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II.

Organizacijsko delo in razvoj
1.

Poslanstvo in identiteta

DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih
pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za
družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti,
spolne identitete in/ali spolnega izraza.
Pri delovanju upošteva presečnost ostalih osebnih okoliščin, kot so zdravstveno stanje,
narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, hendikep, starost, družbeni
položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino.

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogočamo
podporo in opolnomočenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom. Z
zagovorništvom prispevamo k izboljšanju pravne zaščite in k večji vidnosti LGBT oseb in
razumevanju položaja oseb s hivom. Z osveščanjem splošne in strokovnih javnosti
prispevamo k spremembi odnosa do naših ciljnih skupin. Z vsemi našimi aktivnostmi pa k
izgradnji družbe, kjer je vsaka identiteta legitimna.

2.

Prostori Društva informacijski center Legebitra

●

Dunajska cesta 5 v Ljubljani – vodenje društva, administrativne dejavnosti, finančno
poslovanje, organizacijske dejavnosti, razvoj projektov in programov,
komuniciranje z različnimi deležniki in javnostmi

●

Trubarjeva cesta 76 in 76a – izvajanje programov in projektov: Mladinski center
Legebitra; Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene; Odziv na HIV;
Kemseks: zmanjševanje tveganj, povezanih z uporabo drog in spolnostjo med
MSM; Pravna svetovalnica LGBT; projekt Call it Hate ter druge projekte izven
segmenta rednih programov.

●

Prostor zagotavlja zadostne pogoje za vzpostavljanje kontinuitete in preglednosti
dela, omogoča aktivno participacijo mladih v aktivnostih in delovnih sestankih,
omogoča skupinsko delo na projektih in aktivnostih, ki potekajo v okviru društva.
Obiskovalkam_cem in uporabnicam_kom nudimo možnost dela na računalniku,
dostop do spleta, telefona, možnost tiskanja in fotokopiranja. Zaradi rasti in
nadaljnji razvoj naših dejavnosti, pa obstoječe kapacitete postajajo omejujoče.
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●

Segmente posameznih programov v sodelovanju z drugimi nevladnimi
organizacijami izvajamo tudi po Sloveniji (npr. testiranje na HIV in preostale spolno
prenosljive okužbe (SPO); aktivnosti STIK; delavnice in izobraževanja)

3.

Osrednja programska področja društva

●

HIV in SPO

●

Mladina

●

Svetovanje in samopomoč

●

Izobraževanje

●

Vidnost, ozaveščanje in zagovorništvo

4.
Prisotnost
konferencah
a)

Legebitre

na

relevantnih

mednarodnih

ILGA Europe Gathering online

Redna letna konferenca in zbor članskih organizacij je potekala tudi letos virtualno, med
25. in 31. oktobrom. V sklopu konference je vodja organizacije Lana Gobec sodelovala na
razpravi organizairani s strani Stonewalla Truth to Power: Data-led advocacy for LGBTQI+
justice.

b)

Human Rights Conference during World Pride

Med World Pridom, ki ga je gostil Copenhagen, se je odvijala tudi konferenca o človekovih
pravicah, ki je bila sestavljena iz več vzporednih razprav in dogodkov. Vodja organizacije
Lana Gobec je sodelovala na dveh panelih: The Journey of LGBT+ Communities through
the Pandemic in Democracy Dome LGBTQI-rights in Europe

c)

Workplace Equality 2021 – Workplace Proud of Diversity

Na konferenci je Eva Gračanin predstavila projekt certifikat “LGBT prijazno”, ki je sicer
projekt Mestne občine Ljubljana. Znotraj projekta Legebitra koordinira in soizvaja
izobraževanja, ki je eden od dveh korak za pridobitev certifikata.
Konferenca je bila del evropskega projekta Work Equality for All, ki so ga izvajale
organizacije Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI,
SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost in Stichting Centrum Tumba iz
Nizozemske.
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III. HIV in SPO
1.

Odziv na hiv

Program Odziv na HIV predstavlja nadaljevanje kontinuiranega izvajanja storitve testiranja
na hiv in ostale spolno prenosljive okužbe (SPO) za MSM v skupnosti v našem centru,
mestih druženja MSM in v regionalnih središčih.
S programom nadaljujemo z našo storitvijo testiranja na hiv in ostale SPO za MSM v
skupnosti, v našem centru, mestih druženja MSM in v regionalnih središčih. Storitev
predstavlja alternativo testiranju v okviru zdravstvenega sistema, od njega pa se razlikuje
predvsem po tem, da ima naša organizacija dober dostop do ciljne skupine, svetovanje ob
testu pa izvajajo usposobljeni vrstniški svetovalci, ki so tudi sami MSM, zato lahko z
uporabnikom vzpostavijo zaupanje in se mu približajo na drugačen način kot zdravstveni
delavci. Promocijo testiranja izvajamo na medmrežju in spletnih straneh ter mobilnih
aplikacijah za iskanje spolnih stikov za MSM. Takšno testiranje je standardna praksa v
Evropi in drugje v razvitem svetu, njegovi smiselnosti pa pritrjujejo tudi podatki, saj nam
število uporabnikov iz leta v leto narašča, prav tako pa tudi število reaktivnih oz. pozitivnih
testov. Testiranje v skupnosti uporabnikom omogoča možnost pogovora oziroma
svetovanja o hivu, SPO in varni spolnosti tako pred odvzemom kužnin kot ob podelitvi
rezultatov. Omogočamo testiranja na hiv, HBV, HCV, sifilis in gonokokno okužbo. Vse
laboratorijske preiskave izvajajo laboratoriji Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI)
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je hkrati tudi partner v programu.
S testiranjem povezana komponenta programa je povezovanje v zdravstveno oskrbo
(linkage to care). Uporabnike z reaktivnimi izvidi testov informiramo o nadaljnjih korakih,
tistim z reaktivnimi izvidi presejalnega testa na hiv pa s pridobitvijo termina pri infektologu
na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL (KIBVS) in možnostjo spremljanja
na kliniko olajšamo povezovanje v zdravstveni sistem in lajšamo stisko ob povezovanju.
Pri tem odlično sodelujemo z zdravniki infektologi na KIBVS UKCL. Informacije o številu
testiranih oseb, opravljenih testih in rezultatih testiranja (agregirano) posredujemo tudi
NIJZ (v okviru projekta Integrate je bilo vzpostavljeno ogrodje za poročanje teh podatkov
NIJZ z namenom vključitve le-teh v nacionalno poročanje NIJZ o hivu in drugih spolno
prenosljivih okužbah). Pri izvajanju programa smo strokovno podprti s strani strokovne
posvetovalne skupine pri programu testiranja v skupnosti, ki jo sestavljajo specialisti
infektologije, klinične mikrobiologije in epidemiologije.
Zaradi epidemije Covid-19 in ukrepov zajezitve je bil program aktivnosti nekoliko
spremenjen.
Tako kot v letu 2020 se je tudi v 2021 testiranje opravljalo po posebej prilagojenem
protokolu, ki je sledil vsem priporočilom NIJZ. Do junija so bila tudi prekinjena testiranja v
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savnah, saj je bilo nemogoče zagotoviti storitev, ki bi upoštevala varnostne ukrepe za
zajezitev covida. Kljub temu, pa se je v letu 2021 v programu testiralo največ uporabnikov
doslej.

V letu 2021 smo tako izvedli 164 testirnih dogodkov in 101 dogodek vračanja rezultatov
testiranja. Testirne dogodke smo izvajali v Ljubljani na sedežu DIC Legebitra, v klubu
Tiffany na Metelkovi ter v dveh savnah za ciljno populacijo. Poleg tega pa smo testirne
dogodke v skladu z mednarodnimi strokovnimi priporočili za ciljno populacijo MSM
(testiranje na 3-6 mesecev) ciklično izvajali še v Mariboru, Murski Soboti, Celju, Nove mestu,
Slovenj Gradcu, Kopru, Brežicah, Novi Gorici, Radovljici in na Ptuju. Prvič pa smo testiranje
izvedli tudi v Idriji. Vračanje rezultatov izvajamo samo v Ljubljani na sedežu društva,
izvajajo pa se osebno ali preko telefona.

Na naših testirnih dogodkih se je v letu 2021 testiralo 1453 uporabnikov. Za naše
uporabnike smo izvedli preko 3836 različnih testov, prav vsak uporabnik testiranja v
skupnosti pa je bil deležen tudi informiranja pred testiranjem in ob prevzemu rezultatov
testiranja, ki ga izvajajo usposobljeni vrstniški svetovalci ob strokovni podpori
strokovnjakov Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v
Ljubljani in Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana.

V letu 2020 smo v okviru programa razdelili približno 30.000 kosov različnih promocijskih
in informativnih materialov za namene preventive in podpore, od tega skoraj polovico
predstavljajo kondomi.

2.

HIV+

Program neposredno iz skupnosti naslavlja tako preprečevanje okužb s hivom in drugih
spolno prenosljivih okužb, zmanjševanje tveganj v skupini z največjim tveganjem za
okužbo, kot tudi promovira varnejšo spolnost, prispeva k odpravljanju različnih oblik
stigem tako glede samih okužb, spolnega vedenja, zdravljenja, testiranja, kot tudi življenja
s hivom, uvaja razdelan sistem zagovorniških storitev v primeru diskriminacije za osebe, ki
živijo s hivom, jim zagotavlja psihosocialno podporo ter aktivnosti za njihovo
opolnomočenje, hkrati pa skrbi za izobraževanja in usposabljanje ne le izvajalcev vseh
skupnostnih storitev, ampak tudi drugih strokovnjakov in profesionalcev, ki imajo opravka
s ciljnimi populacijami, si prizadeva za izboljšano informiranost in ozaveščanje v skupnosti
ter tudi v strokovni in splošni javnosti o relevantnih temah in težavah.
Storitve v okviru programa zagotavljajo poglobljeno in razširjeno paleto svetovalnic in
razdelan sistem zagovorniških storitev in dejavnosti za uporabnike, ki podobno kot drugod
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po Evropi in širše, postanejo integralni del storitev testirne točke v skupnosti. Hkrati pa s
programom naslavljamo tudi potrebe po izobraževanju in osveščanju tako znotraj
skupnosti oz. naše organizacije kot tudi navzven.
Zaradi epidemije COVID-19 v času od 13. marca do 15. maja ter med 16. novembrom in
13. decembrom svetovalnice za oseben “walk-in” ob ponedeljkih in torkih niso bile odprte,
dosegljive pa so bile preko maila, telefona, ter virtualnih orodij za videoklice.
Vrstniške svetovalnice za varnejšo spolnost (kombinirana preventiva):
●

splošna SPO svetovalnica - 147 svetovanj

●

PrEP in PEP svetovalnica - 44 svetovanj

●

kemseks svetovalnica - 45 svetovanj

Zagovorništvo in podpora za osebe s hivom:
●

Buddy sistem psiho-socialne podpore za osebe s hivom (sem spada tudi
individualno zagovorništvo v primeru diskriminacije) - 33 aktivnosti z
kontinuiranimi uporabniki

●

hiv+ svetovalnica (je namenjena osebam s hivom, njihovim partnerjem in
partnerkam, družini, prijateljem in drugim bližnjim) - 32 svetovanj

●

sistemsko zagovorništvo (odzivanje na ugotovljene sistemske pojave diskriminacije
in kršitve pravic oseb, ki živijo s hivom; sodelovanje pri zagotavljanju
nediskriminatorne zakonodaje, politik in praks)

Informiranje in ozaveščanje:
Izvedena je bila kampanja na socialnih omrežjih ob spomladanskem tednu testiranja
pripavljala pa seje tudi kampanja ob uvedbi PrEP-a v Sloveniji.

3.

Konferenca AIDS40

29. 11., nekaj dni pred Svetovnim dnevom boja proti aidsu, je Legebitra v sodelovanju z
NIJZ organizirala tradicionalni strokovni posvet na temo hiva. V sodelovanju z NIJZ je
dopoldan potekal nacionalni posvet v organizaciji NIJZ, popoldan pa konferenca v
organizaciji Legebitre. Udeležilo se ga je do 150 udeleženk_cev, predavalo pa je 11
predavateljev_ic iz Slovenije in tujine.
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4.
Udeležba na strokovnih in izobraževalnih dogodkih na
nacionalni in mednarodni ravni
Izobraževalne aktivnosti za izvajalce programa:
●

izobraževanje o HPV - 18. 2. 2021

●

Bakterijske spolno prenosljive okužbe - 4. 3. 2021

●

Potek testiranja drog in potek svetovanja pri uporabnikih, ki uživajo droge - 19. 4.
2021

●

HPV ne izbira, ti lahko - 21. 1. 2021

●

It's not personal, izobraževanje o komunikaciji - 22. 2. 2021

●

Življenjski slog in zdravje moških v današnjem času - 5. 11. 2021

Izobraževalne aktivnosti za strokovne in zainteresirane javnosti programa
●

Affordability of medications Confirmation - 21. 1. 2021

●

Tabu or not Tabu – 24. 2. 2021

●

Kemseks harm reduction - 18. 3. 2021

●

Kemseks harm reduction - 1. 4. 2021

●

Življenje s hivom 1. del - 21. 4. 2021
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IV. Mladina
Mladinski program se je razvil iz programa Za LGBT mlade. S preoblikovanjem programa
v mladinski center smo vsebino in način dela z mladimi LGBT nadgradile_i ter hkrati
povečale_i dostopnost do aktivnosti.

1.

Mladinski center
a)

Informacijska točka

Informacijska točka je v preteklem letu delovala vsak delovni ponedeljek med 13.00 in
17.00, vsak delovni torek in petek med 13.00 in 18.00 ter vsako delovno sredo in četrtek
od 15. do 21. ure.
Na info točki so delovale_i posebej usposobljene_i mlade_i prostovoljke_ci ob mentorski
podpori enega od zaposlenih.
Info točko obiščejo vse_i obiskovalke_ci MC-ja in obiskovalke_ci aktivnosti, ki potekajo na
lokaciji MC Legebitra, takih obiskov je bilo v letu 2021 po podatkih Logbooka 948.
V letu 2021 smo, kot v prejšnjih letih, informirale_i predvsem preko informacijske točke, ki
deluje v okviru mladinskega centra. V letu 2021 sta bila info točka in MC odprta 255 dni,
torej vse delovne dni v letu.
Izvajale_i smo tudi naslednje aktivnosti informiranja:
-

Informiranje preko mesečnih Oznanil
Informiranje preko izvajanja treningov in delavnic
Informiranje preko socialnih omrežji (FB in Instagram)
Informiranje preko podajanja informacij dijakinjam_om in študentkam_om
Informiranje preko IG LIVE posnetkov in ostalih promocijskih materialov
Informiranje preko izvajanja strokovnih posvetov
Informiranje deležnikov in odločevalk_cev preko skupnih aktivnosti
Informiranje preko plačanih oglasov na socialnih omrežjih.

Izvedenih je bilo 289 aktivnosti informiranja v obsegu 1332 ur.
b)

Dogodki in aktivnosti za mlade

V letu 2021 smo izvedle_i 61 dogodkov in aktivnosti za mlade, od tega 26 dogodkov preko
spleta in 35 v živo. Udeležilo se jih je 466 oseb. Organizirale_i smo izobraževalne aktivnosti
o temah, ki so zanimive in pomembne za mlade ter družabne dogodke in prostočasne
aktivnosti za mlade. Pri izvedbi izobraževalnih aktivnosti uporabljamo tako metode
formalnega učenja, kot tudi neformalne oblike izobraževanja. Pri družabnih dogodkih in
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prostočasnih aktivnostih gre za lahkotnejše aktivnosti, ki so namenjene druženju,
socializiranju, zabavi in povezovanju mladih, sočasno pa se udeleženke_ci naučijo veščin
in spretnosti, ki jim bodo pomoč pri vsakdanjem življenju. Aktivnosti načrtujejo,
pripravljajo in izvajajo zaposlene_i, prostovoljke_ci ali zunanje izvajalke_ci in so za
uporabnice_ke brezplačne. Nekatere aktivnosti so bile izvedene v živo, v fizičnem
mladinskem centru, v času poostrenih ukrepov za preprečevanje prenosa korona virusa
pa so dogodki potekali v Online MCju ali preko drugih spletnih aplikacij (Zoom, Google
Meet …).
c)

Kavarniški večeri

V letu 2021 smo izvedle_i 10 Kavarniških večerov za mlade in z mladimi. Te dogodke
organiziramo skupaj s Kulturnim centrom Q – ŠKUC. 5 dogodkov je bilo spletnih, 5 pa
izvedenih v živo. Na letni ravni se jih je udeležilo 167 mladih oseb. Kavarniški večeri
nagovarjajo mlade, ki iščejo varne in vključujoče prostore za ustvarjanje in obravnavo
družbeno pomembnih tem prek usposabljanja za prostovoljsko delo – učenje ob delu
(learning-by-doing). Nekatere aktivnosti so bile izvedene v živo, v fizičnem mladinskem
centru, v času poostrenih ukrepov za preprečevanje prenosa korona virusa pa so dogodki
potekali v Online MCju ali preko drugih spletnih aplikacij (Zoom, Google Meet …).

d)

Krožki in tečaji

11

V obdobju leta 2021 smo izvedle_i 12 krožkov za mlade in z mladimi. Krožki niso redna
aktivnost MC Legebitra, vendar se izvajajo glede na interes in aktivnosti mladih. Na letni
ravni se je takih srečanj udeležilo 37 mladih. Gre za dolgoročnejše aktivnosti, ki potekajo
pod vodstvom mentorice_ja (ki je lahko tudi prostovoljka_ec). Srečanja udeleženk_cev in
prostovoljk_cev so redna periodična. Krožke načrtujejo, pripravljajo in izvajajo zaposlene_i,
prostovoljke_ci ali zunanje izvajalke_ci in so za uporabnice_ke brezplačni. Nekatere
aktivnosti so bile izvedene v živo, v fizičnem mladinskem centru, v času poostrenih ukrepov
za preprečevanje prenosa korona virusa pa so dogodki potekali v Online MCju ali preko
drugih spletnih aplikacij (Zoom, Google Meet …).

e)

Mladinski tabori

Mladinski tabori nagovarjajo LGBT in ostale mlade, ki si želijo poglobljene obravnave
specifične teme, za katero izrazijo zanimanje. Potekajo v varnem in vključujočem okolju,
zunaj mladinskega centra. Tabore načrtujejo, pripravljajo in izvajajo zaposlene_i,
prostovoljke_ci ali zunanje izvajalke_ci, združeni v posebnem organizacijskem timu. Tabori
so za udeleženke_ce brezplačni (same_i si krijejo samo stroške prevoza). V letu 2021 smo
izvedle_i dva tridnevna mladinska tabora in eno 9 dnevno mladinsko izmenjavo. Kot
partnerji smo sodelovali še pri dveh mladinskih izmenjavah v tujini.
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●

decembra 2021 smo organizirale_i LGBT+ zimski tabor na temo Manjšinjskega
stresa

●

novembra 2021 smo kot partnerji sodelovali pri mladinski izmenjavi Drag it up, ki
je potekala v Berlinu, Nemčiji

●

septembra 2021 smo kot partnerji sodelovali pri mladinski izmenjavi RIOT, ki je
potekala v Lecceju, Italiji

●

septembra 2021 smo organizirale_i mednarodno mladinsko izmenjavo na temo
Nivo stresa? Manjši(njski), ki je potekala v Bohinju, Sloveniji

●

maja 2021 smo organizirale_i pomladni LGBT+ tabor na temo Moje skupnosti, ki je
potekal v Zgornji Kungoti, Sloveniji

Vsega skupaj se je naših taborov in izmenjav udeležilo 82 oseb.

2.
Sodelovanje z Mrežo mladinskih centrov Ljubljana in drugimi
nevladnimi organizacijami
V obdobju celotnega leta smo z Mrežo mladinskih centrov Ljubljana sodelovale_i na rednih
mesečnih sestankih mreže, rednih mesečnih sestankih skupine NVO znotraj mreže in
skupnih izobraževanjih za mladinske delavke_ce.
V tem obdobju smo sodelovale_i tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, kot so, Društvo
parada ponosa, Društvo DIH – enakopravni pod mavrico, Društvo ŠKUC, Društvo za
nenasilno komunikacijo, Karierni centri UL, Zagreb Pride, Društvo Kvartir, Zavod Bob, MC
Ulca, Irsko, Nemško in Francosko ambasado, Fakulteto za socialno delo in pedagoško
fakulteto UL in sicer pri organiziranju različnih aktivnosti tekom leta.

3.

Prostovoljsko delo

Prostovoljsko delo v mladinskem centru poteka po teh ustaljenih načelih organiziranega
prostovoljskega dela na Legebitri. Jedro aktivnosti Mladinskega centra Legebitra sloni na
prostovoljskem delu mladih. Le-ti so vključeni v vse faze dela v mladinskem centru, od
koncipiranja aktivnosti, načrtovanja, izvedbe in evalvacije. V letu 2021 smo poleg
vključevanja prostovoljk_cev v vse aktivnosti Mladinskega centra Legebitra izvajale_i še
redne in izredne sestanke s prostovoljkami_ci ter tematska/področna usposabljanja za
prostovoljke_ce.
Delo mentoric_jev poteka skupaj z aktivnostmi v sklopu prostovoljskega dela ter
študentske prakse in pripravništva
V sklopu te aktivnosti mentorice_ji izvajajo naslednje naloge:
Znotraj občasnega prostovoljstva:
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-

Mentorice_ji redno delajo s prostovoljkami_ci v obliki mesečnih sestankov,
individualnih pogovorov, evalvacij in samega dela na področju.

Znotraj dolgotrajnega prostovoljstva, študijske prakse in pripravništva:
-

tedenski sestanki z delovno_im mentorico_jem in sestanke s prostočasno_im
mentorico_jem (enkrat na dva tedna).

Po podatkih Logbooka je bilo v letu 2021 vključenih 19 prostovoljk_cev ter 3 ESE
prostovoljke_ci, skupaj 22 prostovoljk_cev.
Po podatkih Logbook-a je skupaj fasilitiralo 928ur in 30min oziroma 35% aktivnosti, od
tega 814 ur (38%) mladinskih aktivnosti, 29,5 ur (26%) sodelovanj/predpriprav – odprte
aktivnosti in in 71 ur (20%) sodelovanj/predpriprav – skupine.

a)

Študentska praksa in pripravništvo (ter ESE prostovoljstvo)

V sodelovanju s fakultetami Univerze v Ljubljani študentkam_om omogočamo praktično
izobraževanje in učenje v okviru redne strokovne prakse in opravljanje pripravništva ter
jim ob tem nudimo strokovno mentorstvo. V letu 2020 smo sodelovale_i z več
študentkami_i iz različnih fakultet (Fakulteta za socialno delo, Pedagoška fakulteta,
Fakulteta Sigmunda Freuda ter Fakulteta za uporabne družbene študije). V okviru
študentske prakse je bilo vključenih 9 praktikantk_ov, ki so bile_i vključene_i v 87 aktivnosti
(aktivna vključenost 15 in fasilitacija 72).
V letu 2020 smo začele_i tudi z izvajanjem projekta Prostovoljstvo v okviru Evropske
solidarnostne enote. V tem letu sta se nam tako pridružili dve ESE prostovoljki, ki sta z
nami delali do septembra oz. oktobra 2021. Novembra 2021 se nam je pridružil prvi
mednarodni prostovoljec, ki bo z nami do novembra 2022.

4.

Strokovni posveti in konference

V mesecu juniju 2021 smo v sklopu festivala Parada ponosa skupaj z Društvom Parada
ponosa organizirale_i strokovni posvet “LGBTIQ+ mladi v šolah”. Strokovni posvet se je
osredotočil na področje šolstva in LGBTIQ+ oseb in vsebin. Namen posveta je bil strokovni
in laični javnosti predstaviti aktualne problematike s področja, rezultate in publikacijo
nacionalne raziskave o stanju v šolah 2019 “LGBT mladi - prebijmo molk v šolah!” Društva
Legebitra, projekte Društva Parada ponosa in Društva Legebitra in aktivnosti s področja
ter dobre prakse iz tujine in Slovenije za ustvarjanje bolj vključujočega in varnejšega
šolskega prostora. Posvet je potekal v hibridni obliki, torej tako v živo kot tudi preko spleta
(aplikacije Zoom). Posveta se je skupno udeležilo 47 oseb.
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V.

Svetovanje in samopomoč
1.

Podporne skupine

Podporne skupine v sklopu programa Svetovanje in samopomoč s svojim delovanjem
sledijo ciljem opolnomočenja in krepitve moči LGBT+ oseb, podpori pri ohranjanju ali
vzpostavljanju nove socialne mreže, ter nudenju in ohranjanju varnega prostora za
pogovor in izmenjavo izkušenj. V letu 2021 smo izvedle_i 98 podpornih skupin:
●

V dialogu; podporna skupina, ki na vsakem srečanju obravnava tematski sklop in
poteka vsako drugo sredo v mesecu.

●

V oblaku; podporna skupina namenjena vsem LGBT+ osebam, ki se zaradi
oddaljenosti kraja bivanja ne morejo udeležiti skupin, ki se izvajajo v Ljubljani in je
istočasno aktivnost terenske ekipe Stik.

●

Trans - icija; podporna skupina namenjena trans osebam, ki potrebujejo podporo
v medicinskem procesu potrditve spola.

●

Zaprte podporne skupine - 3 skupine zaprtega tipa so namenjene osebam, ki se
kontinuirano vključujejo v manjše podporne skupine z enako zasedbo
uporabnic_kov.

●

Podporna skupina za osebe v medicinskem procesu potrditve spola je namenjena
transspolnim in nebinarnim osebam, ki so v procesu potrditve spolne identitete in
se odvija enkrat mesečno.

Na podlagi potreb uporabnic_kov, smo v drugi polovici leta opustile_i izvajanje skupin V
dialogu in V oblaku, ter uporabnice_ke vključile_i v podporne skupine zaprtega tipa
oziroma ostale aktivnosti programa.

2.

Legebitrina svetovalnica

Vstopna točka v svetovalnico je informacijska točka (osebno, telefonsko) in komunikacija
po elektronski pošti svetovalnice. Deluje po principu prve socialne pomoči in je, če je to
potrebno, podlaga za nadaljnjo obravnavo uporabnice_ka. Svetovalnica prav tako nudi
možnost informiranja in informacijskega svetovalnega razgovora - nekontinuirane_i
uporabnice_ki. Svetovalnica uporabnicam_kom omogoča vključitev na podlagi
individualnega načrta, ki zajema vključevanje v aktivnosti društva in/ali individualno
psihosocialno podporo ter zajema redno vključevanje 2 uri tedensko - kontinuirane_i
uporabnice_ki. Ciljne skupine so vse_i, ki potrebujejo podporo pri vprašanjih lastne spolne
usmerjenosti, izraza ali identitet, vse_i (starši ipd.), ki se soočajo s težavami povezanimi z
LGBT+ vsebinami, uporabnice_ki, ki jih zanima skrb za duševno zdravje in osebno rast.
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V letu 2021 je bilo izvedenih 651 aktivnosti storitve psihosocialne podpore v katero je bilo
vključenih 44 kontinuiranih uporabnic_kov ter 87 aktivnosti storitve psihosocialne
podpore s telefonskim klicem v katero je bilo vključenih 30 kontinuiranih uporabnic_kov.
V aktivnost individualni projekt pomoči, ki zajema vključevanje v aktivnosti društva se je
redno vključevalo 104 kontinuiranih uporabnic_kov, izvedenih pa je bilo 379 aktivnosti.
Izvedenih je bilo 81 aktivnosti storitve informacijski svetovalni razgovor v katero se je
občasno ali enkratno vključilo 88 anonimnih uporabnic_kov. V sklopu aktivnosti telefonsko
informiranje, osebno informiranje, svetovanje po e-pošti smo nudile_i informacije in
podporo 293 uporabnicam_kom in sicer: 8 aktivnosti storitve kratko informiranje - 8
uporabnicam_kom; svetovanje po e pošti - 175 uporabnice_ki; osebno informiranje - 8
uporabnic_kov; kratko informiranje preko telefona - 102 uporabnic_kov.

V sklopu sodelovanja s spletnim forumom Tosemjaz.net, ki se izvaja pod okriljem NIJZ Celje
in zajema odgovarjanje na vprašanja mladostnic_kov, povezanih s temami spolne
usmerjenosti in/ali spolne identitete, smo v letu 2021 odgovorile_i na 42 vprašanj
mladostnic_kov.

V začetku leta 2021 so na izvajanje aktivnosti svetovalnice močno vplivali sprejeti ukrepi za
preprečevanje epidemije za Covid - 19 predvsem iz vidika aktivne vključenosti
uporabnice_ka v program, saj se je ta znižala. Aktivnosti smo izvajale_i s pomočjo spletnih
orodij in preko telefonskih klicev.
Tekom celotnega leta se je močno povečalo povpraševanje po storitvi individualne
psihosocialne podpore. Izrazit porast potrebe po podpori smo zaznale_i med
transspolnimi osebami, ki so vključene v medicinski proces potrditve spola in zaradi
okrnjenih zdravstvenih storitev doživljajo več težav v duševnem zdravju ter težav pri
dostopu do storitev medicinske tranzicije.

3.

Terenska skupina - LGBT+ podporna srečanja

Glavni cilj terenske ekipe je omogočiti dostop do storitev programa Svetovanje in
samopomoč za istospolno usmerjene LGBT+ osebam, ki ne živijo v Ljubljani in zaradi
oddaljenosti kraja bivanja težko dostopajo do programa. V mesecu oktobru smo začele_i
z izvajanjem LGBT+ podpornih srečanj:
-

1 stalen teren (2x mesečno) v kraju Jesenice in v sodelovanju z MKC Jesenice,

-

1 stalen teren (2x mesečno) v kraju Koper in v sodelovanju z CMK Koper.

Delovanje terenske ekipe je bilo v letu 2021 do oktobra močno okrnjeno zaradi sprejetih
ukrepov. Zaradi aktualnih razmer je bilo v živo izvedenih 7 LGBT+ podpornih srečanj na
terenu.
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4.

Predavanja in delavnice

V letu 2021 smo izvedle_i naslednja predavanja in delavnice:
Februar: predavanje Duševno zdravje LGBT+ oseb - kongres Društva študentov medicine
Slovenije
Marec: izobraževanje za delo z LGBT+ osebami - društvo Kameleon, mavrična
svetovalnica; izobraževanje o delu z LGBT+ osebami - študentke_i socialne pedagogike
UL; izobraževanje terapevtk za delo z LGBT+ osebami
Maj: predstavitev delovanja programa za NIJZ - 7. sklop usposabljanja Centrov za
duševno zdravje odraslih; predstavitev preventive pri delu z LGBT osebami International office and European affairs
Junij: predavanje Za terapevtke uporabna spoznanja v luči LGBT+ - Društvo za
transakcijsko analizo Slovenije-SLOVENTA; predavanje Medicinski proces potrditve spola v
Sloveniji - Transpozij 2021
Oktober: predstavitev programov in dobrih praks - Prague Pride
November: predavanje Psihološko delo z LGBT - 3. letnik študija psihologije UL, predmet
Socialna patologija; usposabljanje mladinskih delavk_cev na temo razkritja LGBT oseb Prava zveza; pogovorni večer Razkritje - Prava zveza

5.

Povezovanje z institucijami in organi lokalnih skupnosti

Javne institucije: Psihiatrična klinika Ljubljana, UKC Ljubljana, CMZ Ljubljana, Fakulteta za
družbene vede UL, Fakulteta za socialno delo UL, Filozofska fakulteta UL, Pedagoška
fakulteta UL, Zagovornik načela enakega obravnavanja, Varuh človekovih pravic, Centri za
socialno delo v Ljubljani (predvsem vprašanja o pravicah iz javnih sredstev, postopki
zaščite žrtev nasilja, sodelovanje na medinstitucionalnih timih…), Center za socialno delo
Koper, Center za socialno delo Tolmin, različne srednje šole (npr. Gimnazija Ptuj, Gimnazija
Slovenj Gradec,...), Ljudska Univerza Radovljica (program PUM), Mladinski dom Jarše
(stanovanjska skupina Črnuška Gmajna), Vzgojni zavod Logatec (stanovanjska skupina
Rdeča Kljuka), NIJZ Celje.
Nevladne organizacije: Društvo za nenasilno komunikacijo, Amnesty International,
Društvo SOS telefon, DrogArt, Društvo Ključ, Društvo ŠKUC, Zavod Open, Društvo DIH,
Društvo Out in Slovenia, Društvo Lingsium, MKC Koper, MKC Maribor, CID Ptuj, Spletno
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oko, Zavod TransAkcija,Društvo Kvartir, DRPD Novo Mesto, MKC Jesenice, MKC Brežice,
Društvo psihologov.
V letu 2021 v sklopu programa aktivno sodelovale_i v OSSIP (Operativna skupina za
izvajanje psihološke pomoči med epidemijo ), katere koordinator je NIJZ in zajema
povezovanje in sodelovanje med javnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami.
Sodelovanje v skupini zajema redno poročanje o opažanjih vpliva epidemije na LGBT+
skupnost iz vidika duševnega zdravja.
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VI. Izobraževanje
1.

LGBT prijazno

Certifikat »LGBT prijazno« je projekt Mestne občine Ljubljana, pri katerem Legebitra
sodeluje kot koordinatorica izobraževanja za pridobitev certifikata. Legebitra
izobraževanja tudi soizvaja. Certifikata je namenjen predvsem osveščanju, saj se LGBTosebe se soočajo z zadregami, problemi in diskriminacijo, ki je heteroseksualne osebe
včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr.
pogovor o partnerju oziroma partnerici, pogovor o otrocih). Cilj je, da se znotraj delovnega
okolja in navzven do strank ustvari klima, ki bo pozitivna za vse.

Osveščanje poteka preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij.
Izobraževanje zajema tematike, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice ter na
spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Vodstveni kader nato pridobljeno znanje
prenese svojim sodelavcem in sodelavkam ter skrbi, da se ideja o enakem pristopu do
vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva med zaposlenimi in navzven do
strank.
18

V letu 2021 smo izvedle_i 7 izobraževanji, na katerih so sodelovale naslednje pravne osebe:
Novartis Pharma Services Inc. - podružnica v Ljubljani, Sensilab pharmaceutical company
Ltd., Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk, Bunker zavod za organizacijo in
izvedbo kulturnih prireditev, Gledališče Glej, Malinca d. o. o. in Fakulteta za socialno delo
pri Univerzi v Ljubljani. Vsem sedmim pravnim osebam je Mestna občina Ljubljana podelila
certifikat “LGBT prijazno”.

2.

2. Izobraževanja in delavnice v osnovnih in srednjih šolah

28. 9. 2022: Izobraževanje “Osnove LGBT s poudarkom na trans”, ki je bilo objavljeno v
katalogu KATIS pri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - udeležilo se ga je 11
učiteljic_ev osnovnih in srednjih šol.
2. 12. 2022: Delavnica “Različnost bogati, ne siromaši” na Osnovni šoli Vojke Šmuc v Izoli
(za učenke__ce)
21. 12. 2022: Predavanje o temeljnih človekovih pravicah LGBTI-ljudi na Gimnaziji in srednji
šoli Kočevje (za pedagoške delavke_ce)
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VII. Vidnost, ozaveščanje in zagovorništvo
1.

Pravna Svetovalnica

Namen delovanja Pravne svetovalnice LGBT je s pomočjo študentk_ov Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani krepiti znanje o pravicah LGBT-oseb, parov in njihovih družin, nuditi
osnovne informacije o njihovem pravnem položaju in o pravnih poteh za uveljavljanje
njihovih pravic, vključno s pravico do varstva pred diskriminacijo na podlagi spolne
usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izraza in spolnih značilnosti.

Delo Pravne svetovalnice LGBT poteka pod vodstvom koordinatorja doc. dr. Tilna
Štajnpihlerja Božiča (ob pomoči projektnega sodelavca as. Luke Mišiča), in sicer kot del
Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo, ki se na Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani izvaja kot uradno potrjena oziroma akreditirana obštudijska dejavnost pri
Univerzi v Ljubljani. Društvo informacijski center Legebitra pa nudi institucionalni okvir za
delovanje Pravne svetovalnice LGBT.

V letu 2021 so prakso v sklopu Pravne svetovalnice LGBT opravljale_i 3 študentke_i Pravne
fakultete univerze v Ljubljani. V tem času sta bila pripravljena 3 odgovora na pravna
vprašanja s področij sklepanja partnerskih zvez ter sklepanja partnerskih zvez s
državljani_kami tretjih držav, vizumskimi postopki ter starševskimi pravicami. Prav tako so
študentke_i pripravile_i orisa Posebnega poročila o položaju interspolnih ljudi v
medicinskih postopkih Zagovornika načela enakosti; aktivno sodelovale_i pri pripravi
poizvedb z namenom nadgradnje omenjenega poročila (skupaj 5 dopisov); aktivno
sodelovale_i pri pripravi letakov z naslovoma Interspolnost in Govorim interspolno;
aktivno sodelovale_i pri pripravi analize podatkov o zločinih iz sovraštva za leto 2020
zbranih na spletni strani Ni.prav.si; aktivno sodelovale_i pri pripravi odgovorov na
vprašalnik Evropske komisije o kaznivih dejanjih iz sovraštva in sovražnem govoru; aktivno
sodelovale_i pri pripravi povzetka opisa pritožbenega postopka na mednarodne
pogodbene odbore Združenih narodov
Poleg omenjenih primerov smo na Pravni svetovalnici v letu 2021 odgovorili še na 23
primerov. V reviji Odvetnik leto XXIII, št. 5 (103) - zima 2021 je bil objavljen naš članek Pravni
vidiki interspolnosti. Poleg tega smo redno objavljali na našo spletno stran LGBT pravice
(https://lgbtpravice.si/) in našo facebook stran (https://www.facebook.com/LGBTpravice).
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2.

Narobe Blog

V obdobju preteklega leta aktivno deloval tudi Narobe blog (https://narobe.si/), prek
katerega informiramo mlade, pa tudi širšo javnost o aktualnih družbeno-političnih
dogodkih, ki posredno ali neposredno zadevajo vsakdan skupnosti LGBTI v Sloveniji. V letu
2021 smo objavile_i 27 tekstov o tematikah LGBTI.

3.

Projekt Trust Coop

Pri projektu Trust Coop - Izgradnja zaupanja in sodelovanja med organi kazenskega
pregona in skupnostjo LGBTI za izboljšanje odzivanja na zločine iz sovraštva LGBTI (v
angleščini: Building trust and cooperation between law enforcement and LGBTI community to
improve response to LGBTI hate crime) so naši partneri Ministrstvo za notranje Republike
Slovenije in sicer Policija, ki je tudi prijavitelj projekta. Projekt traja 24 mesecev, od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2021. Projekt v 80% financira Evropska komisija, in sicer Generalni
direktorat za pravosodje in potrošnike prek Programa za Pravice, enakost in državljanstvo
2014–2020 (javni razpis za projekte 2019), v 20 % pa Ministrstvo za javno upravo.
Študije in izkušnje kažejo, da primeri zločinov iz sovraštva, ki temeljijo na spolni
usmerjenosti, spolni identiteti in/ali spolnemu izrazu, večinoma niso poročani oblastem.
Po drugi strani pa izkušnje kažejo tudi, da v mnogih primerih policistke in policisti niso
opremljeni z zadostnim znanjem za delo z žrtvami zločinov iz sovraštva v tej manjšini.
Poleg tega nevladne organizacije nimajo razvitega sistema za podporo žrtvam, ki bi policiji
in nevladnemu sektorju omogočil, da učinkovito naslovijo problem premajhnega
poročanja in hkrati upoštevajo osebne okoliščine LGBTI-oseb. S projektom TRUST COOP
bodo projektni partnerji vzpostavili prvo komponento nacionalnega sistema za podporo
LGBTI žrtvam zločinov iz sovraštva. Ta komponenta temelji na intenzivnejšem sodelovanju
med slovensko policijo in društvom Legebitra. Vključevala bo usposabljanje policistk in
policistov o tem, kako ravnati z LGBTI žrtvami zločinov iz sovraštva. Poleg tega bo Center
za raziskovanje in socialne veščine pri Policijski akademiji vzpostavil in usklajeval LGBTIskupino za odzive, ki jo bo sestavljajo pet izbranih policijskih strokovnjakinj in
strokovnjakov iz omenjenega centra, Uprave uniformirane policije in Uprave
kriminalistične policije. Temeljna ciljna skupina projekta TRUST COOP bodo policistke in
policisti, neposredne upravičenke LGBTI-osebe, posredni upravičenci pa nevladne
organizacije, saj bodo tako posamezne osebe kot organizacije imele na voljo mrežo
policijskih sodelavk in sodelavcev, usposobljenih za obravnavo LGBTI žrtev zločinov iz
sovraštva.

Namen projekta TRUST COOP je postopna vzpostavitev sistema za podporo LGBTI žrtvam
zločinov iz sovraštva, ki bo žrtvam omogočil prepoznavanje in poročanje o zločinih iz
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sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza.
Policistke in policisti, ki sodelujejo pri odzivanju na zločine iz sovraštva in obravnavi žrtev
sovražnih kaznivih dejanj, bodo senzibilizirani in opremljeni z znanjem, spretnostmi in
orodji za izboljšanje beleženja in obdelave zločinov iz sovraštva LGBTI ter pri nudenju
ustrezne obravnave in podpore žrtvam pri prijavi zločinov iz sovraštva.

V letu 2021 smo v sklopu projekta izvedli naslednje aktivnosti:
1. Projektno upravljanje in koordiniranje;
2. izvedba šestih izobraževanj za policistke in policiste;
3. izvedba izobraževanj za LGBTI-skupino za odzive.

Temeljni pričakovani rezultat projekta TRUST COOP je okrepljeno sodelovanje med
slovensko policijo in društvom Legebitra v okviru vzpostavitve prve komponente
nacionalnega sistema za podporo LGBTI žrtvam zločinov iz sovraštva, kar bo temeljilo na
medsebojnem sodelovanju strokovnjakinj in strokovnjakov iz društva Legebitra (in
skupnosti LGBTI) in policije.
Zaradi zapletov, ki jih je pri izvedbi izobraževanj in nekaterih drugih aktivnosti predstavljala
epidemija COVID -19 smo projekt podaljšali do julija 2022.

4.

Projekt TransBuddy

Partner pri projektu Trans Buddy – Krepitev veščin transspolnih oseb za odziv na potrebe
mladih transspolnih oseb pri dostopu do zdravstvenega varstva za potrditev spola (v
angleščini: Trans Buddy – Building the Capacity of Transgender People to Respond to the
Needs of Transgender Youth in Accessing Gender Confirmation Healthcare) je Center za
socialno psihologijo pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Projekt traja od 1.
9. 2020 do 15, 6. 2021 in ga v 100% financira ILGA-Europe.

Projekt se je osredotočal na izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva za transspolne
osebe, predvsem za transspolne mlade, ki vstopajo ali pa so že v postopku potrditve spola.
Vključeval je vzpostavitev medvrstniške podpore, ki jo bodo mladim nudili usposobljeni
Trans Buddy-ji.

Projekt vsebuje vodenje projekta, raziskavo s strani Centra za socialno psihologijo pri
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z naslovom Transspolne osebe v obdobju
epidemije COVID-19: Dostop do zdravstvenih storitev. Poleg tega so se v sklopu projekta
izoblikovala priporočila za izboljšavo sistema dostopa do zdravstvenega varstva
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transspolnih oseb v Sloveniji. V sklopu projekta so bili izvedeni treningi, na podlagi
omenjene raziskave, za t. i. Trans Buddy-je, ki bodo nudili medvrstniško podporo mladim,
ki so ali vstopajo v proces medicinske tranzicije. Dokumentirali so se tudi vsi koraki, ki so
bili potrebni za izvedbo projekta v obliki zaključnega dokumenta projekta Trans Buddy.

V letu 2021 smo v sklopu projekta izvedli naslednje aktivnosti:
1. Projektno upravljanje in koordiniranje ter pisanje zaključnega dokumenta projekta;
2. izvedba treningov za Trans Buddy-je (skupaj 14 treningov);
3. priprava priporočil za za odločevalce_ke na področju dela s transspolnimi osebami v
zdravstvu in zdravstvene delavce_ke na področju potrditve spolne identitete;
4. izvedba sestankov z odločevalci_kami (skupaj poslanih 8 vabil, izvedba 1 sestanka).

5.

Niprav.si – monitoring diskriminacije in zločinov iz sovraštva

Na spletni strani https://niprav.s zbiramo prijave zločinov iz sovraštva storjenih proti LGBTI
osebam. V letu 2021 smo zabeležili_e skupaj 6 prijav, tako psihičnega, verbalnega kot tudi
fizičnega nasilja zaradi osebne okoliščine spolne usmerjenosti, spolne identitete ali
spolnega izraza.
Na spletni strani poleg možnosti prijav kaznivih dejanj in pomoči ob prijavi na policiji,
ponujamo tudi podatke o zločinih iz sovraštva, diskriminaciji in prijavi le-teh.

6.

Oddana poročila mednarodnim institucijam

a)
Ciljani posvet: Iniciativa Evropske komisije za vključitev
sovražnega govora in kaznivih dejanj, motiviranih s sovraštvom na seznam kaznivih
dejanj EU, kot to določa člen 83(1) Pogodbe o delovanju EU )TFEU)
V letu 2021 smo sodelovale_i pri omenjenem ciljanem posvetu in prispevale_i informacije,
za katere so zaposile_i pri Evropski komisiji.
b)

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

(ODIHR)
V letu 2021 smo oddali poročilo mednarodni Organizaciji za varnost in sodelovanje v
Evropi (OSCE) in sicer Pisarni za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR)
glede prijavljenih zločinov iz sovraštva, ki jih beležimo s pomočjo spletne strani ni.prav.si.
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c)

Letno poročilo Evropske komisije o vladavini prava

V letu 2021 smo sodelovanje pri splenmu posvetu o vladavini prava in prispevale_i
informacije za letno poročilo Evropske komisije o vladavini prava v posameznih državah
članicah EU.

d)
Poročilo neodvisnega strokovnjaka za zaščito pred nasiljem in
diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (Združeni narodi)
Odzvale_i smo se na poziv neodvisnega strokovnjaka za zaščito pred nasiljem in
diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ki deluje pri združenih
narodih in pripravile kratko poročilo o stanju pravic LGBTI-ljudi v Sloveniji.

7.
Sodelovanje in prisotnost Legebitre na
nacionalnih okroglih mizah, izobraževanjih in konferencah
a)
Razkrivanje in zoperstavljanje
skupinam – izkušnje novinarjev in civilne družbe

relevantnih

neonacističnim

skrajnim

Spletni pogovor, na katerem je sodelovala Eva Gračanin, je del projekta Zaščita nadzorne
vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut,
Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za
uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji in razvijamo orodja
in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za
pridobivanje javne podpore. Projekt podpira Mreža evropskih fundacij v okviru programa
Civitates.

b)

7th TGEU Trans Legal Net Seminar

Strokovnjaki_nje iz vse Evrope in Srednje Azije so zbrale_i, da bi delile_i svoje izkušnje s
sodnimi zadevami pred nacionalnimi in mednarodnimi sodišči, identificirale_i in
analizirale_i obstoječe vrzeli pri pravni zaščiti transspolnih oseb in razpravljale_i o tem,
kako je mogoče te vrzeli zapolniti s strateškimi sodnimi postopki. Maša Jerićević Šušteršič
je na seminarju sodelovala kot govorka in sicer s predstavitvijo o pravnem priznanju spola
in samoidentifikaciji.

c)

CESCR – Aadvocating on Gender Identity and Gender Expression

Komite Združenih narodov o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (CESCR) je 28. 1.
2021 organiziral seminar o njihovih Smernicah za zagovorništvo na področju spolne
identitete in spolnega izraza.
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d)
Global Roundtable on Protection and Solutions for LGBTIQ+
People in Forced Displacement: Safe Shelter and Accommodation
Okroglo mizo je organiziral UNHCR. Eva Gračanin je delila izkušnje o delu Legebitre na
omenjenem področju.

e)

Okrogla miza o diskriminaciji na podlagi spola

Okroglo mizo o diskriminaciji na podlagi spola je marca organiziralo Društvo študentov
psihologije Slovenije, na kateri sta bili govorki Katarina Babnik (Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani) in iz Legebitre Maša Jerićević Šušteršič.

8.

Sestanki z odločevalkami_ci in ostalimi deležniki

Junij 2021 - Spoznavni sestanek ob nastopu novega veleposlanika Kraljevine Nizozemske
Johana Verbooma

Junij 2021 - Srečanje na temo položaja civilne družbe s podpredsednikom Belgijske vlade
Pierre- Yves Dermagne
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Matična številka: 1210998
Davčna številka: 24872458

Ljubljana, 5. 4. 2022

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Društvo informacijski center Legebitra je ustanovljeno kot nepridobitno združenje fizičnih
oseb na podlagi Zakona o društvih. Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega
knjigovodstva.

Društvo je v letu 2021 opravljalo tudi pridobitne dejavnosti.

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena osnovna sredstva so vrednotena po
nabavni vrednosti.

Društvo nima zalog materiala in blaga.

Društvo nima obveznosti in terjatev z rokom dospelosti nad 5 let.

Zakonita zastopnica:
Lana Gobec, predsednica
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