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NLĮF buvo įsteigtas 2010 metais.

Šis lankstinukas yra projekto „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ dalis. 
Projekto veiklų įgyvendinimą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

NLĮF vizija – nuo diskriminacijos išsilaisvinusi visuomenė, kur kiekvienas asmuo yra lygus su kitais ir gali nekliu-
domas realizuoti savo potencialą, kur įvairovė yra skatinama ir žmonės yra laisvi reikšti savo individualumą be 
baimės patirti prievartą, kur žmogaus teisės yra gerbiamos, vyrauja laisvė ir lygybė.

NLĮF nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe tiek valstybės 
politikoje, tiek praktikoje.

Nuo 2014 metų NLĮF kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizuoja Nacionalinius lygybės ir įvairovės 
apdovanojimus.

NLĮF vienija 6 skirtingas organizacijas: asociaciją „Lietuvos gėjų lyga“, asociaciją „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, VšĮ 
„Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras“, asociaciją „Moterų informacijos centras“, VšĮ „Tautinių bendrijų 
namai“ ir asociaciją Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija (LPS „Bočiai“).

nlif.lt
facebook.com/nlif

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriau-
sybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų 
tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar 
etninės kilmės pagrindu.



Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Vilniaus 
miesto bendrija (LPS „Bočiai“) siekia vyresnio 
amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, plėtoja 
visuomeninę kultūrinę veiklą, rengia koncertus, susiti-
kimus su pagyvenusiais žmonėmis, visuomene, jauni-
mu, vaikų ir senelių globos namais, pažymi iškilias 
datas, rūpinasi senjorų laisvalaikio organizavimu, 
rengia pažintines išvykas, keliones, plėtoja pensininkų 
kvalifikacinių įgūdžių tobulinimą.

VšĮ „Tautinių bendrijų namai“ (TBN) – organizacija, 
kuri vienija įvairių tautybių Lietuvos gyventojus ir juos 
atstovaujančias nevyriausybines organizacijas. 1991 
m. Vilniuje pradėję veikti TBN 2000-aisiais įregistruoti 
kaip viešoji įstaiga.

VšĮ „Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos 
centras“ (NRTIC) – viešoji įstaiga, kurios tikslas yra 
tyrinėti naujojo religingumo apraiškas Lietuvoje, teikti 
objektyvią ir moksliškai pagrįstą informaciją apie religi-
ją ir naujuosius religinius judėjimus. 

Kaštonų g. 3, Vilnius
8 674 73099

     vilniausbociai@gmail.com
www.vilniausbociai.lt

Asociacija „Moterų informacijos centras“ (MIC) – 
nuo 1996 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, 
kurios misija yra šviesti ir informuoti visuomenę lyčių 
lygybės klausimais, formuoti lyčių politiką bei skatinti 
jos plėtrą Lietuvoje.

Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ (LGL) – vienintelė 
išimtinai LGBT* bendruomenės interesams atstovau-
janti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą 
pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną, asociacija LGL 
yra viena brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilieti-
nio sektoriaus organizacijų šalyje.

Raugyklos g. 25, Vilnius
(8-5) 216 04 08

info@tbn.lt
www.tbn.lt

www.facebook.com/TautiniuBendrijuNamai

Traidenio g. 10-1, Vilnius
info@religija.lt
www.religija.lt

www.facebook.com/religijalt

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) – 
didžiausia negalios organizacijų asociacija, atstovau-
janti apie 300 tūkstančių žmonių su negalia, jų šeimų ir 
negalios situacijoje atsidūrusiųjų interesams.

Pylimo g. 21, Vilnius
(8-5) 261 03 14
office@gay.lt

www.lgl.lt
www.facebook.com/lgl

S. Konarskio g. 49, 806 kab., Vilnius
(8-5) 262 90 03
mic@lygus.lt
www.lygus.lt

www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras

Žemaitės g. 21 (V a.), 512, 515 kab., Vilnius
(8-5) 269 13 09

info@lnf.lt
www.lnf.lt

www.facebook.com/LietuvosNeigaliujuForumas


