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ZAKLJUČNO POROČILO
DRUŠTVA INFORMACIJSKI CENTER

LEGEBITRA
ZA LETO 2016

Ljubljana, februar 2017

Zaključno poročilo Društva informacijski center Legebitra v letu 2016

1.

Splošno

Cilji Društva v letu 2016
S programi in projekti društva smo tudi v letu 2016 stremele_i k doseganjem naslednjih
ciljev društva Legebitra:
1. Skupno in medsebojno reševanje psihosocialnih težav LGBT-oseb in mladih LGBT
s podobnimi psihosocialnimi težavami;
2. Svetovanje in dvigovanje zavesti javnosti glede spolne usmerjenosti, spolne
identitete in spolnega izraza ter LGBT-oseb in njihovega položaja v družbi in težav
v vsakdanjem življenju;
3. Vplivanje na večje sprejemanje LGBT-oseb in skupin;
4. Odprava diskriminacije posameznic_kov LGBT in skupin na raznih nivojih in
področjih življenja.

Osnovni prostori delovanja društva
Informacijska točka (Trubarjeva 76a, sedež društva)
Prostor omogoča izvajanje celotnega programa društva, ki je namenjen skupnosti:
 Za LGBT mlade;
 Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene;
 Svetovalno preventivni program hiv in aids preventive
 ter druge projekte izven segmenta rednih programov.

Prostor zagotavlja primerne pogoje za vzpostavljanje kontinuitete in preglednosti dela,
spodbuja aktivno participacijo mladih v aktivnostih in delovnih sestankih, omogoča
skupinsko delo na projektih in aktivnostih, ki potekajo v okviru društva, ter organizacijo
dela in arhiviranje dokumentacije na eni lokaciji.
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V Centru nudimo sledečo infrastrukturo: delo z računalniki, dostop do interneta, dostop
do telefona, možnost tiskanja in fotokopiranja.

Prostori na Trubarjevi 76a so bistvenega pomena za delovanje društva.

Administrativni del (Dunajska 5)
Omogoča izvajanje vse potrebnih administrativno-finančnih procesov društva.
Koordinacijska točka za vse dejavnost ter ustvarjanje zagovorniških in ozaveščevalnih
akcij.

Osrednji programi
 Za LGBT mlade
 Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene
 Svetovalno preventivni program hiv in SPO preventive
 Zagovorništvo in ozaveščanje LGBT ter splošne populacije
 Drugi projekti izven rednih dejavnosti
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2.

Za LGBT mlade!

V sklopu programa za LGBT mlade smo izvajale_i:
 prakso za študente_ke, in sicer število študentk_ov: 6 – Fakulteta za socialno
delo Univerze v Ljubljani (2) in Univerza Sigmunda Freuda (4)
 usposabljanje

za

prostovoljsko

delo

–1

celodnevno

usposabljanje

za

prostovoljsko delo, ki se ga je udeležilo 15 prostovoljk_cev
 sestanke s prostovoljkami_ci – 3

sestanki, ki se jih je udeležilo 12–15

prostovoljk_cev

Praktikantkam_om smo nudile_i vso potrebno podporo in infrastrukturo, da so se lahko
nemoteno učile_i, opravljale_i svoje delo in izkusile_i učno izkušnjo, ki je pomembna za
njihov študij in nadaljnje delo. Poleg tega smo jim nudile_i povratne informacije in
evalvacijo njihovega dela, za njihove mentorice_je na univerzi pa smo spisale_i pisno
oceno dela, kjer smo ocenile_i učno izkušnjo, samostojnost in motivacijo študentk_ov
ter rezultate njihove prakse.

Informacijska točka
Informacijska točka je delovala vsak delovni dan med 12.00 in 16.00. Informacijsko točko
je v povprečju obiskalo 13 mladih na teden, ki so prišli po različne informacije o spolni
usmerjenosti, spolni identiteti, mladinskem delu in aktivizmu, neformalnem
izobraževanju, prostovoljskem delu ipd.

V okviru dejavnosti informiranja mladih smo na socialnem omrežju Facebook v
povprečju objavili do 10 mednarodnih in/ali lokalnih novic in/ali obvestil na teden.

Blog revije Narobe (www.narobe.si), je v aprilu doživel hekerski napad, ki ga je do
septembra onesposobil. Poleg varnostnih izboljšav je blog v tem obdobju doživel tudi
vizualno posodobitev in uporabnikom_cam tako zagotovili boljšo izkušnjo prebiranja
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novic in pregleda nad dogodki v LGBT skupnosti. Aktivno je tako ponovno začel delovati
z aprilom. V celotnem letu pa smo objavili_e 119 prispevkov (vesti, članke, recenzije,
komentarje …) in od spetembra naprej več kot 148 vabil na različne dogodke. Preko
bloga že več let informiramo mlade, pa tudi širšo javnost o aktualnih družbeno-političnih
dogodkih, ki posredno ali neposredno zadevajo vsakdan skupnosti LGBT v Sloveniji.

Kavarniški večeri
Izvedle_i smo 18 kavarniški večerov.
V povprečju se je posameznega kavarniškega večera udeležilo 30 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).

Usposabljanje za prostovoljsko delo
Usposabljanje za prostovoljsko delo motivira mlade za prostovoljsko delo in druge oblike
aktivne participacije

v družbi, in sicer z rednim izvajanjem tematskih delavnic in

mentorsko podporo. V sklopu te aktivnosti mladim omogočamo tudi udeležbo na
mednarodnih usposabljanjih, seminarjih in konferencah, kjer si lahko izmenjujejo
izkušnje, spoznavajo in predstavljajo dobre prakse ter pridobivajo dodatna znanja,
veščine in izkušnje za prostovoljsko delo v svojem lokalnem okolju.

V celotnem letu smo izvedle_i 6 delavnic za prostovoljke_ce.
Poleg konkretne izvedbe aktivnosti je delo potekalo tudi na nivoju:
 izobraževanja prostovoljk_cev za posamezne aktivnosti;
 koordinacije prostovoljki_cev za posamezne aktivnosti;
 projektnega vodenja (komunikacija s partnerji in podpornicami_ki
programa);
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 promocije in oglaševanja posameznih projektnih dogodkov v mladinskem
sektorju kot tudi širši javnosti;
 sodelovanje in mreženje z različnimi mladinskimi in študentskimi
organizacijami.

Mladinski izobraževalni tabor
V letu 2016 smo izvedli dva mladinska izobraževalna tabora.
Pomladni tabor
Tabora se je udeležilo 15 mladih. Izvedli smo ga med 22. 4. in 24. 4. 2016.
Jesenski tabor
Tabor smo izvedle_i v obliki dvodnevne terapevtske delavnice »Coming home«, in sicer
med 29. 11. in 30. 11. 2016, ki jo je vodil priznani geštaltski terapevt iz Severne Irske
Kevin McCann. Delavnice se je udeležilo 13 oseb.

Mednarodno usposabljanje »Words Shape Identity«
Namen projekta “Words Shape Identity” (KU1, Mobilnost mladinskih delavk_cev) je bil
dvigniti osveščenost o vključujoči terminologiji LGBT in njeni uporabi v mladinskem delu.
Med 20. in 28. 2. 2016 se je 22 mladinskih delavk_cev in 11 različnih držav (Bosna in
Herzegovina, Grčija, Hrvaška, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Španija,
Turčija in Slovenija) srečalo na 7-dnevnem usposabljanju v Ljubljani. Razpravljale_i so o
različnih položajih skupnosti LGBT in vključujoči terminologiji LGBT v varnem in
ustvarjalnem okolju. Dodana vrednost projekta je spletna stran z zapisi različnih
udeleženk_cev, v katerih so z drugimi mladinskim delavkami_ci delile_i svoje znanje in
izkušnje, pridobljene med usposabljanjem.
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Mladi za mlade
V okviru programa smo v letu 2016 pričeli z izvajanjem aktivnosti mladi za mlade, na
katerih mladi pripravijo vsebinski družabni večer za mlade LGBT. Izvedli_e smo 4 večere,
s povprečno udeležbo 8–12 mladih, eden izmed uspešnejših pa je bil tudi decembrski
družabni večer domačih LGBT-filmov in prednovoletni srečelov, in sicer 22. 12. 2016 na
kampusu ŠOU v Ljubljani. Dogodka se je udeležilo 27 oseb.
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3.

Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene

Skupine za samopomoč
V času izvajanja aktivnosti so potekala redna mesečna srečanja podporne skupine za
mlade LGBT. Skupina se tako navadno srečuje dvakrat mesečno na Legebitri. V obdobju
leta 2016 smo organizirale_i 21 srečanj skupine, srečanj se je aktivno in redno
udeleževalo od 10–15 oseb.

Legebitrina svetovalnica
V program svetovanja se je vključevalo skupno 284 uporabnikov_ic. 111 uporabnikov_ic
se vključuje v program na podlagi osebnega načrta kontinuirano, in sicer 2 uri tedensko,
173 uporabnic_kov pa je imelo potrebo po enkratnem svetovanju ali informiranju v
časovnem razponu med 10 in 90 min. Uporabniki_ce so stik vzpostavile_i: osebno, prek
telefona, elektronske pošte, socialnih omrežij.

Delavnice za osebno rast
Delavnice za osebno rast so aktivnost programa svetovanje in potekajo enkrat ali
dvakrat mesečno. Mesečno število delavnic je odvisno od teme delavnice. V letu 2016 je
bilo izvedeni 8 delavnic, ki se je jih je v povprečju udeležilo 10 uporabnic_kov.

Terenska ekipa: STIK
Delovanje terenske ekipe stik je bilo predvideno na 4 lokacijah v Sloveniji: Radovljica,
Koper, Novo Mesto in Maribor. Terenska ekipa je na lokaciji izvedla družabno aktivnost
za mlade LGBT in po potrebi izvajala tudi medvrstniško svetovanje. Zaradi slabega odziva
nameravamo svetovalnico iz Radovljice seliti v Kranj. Izvedenih je bilo 15 obiskov
terenske ekipe. Srečanj se je udeleževalo povprečno 8 do 10 mladih.
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Srečanja za starše LGBT oseb
V zadnjem kvartalu leta 2016 smo začeli z novo aktivnostjo, to je prirejanje srečanj za
starše LGBT oseb. Prvo srečanje je potekalo oktobra, udeležilo se ga je 7 staršev. Do
konca leta smo izvedle še 1 srečanje. Srečanja navadno potekajo vsako drugo soboto v
mesecu.

________________________________________________________________________
Društvo informacijski center Legebitra
Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana

01/430 5144
9

info@legebitra.si

www.legebitra.si

Zaključno poročilo Društva informacijski center Legebitra v letu 2016

4.

Svetovalno

preventivni

program

hiv

in

SPO1

preventive
Aktivnosti hiv in SPO preventive so v letu 2016 v večini potekale v okviru dveh projektov.

Odziv na HIV
Do konca avgusta 2016 je potekal projekt Odziv na HIV, katerega glavni nosilec je
Legebitra, partnerji pa so bile organizacije ŠKUC Magnus, DIH, Inštitut za mikrobiologijo
in imunologijo Univerze v Ljubljani, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinika za
infekcijske bolezni in vročinska stanja in Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and
lesbian health Norway. Cilj projekta je bil zmanjšanje/preprečitev širjenja spolno
prenosljivih bolezni. Pri projektu so bile izvedene vse zadane aktivnosti.

Svetovanje in informiranje
Strokovno svetovanje je bilo na voljo uporabnikom vsak delovni dan med 12.00 in 16.00,
svetovalci so bili na voljo tako na telefonu kot tudi prek elektronske pošte ter ob
predhodni najavi tudi za osebno svetovanje. Svetovalci nudijo vsem uporabnikom
informacije o varni spolnosti, hiv in SPO preventivi in možnostih testiranja. Pri izvajanju
svetovanja sodelujemo z nekaterimi priznanimi strokovnjaki_njami na tem področju. V
večini obravnavanih primerov, v preteklem letu, je pri svetovanju šlo za starejše
mladostnike. Tako se je na nas z vprašanji o varni spolnosti in hiv/SPO preventivi obrnilo
povprečno 10 posameznikov mesečno.

V tem obdobju je redno obratoval tudi 24-urni HIV SOS telefon, prek katerega je ekipa
svetovalcev nudila uporabnikom informacije o možnostih postekspozicijske
profilakse, lajšala dostop do postekspozicijske profilakse ter nudila informacije o

1

SPO je kratica za spolno prenosljive okužbe.
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varnejši spolnosti, spolno prenosljivih okužbah ter testiranju na hiv in ostale spolno
prenosljive okužbe. V celotnem letu smo zabeležile_i 29 klicev.

Komunikacijska preventivno-osveščevalna kampanja
V okviru kampanje smo letu 2016 razširile_i preventivne aktivnosti, deljenje
promocijskega materiala (letaki, kondomi z lubrikantom, zloženke, plakati ipd.). Začela je
delovati posebna spletna stran www.kajisces.si, kjer lahko uporabniki najdejo
informacije o varni spolnosti in učinkovitosti preventive ter datume in lokacije naslednjih
anonimnih testiranj na hiv in SPO.

Testiranje na hiv in druge SPO v skupnosti
Testirni postopek nam je omogočil dvakratno svetovanja o varnejši spolnosti (pred
odvzemom in ob podelitvi rezultatov) ter poleg testa na hiv še testiranje na hepatitis B,
hepatitis C, sifilis, oralno in rektalno gonorejo ter merjenje titra – protiteles po cepljenju
proti hepatitisu B. Testiranje na ostale SPO so še posebej pomembna, saj okužba z
nekaterimi SPO, npr. z gonorejo ali sifilisom, zvišuje tveganje za okužbo s hivom.
Uporabnike s pozitivnimi izvidi presejalnega testiranja so svetovalci ustrezno informirali
o nadaljnjih korakih in nudili možnost podpore pri vključevanju v zdravstveni sistem, kar
je zaradi šoka in stiske še posebej pomembno pri pozitivnem rezultatu testa na hiv.

V letu 2016 smo izvedle_i smo 123 testirnih dogodkov, in sicer v Ljubljani (sedež Društva
informacijski center Legebitra, Klub Tiffany, Savna Gymnasium), Mariboru, na Ptuju, v
Radovljici, Kopru, Celju, Novemu Mestu , Murski Soboti. V celotnem letu je bilo
opravljenih 818 testov na hiv in ostale SPO.

Podpora za MSM in osebe, ki živijo s hivom (Buddy program)
V celotnem letu so potekale redne dejavnosti podpore in svetovanja za osebe, ki živijo s
hivom. V okviru programa Buddy (za kontinuirane hiv pozitivne uporabnike) smo
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izvedle_i 81 svetovanj po različnih kanalih (osebno, telefonsko, chat, spremljanje na
Infekcijsko kliniko, posredovanje informacij). V tem obdobju je bilo v program
kontinuirano vključenih 6 oseb, ki živijo s hivom. Večina srečanj se je odvila v Ljubljani,
prav tako pa občasno tudi v drugih krajih po Sloveniji Telefonska linija za osebe, ki živijo
s hivom, je delovala vsak delovnik med 10. in 16. uro.

Izobraževanja, namenjena ciljni skupini MSM2, skupnostnim
delavkam_cem, prostovoljkam_cem, zdravstvenemu osebju in ostalim
strokovnjakinjam_om
Na povabilo Uprave kazenskih sankcij RS smo 15. 12. 2016 na aktivu zdravstvenih
delavcev, ki skrbijo za zdravstveno oskrbo zapornikov v zavodih za prestajanje kazni
zapora, predstavile_i posebnosti dela z osebami s hivom in predstavile_i Buddy program
ter se dogovorile_i za sodelovanje pri vključevanju hiv pozitivnih obsojencev, ki so
odslužili kazen, v naš program (po lastni želji).

Na povabilo Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana smo posebnosti dela s hiv
pozitivnimi uporabniki, podporo, Buddy program in testiranje v skupnosti 20. 12. 2016
predstavile_i tudi zdravstvenim delavka_cem, zaposlenim na tej kliniki. Priložnost smo
izkoristile_i tudi za sklenitev ustnega dogovora s kliniko za izvajanje podpore tistim
osebam, ki hiv pozitivno diagnozo prejmejo pri njih.

Izvedle_i smo tudi zaključni simpozij projekta Odziv na HlV. Simpozij, sestavljen iz dveh
plenarnih zasedanj in štirih delavnic, se je udeležilo 16 predavateljic_ev, ministrica
(Ministrstvo za zdravje), državna sekretarka (Ministrstvo za zdravje), direktorica
direktorata (Ministrstvo za zdravje), in direktorica urada (SVRK) ter 69 udeleženk_cev.

2

MSM je kratica, ki pomeni moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.
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Četrtkovi dialogi
V okviru programa je so se redno odvijale aktivnosti v okviru Četrtkovih dialogov, v
okviru katerih smo v preteklem obdobju organizirali 28 dogodkov (pogovori, okrogle
mize, družabne aktivnosti) katerih se je v povprečju udeležilo 15 oseb.

EURO HIV EDAT
Glavni namen EURO HIV EDAT projekta je oblikovanje uporabnega znanja za boljše
razumevanje vloge in učinka skupnostnih testirnih točk, raziskati uporabo inovativnih
strategij, utemeljenih na novih tehnologijah, in kot najpomembnejše, povečanje števila
zgodnjih diagnoz in zgodnjih zdravljenj hiva in ostalih SPO v Evropi med najbolj
ogroženimi skupinami. Z izvajanjem projekta stremimo k zmanjševanju neenakosti v
dostopu do zdravstvenega varstva za ciljno skupino MSM. Projekt razdeljen v štiri
osrednje aktivnosti.

V okviru aktivnosti 1 smo na mednarodni ravni oblikovale_i protokol dela za testiranje
na domu z uporabo vzorcev sline, pripravile_i prevode spletne strani in vprašalnikov, ki
bodo namenjeni naročilu pribora za samoodvzem in zbiranju podatkov o zadovoljstvu
uporabnikov samotestiranja ter prevzemanju rezultatov testov. Izvajanje aktivnosti se je
zamaknilo zaradi tehnične zahtevnosti, odgovorni partner načrtuje pričetek izvedbe
pilotnega testiranja na domu na začetku leta 2017. Na podlagi zbranih podatkov se bo
preverilo in ocenilo možnost takšnega načina testiranja tudi v praksi.

V Sloveniji se predvideva izvedba vsaj 150 testov na domu. V okviru dejavnosti je bila
izvedena tudi fokusna skupina, ki je zajemala celotno testirno ekipo 8 oseb in na kateri
smo izvedle_i evalvacijo delovanja naše skupnostne testirne točke. Podatki so bili
posredovani koordinatorju delovnega sklopa na evropski ravni v skupno analizo, iz
katere se je ob drugih informacijah in analizah pripravil priročnik za boljše delovanje in
spremljanje skupnostne testirne točke, ki bo javno dostopen v letu 2017.
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V okviru aktivnosti 2 smo za namen kampanje osveščanja o hivu v jesenskih mesecih
okrepile_i našo prisotnost na terenu na različnih dogodkih, namenjenih naši ciljni
populaciji MSM, sodelovale_i pa tudi na dogodkih s področja stroke ter tako
promovirale_i, informirale_i in osveščale_i o boju proti aidsu. Kot spremljevalni dogodek
k mednarodni delavnici za novonastale testirne točke za testiranje v skupnosti, ki je
potekala oktobra 2016 v Ljubljani, smo organizirale_i okroglo mizo na temo preventive
in s strokovnjaki_njami iz Španije, Nemčije in Slovenije primerjale_i različne vrste
preventive, ki se izvajajo v teh treh državah članicah EU.

Aktivnost 3 predvideva standardizirano zbiranje podatkov za identifikacijo determinant
vedenja, povezanega z odločanjem za testiranje na hiv in tvegni spolni odnos med MSM
v Sloveniji. V letu 2016 smo tako zbrale_i podatke približno 200 uporabnikov; podatki se
stalno in sproti vnašajo v evropsko projektno bazo podatkov, kjer se izvaja nadaljnja
analiza. Drugi del aktivnosti je bil namenjen temu, da preučimo dosedanji način
vključevanja uporabnikov v zdravstveni sistem v primeru pozitivnega testa na katero koli
SPO na našsi skupnostni testrni točki. Z evropskimi partnerji smo oblikovale_i protokol
dela in sestavile_i vprašalnik ter v mesecu marcu 2016 organizirale_i in asistirale_i
odgovornemu partnerju iz Danske pri izvedbi intervjujev z infektologom iz Klinike za
infekcijske bolezni in vročinska stanja iz UKC Ljubljana ter s predstavnikom naše
organizacije. V oktobru so se izvajali spletna raziskava s hiv pozitivnimi osebami, ki so v
zdravstveni sistem vstopile prek naše skupnostne testirne točke. S tem bomo lahko
zaznale_i morebitne ovire pri vključevanju v zdravstveni sistem in obenem tudi
morebitne dobre prakse dosedanjega vključevanja uporabnikov v zdravstveni sistem in s
tem posledično omogočile_i čim učinkovitejše vključevanje v zdravstveni sistem v
prihodnje, kar je bistvenega pomena tako za zdravje posameznika s hiv, kot tudi za
preprečevanje širjenja okužb s hiv (angl. treatment as prevention). Podatki so bili v
analizo oddani odgovornemu partnerju v projektu, rezultati pa bodo znani v letu 2017.
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V okviru aktivnosti 4, ki je namenjena izobraževanjem za zaposlene in prostovoljke_ce,
ki delujejo v okviru društva na področju preventive hiv/aids, se je večino leta intenzivno
delalo v okviru mednarodne skupine strokovnjakov na vsebini toolkita za
novonastajajoče skupnostne testirne točke. V Ljubljani smo med 14. in 16. oktobrom
2016 izvedle_i mednarodno delavnico za (novonastajajoče) skupnostne testirne točke.
Udeležilo se je je 33 udeleženk_cev iz 13 držav, delavnico pa je vodilo 8
strokovnjakinj_ov iz 5 držav. Delavnica je bila s strani udeleženk_cev in izvajalk_cev
ocenjena tako vsebinsko kot organizacijsko kot zelo uspešna. Toolkit bo dostopen
javnosti v več jezikih v drugi polovici leta 2017 kot spletna platforma oz. aplikacija.
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5.

Zagovorništvo in ozaveščanje LGBT ter splošne
populacije

DIKE
29. februarja 2016 smo zaključile_i z izvajanjem projekta DIKE. V letu 2016 smo v sklopu
projekta izvedle_i naslednje aktivnosti:
 Vzpostavile_i smo trajnostno certificirano mrežo specializiranih, LGBTosebam prijaznih odvetnic in odvetnikov;
 Izvede_i informacijsko kampanjo za dvig informiranosti in pravne aktivnosti
LGBT-oseb;
 Vzpostavile_i trajnostni sistem monitoringa sprememb zakonodaje in kršitev
pravic LGBT-oseb;
 Izvedle_i zaključno konferenco projekta
 Izdale_i publikacijo o pravnem priznanju spola v Sloveniji naslovom Pravno
priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih
pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb

Projekta Justice in Moving forward
S projektoma Justice in Moving forward želimo nadaljevati z delom na področju prava in
nudenja pravnega svetovanja uporabnicam_kom. Tako smo v preteklem obdobju v
sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani izvedle_i usposabljanje za magistrske
študentke_e prava, ki bodo v letu 2017 sodelovale_i z društvom pri nudenju pravne
pomoči uporabnicam_kom. Oblikovale_i smo tudi usposabljanje za odvetnice_ke o
relevantnih pravnih vprašanjih, povezanih s tematiko LGBT.
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DARE: Dare to Care about Equality
Evropska komisija je aprila 2015 objavila razpis za projekte na področju ne-diskriminacije
in integracije Romov. Razpis je bil namenjen podpori programov, ki s svojimi vsebinami
pripomorejo k poznavanju področja diskriminacije ter k oblikovanju, razvoju in
monitoringu sprejemanja in delovanja politik, ki stremijo k boju protidiskriminaciji, tako
na delovnem mestu kot v drugih sferah življenja. Na razpisu smo bile_i s projektom
DARE: Dare to Care about Equality uspešne_i.

Glavni cilji projekta so:
 analiza diskurza ob pojavu tematik, povezanih s spolno usmerjenostjo v javnih
razpravah;
 izvedba raziskave o odnosu do istospolno usmerjenih oseb v Sloveniji;
 dvig znanja in ozaveščenosti splošne javnosti o temah enakosti, diskriminacije na
osnovi spolne usmerjenosti;
 vzpodbuditi nastanek nacionalne platforme organizacij in posameznic_kov, ki
želijo aktivno delovati na področju homofobije in diskriminacije na osnovi spolne
usmerjenosti;
 spodbujati sodelovanje med državami članicami Evropske Unije, izmenjavo
izkušenj in dobrih praks, ter spodbujati sodelovanje med nevladnimi
organizacijami in vladnimi institucijami.

V letu 2016 smo se osredotočale_i na izvajanje raziskave o uporabljenem diskurzu v
komentarjih pod članki, ki se dotikajo tematik spolne usmerjenosti in spolne identitete.
Raziskovalno poročilo obsega 58 strani. Pripravljale_i smo se tudi na nacionalno
ozaveščevalno kampanje, ki jo bomo izvajale_i v letu 2017.
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6.

Projekti izven osrednjega programa

Živa knjižnica
Projekt Živa knjižnica je sredstvo, s katerim prek kreativne in inovativne metode aktivnega, tudi
medkulturnega, dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o vrednotah, človekovih pravicah
in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi.

V celotnem letu smo delovale_i na delovanju mreže organizacij, ki izvajajo postavitve Žive
knjižnice v Sloveniji. Mrežo namreč koordiniramo. Sami smo izvedle_i 5 postavitev živih knjižnic,
sodelovale_i smo pa tudi z ostalimi organizatorji, ki so znotraj mreže. Nekatere izmed aktivnosti
so tako bile:

 Vzpostavitvi koalicije partnerjev;
 Individualno rekrutiranje in usposabljanje knjig, osebni pogovori z osebami, ki
zastopajo knjige v knjižnici ter

usposabljanje knjig in knjižničark_jev.

Identifikacija knjižnega profila ter rekrutacija oseb-knjig je najzahtevnejša hkrati
pa najpomembnejša dimenzija projekta. V procesu rekrutacije se z vsakim
posameznikom_co – knjigo individualno srečamo, se pogovorimo o namenu
projekta in sodelovanja ter tako neformalno izvedemo selekcijo »uporabnih«
družbeno-kulturnih identitet – profilov knjig;
 Podpora partnerskim organizacijam pri izvedbi Žive knjižnice. V obdobju januar –
marec 2015 smo sodelovali pri izvedbi dveh Živih knjižnic, in sicer v sodelovanju z
Društvom študentov medicine Slovenije in Mladinskim centrom Zagorje ob Savi;
 dogovor z Društvom Parada ponosa o organizaciji dvodnevne Žive Knjižnice v
okviru Skupnostnega vikenda, izvedba 11. in 12. junija 2016 na Metelkovi;
 dogovor s Četrtnim mladinskim centrom Črnuče o organizaciji Žive Knjižnice,
izvedba septembra 2016;
 dogovor s Kavarno NUK o izvedbi Žive Knjižnice v okviru festivala Poleti v NUK,
postavitev 3., 10. in 17.7., pred Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani;
 rekrutacija prostovoljk_cev v organizacijski tim Žive knjižnice 2016;
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 rekrutacija novih knjižničark_jev;
 usposabljanja za prostovoljke_ce Žive knjižnice, 9. 6. 2016;
 zbiranje idej in ponudb za tisk promocijskih materialov ter oblikovanje in tisk
majic za Živo knjižnico 2016;
 zbiranje idej in ponudb za prenovo celostne grafične podobe projekta Živa
knjižnica;
 ažuriranje FB-stran i www.facebook.com/ziva.knjiznica;
 komuniciranje z javnostmi, in sicer komuniciranje z novinarkami_ji (informiranje
o projektu, podpora pri iskanju informacij, podpora pri zagotavljanju
sogovornic_ov).

Simon Maljevac,
predsednik
________________________________
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Društvo informacijski center LEGEBITRA
Trubarjeva 76a

1000 Ljubljana

Matična številka: 1210998
Davčna številka: 24872458

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 v letu 2016 ni opravljalo tržne 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.

Zastopnik društva: Simon Maljevac
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