tos pačios lyties šeimų teisių ir apsaugos 
standartą Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos reguliavimo 
rėmuose.

LGL kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis iš Čekijos, Lenkijos ir Bulgarijos, 
bendradarbiaudama su tarptautine advokatų kontora  Dentons,  gavo Europos 
Žmogaus Teisių Teismo leidimą pateikti komentarus byloje Relu-Adrian Coman and 
Others v. Romania (peticijos numeris 2663/21).

Europos Žmogaus Teisių Teismui pateiktas dokumentas atskleidžia, jog dėl skirtingo 
tos pačios lyties asmenų šeimos teisių reglamentavimo įvairiose Europos šalyse, 
tos pačios lyties šeimos susidūria su praktinėmis problemomis tiek savo pilietybės 
šalyse, tiek užsienyje. Lietuvos pilietis sudaręs tos pačios lyties santuoką su užsienyje, 
negali įgyvendinti savo pilietinės pareigos ir šį juridinį faktą registruoti Lietuvos 
nacionalinėje sistemoje. Tuo tarpu Čekijos nacionalinėje sistemoje užsienyje 
sudaryta tos tos pačios lyties santuoka gali būti registruojama tik kaip partnerystė. Tai 
lemia teisinės sistemos neefektyvumą ir neužtikrintumą, ypatingai jautrioje padėtyje 
atsiuduria tos pačios lyties šeimose auginami vaikai.

https://ztok.lt/wp-content/uploads/2021/09/Pasiulymu-projektas-del-partnerystes-istatymo_XIVP-537.pdf
https://www.lgl.lt/naujienos/31537/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-208508%22]}
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PRIE PREZIDENTŪROS – PALAIKYMO 
AKCIJA MAMAI RASAI RAČIENEI

2021 m. spalio 25 d. Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovai dalyvavo 
palaikymo akcijoje mamai Rasai Račienei.

Praėjusią savaitę LGBT vaiko mama Rasa išplatino viešą laišką, kuriuo kreipėsi į šalies 
prezidentą G. Nausėdą. Po laiško paskelbimo prezidentūra pranešė, kad R. Račienę 
kviečia į susitikimą. Spalio 25 d. prie prezidentūros Rasą Račienę palaikyti susirinko 
gausus būrys LGBT teisėms neabejingų žmonių.

https://www.lgl.lt/naujienos/prie-prezidenturos-palaikymo-akcija-mamai-rasai-racienei/
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„BALTIC PRIDE“ 2022 – BEPRECEDENTĖ 
DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ LIETUVOJE 
PARAMA

2021 m. spalio 27 d. Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, bendradarbiaudama 
su Švedijos ambasada Lietuvoje, surengė susitikimą artėjančio „Baltic Pride“ 2022 
festivalio proga.

Susitikime dalyvavo LGBT draugiškų diplomatinių atstovybių Lietuvoje ir Vilniaus 
miesto savivaldybės atstovai.

Susitikimas Švedijos ambasadoje Lietuvoje suteikė galimybę aptarti galimą 
bendradarbiavimą organizuojant festivalį „Baltic Pride“ 2022.

LGL nuoširdžiai dėkoja dalyviams už entuziastingą paramą „Baltic Pride“ 2022 ir 
vietos LGBT bendruomenei.

https://www.lgl.lt/naujienos/baltic-pride-2022-beprecedente-diplomatiniu-atstovybiu-lietuvoje-parama/


25

KARTU PRIEŠ PATYČIAS: LGL EMOCINĖS 
PARAMOS PLATFORMOS SAVANORIAI 
VYKDĖ SĄMONINGUMO DIDINIMO 
PROJEKTĄ

2021 m. balandžio – lapkričio mėnesiais jaunieji Nacionalinės LGBT teisių organizacijos 
LGL emocinės paramos platformos savanoriai vykdė Europos Tarybos per Europos 
Jaunimo Fondą finansuojamą  projektą  „Kartu prieš patyčias: paramos tinklo prieš 
homofobines patyčias mokyklose kūrimas“.

Projekto tikslas – didinti informuotumą apie homofobinių patyčių problemą mokyklų 
bendruomenėse ir emocinės paramos platformą LGBT moksleiviams. Projektas 
taip pat skatino aktyvų jaunimo dalyvavimą ir darbą su jaunimu (jaunimo parama 
jaunimui, savanoriškos veiklos ir jaunimo paramos jaunimui skatinimas) ir galimybes 
naudotis teisėmis (teisė į švietimą be diskriminacijos).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto komanda surengė 4 gebėjimų ugdymo 
seminarus mokytojams (20 dalyvių – mokyklos profesionalų vienose dirbtuvėse) 
Vilniaus, Kauno, Kėdainių ir Radviliškio mokyklose. Šių seminarų metu dalyviai buvo 
išsamiai informuoti apie homofobinių patyčių problemą ir tai, kaip tinkamai suteikti 
paramą patyčias patyrusiems moksleiviams.
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Projekto komanda taip pat surengė 4 seminarus moksleivių tėvams (po 10 dalyvių 
vienose dirbtuvėse). Šių seminarų metu emocinės paramos platformos savanoriai 
informavo dalyvius apie homofobinių patyčių problemos mastą Lietuvos mokyklose, 
pasidalino pavyzdžiais ir paaiškino, kaip tėvai galėtų palaikyti savo vaikus, patiriančius 
tokią patyčių formą.

Įgyvendinant projektą taip pat buvo suorganizuotos 8 informacinės dienos, kurių 
metu buvo siekiama tikslines grupes (mokinius, tėvus ir mokytojus) geriau informuoti 
apie esamą emocinės paramos platformą. Informacinių dienų metu dalyviai buvo 
informuojami apie homofobinių patyčių problemą ir tai, ką jie gali padaryti, kad 
paremtų LGBT moksleivius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat buvo parengta 1000 lankstinukų ir 100 
plakatų. Plakatai buvo pristatyti projekte dalyvavusioms Lietuvos mokykloms, 
siekiant informuoti mokinius ir mokytojus apie emocinės paramos platformą. Taip 
pat buvo sukurtas ir socialiniuose tinkluose paskelbtas 1 trumpas vaizdo įrašas, kurio 
tikslas – informuoti apie platformą. Galiausiai projekto komanda susitiko komandos 
formavimo sesijoje, kuri vyko Molėtuose.
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LGL ATSTOVĖ DALYVAVO 
NACIONALINIO ŽMOGAUS TEISIŲ 
FORUMO DISKUSIJOJE APIE TOS PAČIOS 
LYTIES ŠEIMŲ APSAUGĄ

2021 m. gruodžio 10 d. minima Tarptautinė žmogaus teisių diena, kurios proga 
tradiciškai organizuojamas Nacionalinis žmogaus teisių forumas. Forume dalyvavo 
ir Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL projektų vadovė Monika Antanaitytė, 
kalbėjusi diskusijoje „Piliečiai įstatymo paraštėse: ar rasime sprendimą tos pačios 
lyties šeimų apsaugai?“.

Diskusijoje LGL atstovė atkreipė dėmesį į būtinybę įtvirtinti tos pačios lyties asmenų 
santykių pripažinimą ir įstatymu išspręsti vienalyčių porų patiriamus praktinius 
iššūkius.

Lietuva –  viena iš nedaugelio Europos Sąjungos narių, kurios teisiškai nepripažįsta tos 
pačios lyties šeimų. Nors valdančiųjų pasiūlytas sprendimas – partnerystės įstatymas 
–  prasibrovė į politinę darbotvarkę, tačiau dviejų balsų skirtumu projektas atmestas 
dar pateikimo stadijoje.

Diskusijoje taip pat dalyvavo LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas 
Vytautas Raskevičius, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto narys Tomas Bičiūnas, 
sociologas, Lietuvos socialinių tyrimų centro atstovas Dr. Liutauras Labanauskas ir 
biomedicinos mokslų daktarė, vaikų gydytoja odontologė Dr. Rasa Račienė. Diskusiją 
moderavo Daiva Žeimytė-Bilienė. Sveikinimo žodį tarė JAV ambasadorius Lietuvoje 
J. E. Robert S. Gilchrist.

https://nztf.lt
https://www.lgl.lt/naujienos/lgl-atstove-dalyvavo-nacionalinio-zmogaus-teisiu-forumo-diskusijoje-apie-tos-pacios-lyties-seimu-apsauga/
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Projektai
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„Skatinti LGBT žmogaus teises Lietuvoje užtikrinant 
nacionalinės LGBT teisių organizacijos tvarumą“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2021 m. kovas

Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės fondas

Pagrindinis projekto „Skatinti LGBT žmogaus teises Lietuvoje užtikrinant 
nacionalinės LGBT teisių organizacijos tvarumą“ tikslas yra įtvirtinti asociacijos LGL 
kaip Nacionalinės LGBT teisių organizacijos statusą šalyje įgyvendinant strategines 
sąmoningumo didinimo, advokacijos ir bendruomenės stiprinimo veiklas, tokiu 
būdu pasipriešinant diskriminacijai vietos LGBT bendruomenės atžvilgiu ir šios 
bendruomenės socialinei atskirčiai.
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„Speak Out: Stabdant prieš LGBT asmenis nukreiptą 
neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. sausis – 2021 m. sausis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Projektas „Speak Out: stabdant neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus prieš 
LGBT asmenis“ siekia stiprinti teisėsaugos gebėjimus kovojant su neapykantos kalba 
bei neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš LGBT asmenis. To bus siekiama 
stiprinant pagarbą aukų teisėms ir poreikiams, kuriant stiprius partnerystės tinklus, 
skatinant gerąsias praktikas ir vystant priemonių rinkinį teisėsaugos pareigūnų 
mokymams. Projekto veiklos taip pat sieks didinti sąmoningumą apie prieš LGBT 
asmenis nukreiptą neapykantos kalbą bei žodžio laisvę, įgalinti LGBT bendruomenes 
ieškoti būdų priešintis neapykantos kalbai internete, skatinti pranešti apie 
neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus, ir lengvinti pranešimo procedūras.
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„Kryptis: įsidarbinimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalis – 2022 m. kovas

Finansavimo šaltinis: Regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo 
užimtumo fondas

Projektas atskleis nebesimokančio ir nedirbančio jaunimo, kenčiančio nuo 
daugialypės diskriminacijos (t. y. romų, LGBTI, pabėgėlių, vienišų motinų, neįgaliųjų), 
potencialą pritaikydamas eksperimentinį jaunimo edukacijos modelį, pagrįstą 
progresyvia pedagogika, žaidimų elementais paremtomis metodologijomis. 
Projektas prisidės skatinant įvairovės ir įtraukties į darbo rinką vertybes dėl rasės ar 
etninės kilmės, lyties ir lyties tapatybės, seksualinės orientacijos, negalios ir pasaulinio 
bei skaitmeninio pilietiškumo.
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„Sąmoningumo didinimas dėl vaivorykštės šeimų Europoje 
priėmimo įtraukiose visuomenėse (R.I.S.E.)“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjis – 2021 m. rugsėjis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Sąmoningumo didinimo dėl vaivorykštės šeimų Europoje priėmimo įtraukiose 
visuomenėse (R.I.S.E.) projektas atsirado iš partnerių pasiryžimo mesti iššūkį de 
facto LGBT šeimų teisių nepripažinimui Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Bulgarijoje ir Slovakijoje per įvairovės propagavimą ir socialinio LGBT šeimų priėmimo 
pagerinimą, bei užtikrinti visišką LGBT piliečių naudojimąsi teise į judėjimo laisvę 
Europos Sąjungoje padidinant pilietinį supratimą apie esamų nacionalinių teisės aktų 
pasekmes socioekonominėms sąlygoms ir tos pačios lyties porų gyvenimo kokybei. 
Pasak įvairių tarptautinių tyrimų, teisinė/institucinė sistema ir socialinis klimatas 
pamatinių žmogaus teisių LGBT asmenims atžvilgiu išlieka labai problematiški. Visos 
6 šalys yra reitinguotos žemiau nei 30 vietoje iš 49 Europos valstybių kalbant apie 
pilietines ir politines teises LGBT žmonėms (t. y. paskutinės šešios šalys, gerbiančios 
žmogaus teises ir lygybę) „ILGA-Europe“ „Vaivorykštės žemėlapyje 2017“.
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„CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. liepa – 2022 m. kovas

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

„CHOICE“ projekto idėja kilo dėl organizacijų partnerių pastangų kovoti su 
homofobinėmis, bifobinėmis ir transfobinėmis patyčiomis mokyklose. Projektu bus 
siekiama prisidėti prie įtraukios mokyklos aplinkos lytinės tapatybės ir seksualinės 
orientacijos pagrindais skatinimo Lietuvoje, Bulgarijoje, Graikijoje ir Rumunijoje. 
Projekto veiklos sustiprins vidurinių mokyklų specialistų gebėjimus remti įvairovę ir 
kurti įtraukią mokyklos aplinką; palengvins pranešimą apie smurto ir netolerancijos 
atvejus bei sudarys sąlygas patiriantiems patyčias sulaukti reikiamos paramos. 
Projektu taip pat siekiama didinti mokyklos bendruomenės ir platesnės visuomenės 
informuotumą apie su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusią diskriminaciją, 
patyčias bei smurtą mokyklos aplinkoje.
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„ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų 
tapatumo įvairovę Europoje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. spalis – 2021 m. spalis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Projektu „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo 
įvairovę Europoje“ siekiama apibrėžti gerąsias praktikas dėl vaikų įvairovės mokymosi 
aplinkos, sveikatos, šeimos, viešųjų erdvių ir žiniasklaidos srityse, bei skatinti 
tarpžinybinį ir tarpdisciplininį viešųjų įstaigų, NVO ir kitų susijusių įstaigų, dirbančių 
su vaikais ir smurtu dėl lyties, bendradarbiavimą.
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„Kartu prieš patyčias: paramos tinklo prieš homofobines 
patyčias mokyklose kūrimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. balandis – 2021 m. lapkritis

Finansavimo šaltinis: Europos Taryba per Europos Jaunimo Fondą

Projekto tikslas – didinti informuotumą apie homofobinių patyčių problemą mokyklų 
bendruomenėse ir emocinės paramos platformą LGBT moksleiviams. Projektas taip 
pat skatins aktyvų jaunimo dalyvavimą ir darbą su jaunimu (jaunimo parama jaunimui, 
savanoriškos veiklos ir jaunimo paramos jaunimui skatinimas) ir galimybes naudotis 
teisėmis (teisė į švietimą be diskriminacijos).
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„Įtrauki IT akademija“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugsėjis – 2024 m. rugsėjis

Finansavimo šaltinis: Google.org

Įgyvendinant projektą bus organizuojami nemokami skaitmeninės rinkodaros 
ir programavimo kursai, padėsiantys asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių, 
įskaitant LGBTI bendruomenės narius, realizuoti savo potencialą IT sektoriuje. 3 
mėnesius truksiantys kursai bus organizuojami nuotoliniu būdu ir sieks skatinti 
socialinę įtrauktį ir įgalinimą, prisidėti prie ekonomikos gaivinimo bei atsparumo 
didinimo. Dalyviai galės pasirinkti juos dominančią kursų temą: skaitmeninę rinkodarą 
ar programavimą. Projektą įgyvendins Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, 
bendradarbiaujant su „Code Academy“.



37

„Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo stiprinimas siekiant 
LGBTI lygybės“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugpjūtis – 2022 m. rugpjūtis

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Projektas padės vystyti  nevyriausybinių organizacijų pajėgumus Baltijos šalyse, 
stiprinant nuolatinį bendradarbiavimą, dalijantis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės 
šalių partneriais. Projekto partnerystėje bus stengiamasi naudoti sėkmingai sukurtą 
bendradarbiavimo sistemą, įskaitant bendradarbiavimą su „Amnesty International 
Denmark“ nuo 2009 m., siekiant visapusiškai reaguoti į dabartinius socialinius 
iššūkius, su kuriais susiduria LGBTI bendruomenės tiek nacionaliniu, tiek regioniniu 
lygmeniu. Siekiame stiprinti LGL (Lietuva), „Mozaika“ (Latvija) ir Estijos LGBT 
asociacijos (Estija) gebėjimus, išlikti iniciatyviems ir skatinti pokyčius dabartinėje 
augančios populistinės anti-lyties ir anti-LGBTI retorikos kontekste.
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„Lygių galimybių įtvirtinimas miestuose partneriuose (Vilnius-
Oslas)“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. birželis – 2022 m. rugpjūtis

Finansavimo šaltinis:  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondas

Projektu „Lygių galimybių įtvirtinimas miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas) 
siekiama įtvirtinti lygias galimybes miestuose partneriuose (Vilnius-Oslas) ir skatinti 
įvairovę savivaldybių lygmeniu, įtraukiant Vilniaus ir Oslo savivaldybes, socialiai 
atsakingą verslą ir žmogaus teisių nevyriausybinę organizaciją. Projekto tikslas – 
skatinti keitimąsi gerąja patirtimi tarp Vilniaus ir Oslo savivaldybių užtikrinant lygias 
galimybes miestuose partneriuose. Projektas paskatins Norvegijos ir Lietuvos 
partnerių bendradarbiavimą, padidins jų žinias ir sąmoningumą bei paskatins 
teigiamus pokyčius užtikrinant lygias galimybes savivaldybių lygmeniu.
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„Vaivorykštės šeimos priėmimo veiksmas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. liepa – 2022 m. rugpjūtis

Finansavimo šaltinis:  JAV valstybės departamentas ir JAV ambasada Vilniuje

„Vaivorykštės šeimos priėmimo veiksmas“ yra įvairialypis projektas, skirtas spręsti ir 
didinti informuotumą įvairiais Lietuvos LGBTI šeimos teisių klausimais ir veiksmingai 
skleisti įtikinamą atvirumo, įvairovės ir įtraukties žinią. Lietuvos teisinis ir socialinis 
klimatas išlieka labai sudėtingas LGBTI žmonėms ir ypač LGBTI šeimoms – dėl teisinio 
pripažinimo stokos ir mažo socialinio pripažinimo.
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Leidiniai
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Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Tarybos Visuotinė Periodinė 
Peržiūra (Trečias Ciklas). Šešėlinė Lietuvos nevyriausybinių 
organizacijų ataskaita

R.I.S.E. projekto lankstinukas

https://www.lgl.lt/assets/UPR_LT_final.pdf
https://www.lgl.lt/assets/UPR_LT_final.pdf
https://www.lgl.lt/assets/UPR_LT_final.pdf
https://www.lgl.lt/assets/RISE-project-lanstinukas-viesinimui.pdf
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Kaip užkirsti kelią įvairių formų smurtui prieš LGBT vaikus? 
Vadovas

Lankstinukas apie LGL emocinės paramos platformą

https://www.lgl.lt/assets/handbook-dac-a5-lt-4.pdf
https://www.lgl.lt/assets/handbook-dac-a5-lt-4.pdf
https://www.lgl.lt/assets/lgl-lanstinukas.pdf
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Rekomendacinis dokumentas dėl LGBTI asmenų šeimos teisinių 
santykių pripažinimo

LGBTI šeimų kasdienių iššūkių vertinimo ataskaita

https://www.lgl.lt/assets/LGBTI-%C5%A1eim%C5%B3-kasdieni%C5%B3-i%C5%A1%C5%A1%C5%ABki%C5%B3-vertinimo-ataskaita.pdf
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Finansinė 
ataskaita

Nepanaudotos projektinės lėšos 
(2020-12-31) 139.183 €

Pajamos € %

Išlaidos € %

74.280 € 18

Darbo užmokesčio fondas (su mokesčiais) 105.032 € 51

LGBT centro išlaidos 18.860 € 9

Projektinės veiklos 83.942 € 40

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
Jaunimo užimtumo fondas

2014–2021 m. Europos Ekonominės 
Erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų Dvišalio 
bendradarbiavimo fondas

200.000 € 45Google.org

135.681 € 30

Kiti rėmėjai 37.150 € 8

Metinės pajamos: 447.111 € 100

Metinės išlaidos: 207.834 € 100

Nepanaudotos projektinės lėšos 
(2021-12-31) 309.484 €

DUOMENYS APIE PAJAMAS IR 
IŠLAIDAS 2021 METAIS


