
Projekto veikla buvo fi nansuota iš Mokymo-
si visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje 
administruoja Švietimo mainų paramos fon-
das. Skelbiama medžiaga atspindi dotacijos 
Gavėjų, bet ne Švietimo mainų paramos 
fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų 
požiūrį. Europos Komisija neatsako už 
medžiagos turinį bei už galimą informacijos 
panaudojimą.
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Maltos homoseksualų teisių judėjimas (MGRM) siekia 
visiškos LGBT asmenų lygybės Maltos visuomenėje. 
MGRM tikslas - visuomenė, leidžianti savo nariams gyventi 
atvirai ir nesibaiminant diskriminacijos seksualinės orienta-
cijos, lyties ar lytinio tapatumo pagrindais.
mgrm@maltagayrights.org

Lietuvos gėjų lyga (LGL) yra 
nepriklausoma nacionalinė LGBT teisių gynimo organiza-
cija. Ji skirta kovai su homofobija, bifobija, transfobija ir 
diskriminacija seksualinės orientacijos ir lytinio tapatumo 
pagrindu. LGL atstovauja LGBT bendruomenės narius, 
teikia paramą ir švietimą bei siekia saugesnės ir atviresnės 
aplinkos gėjams, lesbietėms, biseksualiems ir translyčiams 
žmonėms. offi ce@gay.lt · www.lgl.lt

Waldschlösschen aka-
demijos fondas yra ofi -

cialiai pripažintas suaugusiųjų švietimo centras Žemutinėje 
Saksonijoje, siūlantis kursus lesbietėms, gėjams, biseksu- 
alams, translyčiams ir interseksualiems asmenims. 
Akademija taip pat konsultuoja ŽIV užsikrėtusius asmenis 
ir jų gyvenimo partnerius, dirba lytinio ir socialinio švietimo 
srityje. stephan.mertens@waldschloesschen.org

Vyresnieji homoseksualūs broliai ir 
seserys (GOBS) – programa, padedanti 
žmonėms atsiskleisti ir susigyventi su 
savo seksualine orientacija. Įsikūrusi 

Jungtinės Karalystės šiaurėje, Kambrijos apskrityje, 
GOBS organizacija veikia jau dvejus metus. GOBS siūlo 
paramą asmenims nuo 13 metų bei pagalbą ir palaikymą jų 
šeimoms. help.gobs@gmail.com · www.gobs.info

Kampanija prieš 
homofobiją (KPH) yra 
Lenkijos nacionalinė 
nevyriausybinė, pilietinė 

organizacija, socialiai, politiškai ir teisiškai atstovaujanti 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų ir jų šeimų 
teises. KPH taip pat teikia pasiūlymus ir sprendimus 
švietimo sistemos plėtrai bei inicijuoja platų sąjungininkų 
judėjimą. www.kph.org.pl

Žemutinės Sakso-
nijos švietimo iniciatyvų asociacija (VNB e.V.) yra 
ofi cialiai pripažinta suaugusiųjų švietimo įstaiga Žemutinėje 
Saksonijoje; ji palaiko LGBT*Q grupių tinklą, artimai 
bendradarbiaudama su VNB nare „Queeres Netzwerk 
Niedersachsen“ (Žemutinės Saksonijos queer tinklas). 
volker.weiss@vnb.de

Partneriai



Mūsų tikslai
Šeši projekto partneriai siekia išsiaiškinti 
poreikius, išteklius, temas, tikslines grupes, 
metodus ir tikslus LGBT*I*Q suaugusiųjų 
švietime, dalindamiesi patirtimi bei geriau-
siomis praktikomis.

Partneriai projekto metu sukurs švietimo 
strategijas, kuriomis remiantis buvimas kito-
kiu gali tapti pagrindiniu veiksniu analizuo-
jant LGBT*I*Q problemas suaugusiųjų bei 
visuomenės švietime.

Mes siekiame išsiaiškinti
   Kokios yra skirtingos LGBT*I*Q švietimo 

patirtys ir strategijos?

   Jei pripažįstame, kad gėjų ir lesbiečių 
patirtys bei problemos vis dar dominuoja 
LGBT*I*Q švietime, kaip galime padidinti 
trans*, inter*, biseksualių asmenų ir 
queer matomumą savo veikloje?

   Kokiais metodais galime užmegzti 
dialogą su kai kuriomis tikslinėmis 
grupėmis, pavyzdžiui, jaunais 
žmonėmis, nepriklausančiais ar savęs 
nepriskiriančiais LGBT*I*Q?

   Kaip tobulinti konsultavimo ir paramos 
LGBT*I*Q asmenims sistemas?

   Kuo radikali biologinės lyties, socialinės 
lyties ir geismo kategorijų kritika bei 
supratimas svarbūs mūsų darbui?

www.qupid.eu
Mūsų puslapyje rasite:

   Informaciją apie projekto partnerius;

   LGBT*I*Q suaugusiųjų švietimo pristatymą;

   Projekto partnerių susitikimų medžiagą, 
prezentacijas bei nuotraukas;

   Geriausios praktikos pavyzdžių kolekciją, 
kuri plėsis vystantis mūsų projektui

...  ir daug daugiau.
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Remiantis heteronormatyvia prielaida, 
egzistuoja tik dvi lytys - moterys ir vyrai - 
geidžiančios viena kitos. Tik tokios tvarkos 
laikymas „normalia“ yra glaudžiai susijęs su 
religiniais įsitikinimais, tradicinėmis šeimos 
vertybėmis bei modernios visuomenės 
medicininėmis normomis.

QuPiD skiria daugiausia dėmesio politi-
niam švietimui, kuriuo skatinama kritiškai 
pažvelgti į heteronormatyvumą bei iš 

jo kylančias problemas. Mes siekiame 
sutelkti dėmesį į švietimą tų žmonių, kurie 
šiuolaikinėse Vakarų visuomenėse matomi 
kaip LGBT*I*Q – lesbietės, gėjai, biseksua-
lai, trans* (translyčiai), inter* (interseksualūs) 
ir queer.

Projekto partneriai laiko LGBT*I*Q 
suaugusiųjų švietimą pagrindiniu įrankiu ko-
vojant prieš neheteronormatyvių gyvenimo 
būdų stereotipizavimą ir marginalizaciją.

Mes siekiame užmegzti dialogą su hetero-
normatyvia visuomenės dauguma ir šviesti 
ją apie normatyvumo ir stereotipų keliamas 
problemas ir galimybę jų išvengti.

Mūsų tikslas yra švietimu pasipriešinti smur-
tui bei diskriminuojantiems įsitikinimams ir 
politikai Europos visuomenėse bei skatinti 
LGBT*I*Q asmenų aktyvų pilietiškumą ir 
dalyvavimą priimant sprendimus.

LGBT*I*Q problemos retai yra svarbios 
bendrųjų suaugusiųjų švietimo paslaugų 
teikėjams daugumoje šalių. Daugiausiai 
darbo šioje srityje iki šiol atlieka LGBT*I*Q 
organizacijos.

‘Buvimas kitokiu’ 
 kaip pagrindinis veiksnys LGBT*I*Q Europos suaugusiųjų švietime
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