
Partnerystė 
už lygias

teises
Leidinys išleistas Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos paramos lėšomis 

pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų  subsidijų schemą 

„Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“

PartnerSHIP 
FOr eQUaL

rIGHtS
This publication is supported by a block grant from Iceland,

 Liechtenstein and Norway  for enhancement of the NGOs sector in 
Lithuania under the EEA Financial Mechanism and 

Norwegian Financial Mechanism

E x p E c t E d  r E s u lt s
Firstly, a book containing best practices 
and lessons learned will be published thus 
increasing capacity in the organizations to 
set up and conduct benchmarking studies 
and use this constructively during networ-
king activities. Secondly, it will be a strategy 
plan (or action plan for 2010–2015) presen-
ted at final conference for further sharing 
of information and cooperation – including 
how to strengthen established partnership 
in future bilateral cooperation. Results re-
ceived by the research and by good practice 
sharing will be documented in publications 
and reports and promoted through online 
sites. All this information will be dissemi-
nated through the participating partner or-
ganizations and international networks, as 
well as on national and European level.

Positive impact of the project is expected in 
two directions:

 Capacity building of members and pro-
moting represented social groups participa-
tion in organization activities. 
It includes training in human rights, lob-
bying, fundraising, project management, 
international cooperation.

 Strenghening capacity of the organizati-
on and competence building in order to ful-
fill its mission.
Developing and improving organizational 
skills of the LGL.
Achieving more effective way for raising awa-
reness about the projects of the LGL in the 
society, community and among members.
Strenghening cooperation between similar 
organizations and institutions in Lithuania 
and Sweden.

LGL and RFSL believes that demonstrating 
diversity in this subsidy scheme and our sub - 
project is good practice and example for 
other social organizations as it has a positi-
ve impact on our promoted respect for the 
principles of equality. In this meaning, sub-
 project stands for equality for all men and 
women, breaking stereotypes which are 
harmful for human rights in general.

The sub-project „Partnership for Equal 
Rights“ is financed by the Block grant 
for enhancement of the NGOs sector in 
Lithuania under the EEA Financial Mecha-
nism and Norwegian Financial Mechanism. 
The purpose of the NGO Fund is to support 
NGOs by developing their institutional ca-
pacity, with the overall objective of strength-
ening the democratic and civil society and 
reinforce the NGO sector in Lithuania.

The overall aim of the sub-project is to pro-
mote human rights, equal opportunities, 
social inclusion and health among LGBT 
community in Lithuania. The more specific 
aim is to strengthen the capacity of LGL 
through sharing of best practices, training 
by and cooperation with RFSL in Sweden.

 1st step: research based on good practice, 
training in Stockholm – visiting RFSL, mee-
ting with representatives of state instituti-
ons in Vilnius;
 2nd  step: working group for partners in 
ILGA-Europe conference in Malta;
 3rd step: final International Conference in 
Vilnius.

s u b - p r o j E c t 
c o n s i s t s  o f  2  p h a s E s :
 
Strengthening of  the community through 
information and support centre in Vilnius 
(10 seminars on topics: Social policy, He-
alth, Education, Culture, Media, City for 
you, Law, Youth, Sport, Seniors);
 
International collaboration, trainings and 
research based on good practice:

Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal 
EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuva

Sub-project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway under 
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A P I E  N V O  F O N D Ą 

Paprojektis „Partnerystė už lygias teises“ 
įgyvendinamas 2009 – 2010 m. pagal subsi-
dijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų 
sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.  

Nevyriausybinių organizacijų fondas 
yra viena iš Europos ekonominės erdvės 
(EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų  
įgyvendinimo schemų. Nevyriausybinių 

A P I E  P A P R O J E K T Į
Įgyvendinant paprojektį “Partnerystė už 
lygias teises” siekiama tvariai plėtoti 
žmogaus teises, lygias galimybes, sociali-
nę aprėptį bei sveikatą tarp Lietuvos LGBT 
(lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transsek-
sualų) bendruomenės narių. Paprojekčio 
veiklos organizuojamos dviejų ramsčių 
principu:

 bendruomenės telkimo bei stiprinimo 
veiklos informacijos ir paramos centre Vil-
niuje. LGBT asmenys, dalyvaudami projekto 
veiklose ne tik ugdo lygių teisių suvokimo, 
teisinio raštingumo, tarpasmeninio bendra-
vimo kompetenciją, bet ir tiesiogiai priside-
da taikydami turimą patirtį;

  tarptautinio bendradarbiavimo, mokymų 
bei gerosios praktikos tyrimo veiklos.

P A P R O J E K Č I O 
p a r t n E r i a i
Paprojekčio paramos gavėjas  atsakingas už 
informacijos turinį – asociacija Lietuvos gėjų 
lyga (LGL). Paprojekčio partneris – Švedijos 
federacija RFSL.  

Organizacijų bendrdradarbiavimas tarptau-
tiniu lygmeniu sėkmingai vyksta nuo 1994 
metų. Daugiau informacijos apie organiza-
cijas bei jų įgyvendinamus projektus rasite 
www.lgl.lt  bei  www.rfsl.se

biblioteka ir  archy vas 
Nuo 1993 metų kaupiamas įvairių leidinių 
bei spaudos publikacijų metraštis laukia 
norinčiųjų parašyti pirmąją Lietuvos LGBT 
sąjūdžio istoriją.  

Laukiame Jūsų LGBT centre – A. Jakšto g. 22, 
Vilnius (įeiti pro kiemą iš Vasario 16 g.). 

l G b t  
i n f o r M a c i j o s  i r 
p a r a M o s  c E n t r a s 
V i l n i u j E

Asociacijos LGL iniciatyva įkurtas vienintelis 
LGBT bendruomenės telkimo bei stiprinimo 
veiklos centras Lietuvoje veikia nuo 2005 
metų. 

Jaunimo grupė
LGL jaunimo grupė vienija jaunus žmones 
ir yra atvira visiems pritariantiems lygybės 
idėjoms. Grupės nariai ypač aktyviai daly-
vauja tarptautiniuose Europos jaunimo mai-
nų projektuose.

homozigotai 
Kartu gyvenančias homoseksualias poras 
vienijanti LGL grupė „Homozigotai“ dau-
giausia dėmesio skiria bendravimui bei 
iškylančių bendro gyvenimo problemų 
sprendimui. Daugiau informacijos rasite  
www.homozigotai.tinkle.lt

Filmų peržiūros „Queer Screen“ 
LGBT tematikos dokumentinių ir meninių 
filmų vakarai skirti ne tik praplėsti akiratį, 
bet ir suteikiantys progą įsigilinti į aktualias 

LGBT žmonėms problemas, išreikšti savo 
nuomonę, padiskutuoti. Filmai rodomi kas 
antrą ketvirtadienį nuo 19 val.

Žaidimų vakarai
Organizuojami paskutinį mėnesio penkta-
dienį nuo 19 val. Tai puiki proga susipažinti, 
atsipalaiduoti, maloniai praleisti laiką bei 
patirti gerų emocijų. 

Spor to mėgėjų klubas
Klubas siekia suburti LGBT bendruomenės na-
rius, sporto mėgėjus, laisvalaikio praleidimui 
sportuojant, informuoti Lietuvos visuome-
nę apie LGBT sporto žaidynes bei atstovauti 
tarptautiniuose sporto renginiuose.

Interneto kavinė „Vaivor ykštė“ 
Kiekvienas bendruomenės narys gali nar-
šyti internete, bendrauti, ieškoti reikiamos 
informacijos pirmadieniais ir ketvirtadie-
niais nuo 15 iki 19 val. Savanoriai taip pat 
kviečiami teikti informacines žinutes bei 
įvykių nuotraukas svetainei www.gay.lt

organizacijų (NVO) fondas (tarpinė insti-
tucija – Finansų ministerija) skirtas remti 
nevyriausybines organizacijas, plėtojant 
institucinius gebėjimus bei siekiant susti-
printi demokratinę ir pilietinę visuomenę 
Lietuvoje. Mažiesiems projektams skirta 
5 mln. eurų.

www.eeefondai.lt

Pagrindinė pirmojo ramsčio veikla — de-
šimties seminarų ciklas. Šie seminarai jų 
dalyviams suteiks plačias galimybes moky-
tis vieniems iš kitų ir vystyti ateities idėjas. 
Seminarai ir kitos projekto veiklos bus priei-
namos ne tik Vilniaus, bet ir kitur gyvenan-
tiems bendruomenės nariams.

Kitos paprojekčio veiklos apims  gerosios 
praktikos tyrimą, mokymus Stokholme,  
tarptautinį susitikimą Vilniuje, dalyvavimą 
europinio NVO tinklo ILGA-Europe darbo 
grupėse. Bus sukurtas LGL veiksmų planas  
tolimesniam bendradarbiavimui ir keitimui-
si informacija, plėtojamos inovatyvios atei-
ties priemonės tarp partnerių.

Informacija apie paprojektį  nuolat atnauji-
nama svetainėje www.atviri.lt

Paprojekčio veiklos atviros ir kitoms žmo-
gaus teisių NVO bei įvairioms lygių galimy-
bių politika suinteresuotoms institucijoms. 
Jei norite skatinti socialinę integraciją bei  
mažinti netolerancijos apraiškas Lietuvoje 
dalyvaudami paprojektyje, susisiekite su 
mumis el. paštu lgl@gay.lt

Daugiau informacijos: tel. (8-5) 261 0314 
arba el. paštu lgbtcentras@gay.lt

Net ir simbolinė tavo parama mums reikš-
minga išlaikant LGBT centrą. Paaukoti ga-
lite įmesdami pinigus į aukų dėžutę LGBT 
centre arba pervesdami į LGL sąskaitą SEB 
banke LT297044060001190251.


