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Uvodna pojasnila

Leto 2017 je bilo za DruStvo Legebitra leto sprememb. Sprememb predvsem v kadrovskih

in organizacijskih strukturiranju. Ob odhodu Simona Maljevaca iz mesta vodje

organizacije, smo prestrukturirale_itudi naSe delovanje oz. naredile_i ponovni pregled nad

sistemom programov, projektov in izboljËale_i notranjo strukturo dela. Ker so se

sistemizacijske spremembe dogajale v zadnjih mesecih leta 2017 bomo v tem poroõilu

obdrãale_i predhodni naðin sistematizacije.

Dejavnosti dru5tva so tako sestavljali naslednji osrednji programi:

c Za LGBT mlade

¡ Svetovanje in samopomoð za istospolno usmerjene

¡ Svetovalno preventivni program H|V/aids preventive

. ZagovorniStvo in ozaveSðanje

. Drugi projekti izven rednih dejavnosti

DruStvo informacijski center LEGEBITRA

S programi in projekti druitva stremimo k doseganju naslednjih ciljev:

o Skupno in medsebojno reSevanje psihosocialnih teZav LGBT-oseb in mladih LGBT s

podobnimi psihosocialnimi teZavami;

o Svetovanje in dvigovanje zavesti javnosti glede spolne usmerjenosti, spolne

identitete in spolnegaizraza ter LGBT-oseb in njihovega poloZaja v druZbi in teZav

v vsakdanjem Zivljenju;

r Vplivanje na veðje sprejemanje LGBT-oseb in skupin;

. Odprava diskriminacije posameznic_kov LGBT in skupin na raznih nivojih in

podroõjih Zivljenja.

Osnovne moZnosti prostorov informacijskega centra

SedeZ druStva: Trubarjeva 76a
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Prostor omogoða izvajanje celotnega programa dru5tva: Za LGBT mlade; Svetovanje in

samopomoð za istospolno usmerjene; Svetovalno preventivni program HIV/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, omogoõa

skupinsko delo na projektih in aktivnostih, kl potekajo v okviru druÈtva ter organizacijo

dela in arhiviranje dokumentacije na eni lokaciji

Nudimo sledeõo infrastrukturo: delo z raðunalniki, dostop do interneta, dostop do

telefona, moZnost tiskanja in fotokopiranja.

Prostori na TrubarjeviT6a so bistvenega pomena za delovanje druStva.

Organizacijski razvoj

V sklopu projetka, ki ga izvaja CNVOS, smo vkljuõene_i v triletni program orgnizacisjkega

razvoja, v katerem smo v letu 2017 prenovile_i in sestavile_i strateËki naõrt dru5tva za

obdobje petih let (2018-2023) in pripravile_i komunikacijski naðrt.

Pri strateËkem naðrtu smo se posveetovali in pregledali potrebe naSih uporabnikov in sir5e

skupnosti, kako nas vidijo in kaj od nas priðakujejo partnerske organizacije in razliðni

deleZniki (dofinancerji, institucije, predstavniki zakonodajne in izvrÉilne veje oblasti).

Prenovljeno proslanstvo in identiteta dru5tva

Poslanstvo

S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogoÈamo

podporo in opolnomoðenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom. Z

zagovorniStvom prispevamo k izbolj5anju pravne za5ðite in k veÈji vidnosti LGBT oseb in

razumevanju poloZaja oseb s hivom. Z osveÉõanjem sploine in strokovnih javnosti

prispevamo k spremembi odnosa do naÉih ciljnih skupin. Z vsemi naSimi aktivnostmi pa k

izgradnji druZbe, kjer je vsaka identiteta legitimna.
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ldentiteta

DIC Legebitra je civilnodruZbena organizacija LGBT, ki deluje na podroÈjih ðlovekovih

pravic, izobraZevanja, duSevnega, fiziðnega in spolnega zdravja ter se zavzema za

druZbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoÈtovanju spolne usmerjenosti,

spolne identitete in/ali spoln ega izr aza.

Pri delovanju upoíteva preseðnost ostalih osebnih okoliiëin, kot so zdrovstveno stanie,

narodnost, rasq ali etniëno poreklo, jezik, vera ali prepriëanje, hendikep, storost, druàbeni

poloiaj, premoienjsko stanje, izobrazba oli kotera koli drugø osebno okoliiðino.

Prenovljena v¡zualna podoba

Po skoraj dvajsetih letih delovanja Legebitre smo zaðetek leta namenile-i prenovi vizualne

podobe organizacije. Nov logitip in izpeljave so se zaðele uporabljatijunija 2017 in so bile

v skladu z pripravo in implementacijo komunikacijske strategije Legebitre.
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Za LGBT mlade!

Program za LGBT mlade, je bil v preteklem obdobju zaznamovan z aktivnostmi Ëtudentske

prakse ter programa prostovoljskega dela, saj se je na nas obrnilo veliko Studentk_ov.

Praktikantom in praktikantkam smo nudile_i vso potrebno podporo in infrastrukturo, da

so se lahko nemoteno uõile-i ter opravljale_i svoje delo in izkusile_i uõno izkuSnjo, ki je

pomembna za njihov ðtudij in nadaljnje delo. Poleg tega smo jim nudile_i povratne

informacije ter evalvacijo njihovega dela, za njihove mentoriceje na univerzi pa smo

spisale-i pisno oceno dela, kjer smo ocenile_i uõno izku5njo, samostojnost in motivacijo

Studentk_ov ter rezultate njihove prakse. V preteklem letu je bilo na praksi 1 2 Studentk_ov

razliðnih fakultet.

lnformacijska toðka

lnformacijska toðka je delovala vsak delovni ponedeljek, sredo in petek med 1 2.00 in 1 6.00

ter vsak delovni torek in ðetrtek med 12.00 in 18.00.

lnformacijsko toðko je v povpreðju obiskalo 16 mladih na teden, ki so priSli po razliõne

informacije o spolni usmerjenosti, mladinskem delu in aktivizmu, neformalnem

izobraZevanju, prostovoljskem delu ipd.

V okviru dejavnosti informiranja mladih smo na socialnem omreZju Facebook v povpreõju

objavile-i do 7 mednarodnih/lokalnih novic in/ali obvestil na teden in razposlali 5

noviõnikov (Legebitrina oznanila) z informacijami za mlade.

V 2017 je aktivno deloval tudi Narobe blog (https://narobe.si/), prek katerega informiramo

mlade, pa tudi 5irÉo javnost o aktualnih druZbeno-politiõnih dogodkih, k¡ posredno ali

neposredno zadevajo vsakdan skupnosti LGBT v Sloveniji.

Objavile-i smo 51 tekstov razliðnih novinarskih Zanrov (vest, poroõilo, intervju, recenzija ...)

in 463 vabil na razliðne dogodke ter pozivov relevantnih za mlade.
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KavarniSki veðeri:

lzvedli smo 18 kavarniSkih veðerov, ki se jih je v povpreõju udeleZilo po 35 mladih oseb.

KavarniËki veðeri nagovarjajo mlade, ki i5ðejo varne in vkljuÈujoðe prostore za ustvarjanje

in obravnavo druZbeno pomembnih tem prek usposabljanja za prostovoljsko delo -

uðenje ob delu (learning-by-doing).

Usposabljanje za prostovoljsko delo:

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

aktivne participacije v druZbi, in sicer z rednim izvajanjem tematskih delavnic in mentorsko

podporo. V sklopu te aktivnosti mladim omogoõamo tudi udeleZbo na mednarodnih

usposabljanjih, seminarjih in konferencah, kjer si lahko izmenjujejo izkuinje, spoznavajo

in predstavljajo dobre prakse ter pridobivajo dodatna znanja, ve5ðine in izkuinje za

prostovoljsko delo v svojem lokalnem okolju.

V 2017 smo izvedli 5 usposabljanj za prostovoljke_ce, katerih se je udeleZilo po 30

prostovoljk_cev. lzvedli smo 20 individualnih sestankov v obliki mentorske podpore in 12

rednih meseðnih sestankov s prostovoljkami_ci. 2 mladi_a prostovoljki_ca sta se marca

udeleZiili_a sreõanja transspolnih oseb v Podgorici, ki ga je organizirala nevladna

organizacija Transgender Balkan. 1 prostovoljec_ka se je, skupaj z mentorico, decembra

udeleZil_a mladisnkega sre>anja na temo naslavljanja vpra5anj migracijz umetnostjo, kiga

je organizirala nevladna organizacija Victoria Deluxe v Ghentu.

Poleg konkretne izvedbe aktivnostije delo potekalo tudi na nivoju:

. izobraievanja prostovoljk-cev za posamezne aktivnosti,

. koordinacije prostovoljk-cev za posamezne aktivnosti,

. projektnega vodenja (komunikacija s partnerji in podporniki programa),

o pronìocije in oglaSevanja posameznih projektnih dogodkov v mladinskem sektorju

kot tudi 5irËi javnosti,

. sodelovanje in mreZenje z razliðnimi mladinskimi in Studentskimi organizacijami.
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M ladi nski izobr aieva I n i ta bor:

Med 24. 2.2017 in 26.2.2017 smo izvedle_i mladinski tabor na temo metod gledaliËõa

zatiranih, in sicer v Centru Solskih in obSolskih dejavnosti Breåanka v Fiesi. Tabora se je

udeleZilo 23 mladih.

DruZabni dogodki

lzvedle_i smo 11 raznolikih druZabnih dogodkov za mlade LGBT-osebe,22 prostoðasnih

aktivnosti in 1 1 izobraZevalnih delavnic. V povpreðju se je teh aktivnosti udeleZevalo po 23

oseb.
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Svetovanje in samopom oé, za istospolno usmerjene

Skupine za samopomoð

V ðasu izvajanja aktivnosti so potekala redna meseðna sreðanja podporne skupine za

mlade LGBT. V 2017 smo organizirale_i 23 sreõanj skupine Mladinska ðvekalnica. Sreðanj

se je aktivno in redno udeleZevalo povpreðno 16 uporabnic_kov.

Skupina za starSe LGBT

lzvedle_i smo dve sreðanji skupine za star5e, katerih otroci se identificirajo kot LGBT

Sreðanje se je aktivno in redno udeleZevalo od 4 do 7 starSev.

Legeb itri na svetova I n ica

Svetovalke_ci so v preteklem letu nudile_i podporo in svetovanje skupno veð kot 1144

posameznikom in posameznicam.

V Legebitrini svetovalnici smo imele_i v obravnavi 115 uporabnic_kov, ki so se programa

udeleZevale_i na podlagi individualnega naðrta in so bile_i vkljuðene_i v program najmanj

2 uri tedensko, 293 uporabnikov_ic, ki so bile_i vkljuðene_i nekajkrat na leto in 736, ki so

bile_i vkljuðene_i enkrat.

Terenska skupina STIK

je namenjena pogovorom, debatam, vpraËanjem LGBT-oseba, ki ne Zivijo ali se zadrZujejo

v Ljubljani. Tako smo v sodelovanju izvedle_i:

o 11 sreðanjv Novem mestu

. 11 sreðanj v Kopru

. SsreðanjvKranju

. SsreðanjvMariboru
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V povpreðju se je sreðanj skupine udeleZilo med 5 in 11 oseb.

Predavanja in delavnice

so namenjene promociji programa in njegovim aktivnostim, podpori strokovnim

delavkam-cem, ki se pri svojem delu sreõujejo z LGBT tematikami in za nadaljnje delo

potrebujejo strokovno podporo ter vsem, ki potrebujejo informacije o LGBT tematikah.

lzvedle smo:

. lzobraievanje za mreio Prava zveza (20 uporabnic_kov)

. Delavnice na Gimnaziji Ptuj (120 uporabnic_kov)

. lzobraievanje in predstavitev programa na Svetovalnem centru za otroke,

mladostnike in starÉe v Ljubljani (20 uporabnic_kov)

. Predstavitev programa ter podroðja dela v socialno - varstvenih programih za

Erasmus Studentke_e (1 0 uporabnic_kov)

. Prispevek na konferenci Varno in spodbudno uðno okolje (30 uporabnic_kov)

. Delavnice na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko (20 uporabnic_kov)
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Svetovalno preventivni program HIV/aids prevent¡ve

Testiranje na HIV in druge SPO za MSM (Odziv na HIV)

V preteklem letu je bilo redno na voljo testiranje izven zdravstvenih institucij na HIV in

druge spolno prenosljive okuZbe (SPO)za mo5ke, ki imajo spolne odnose z moSkimi (MSM):

. 1 18 testirnih dogodkov in sicer v Ljubljani (sedeZ DruStva informacijski center

Legebitra, Klub Tiffany, Savna Gymnasium in savna District 35), Mariboru, na Ptuju,

v Radovljici, Kopru, Celju, Novemu mestu, Murski Soboti in Slovenj Gradcu.

o Testiranih je bilo skupaj 1018 oseb in bilo opravljenih skupaj 5348 testov na HIV

sifilis, analno in oralno gonorejao, hepatis B in C.

Vrstni5ko svetovanje (Odziv na HIV)

je bilo na voljo uporabnikom na vseh testirnih dogodkih, poleg tega pa 5e vsak delovni dan

med 12.00 in 16.00, svetovalci so bili na voljo tako na telefonu kot tudi prek elektronske

poSte ter ob predhodni najavi tudi za osebno svetovanje. Svetovalci nudijo vsem

uporabnikom informacije o varni spolnosti, preventivi HIV in moZnostih testiranja na HIV

in druge spolno prenosljive okuZbe (SPO). Pri izvajanju svetovanja sodelujemo z nekaterimi

priznanimi strokovnjaki na tem podroõju.

Povpreðna starost uporabnika svetovanja v preteklem obdobju je bila 31 let pri razponu

od 18 do preko 60 let.

Na nas se je z vpraSanji o varni spolnosti in H|V/aids preventivi obrnilo povpreðno okoli 24

posameznikov meseõno.

V okviru projekta smo pripravili nove informativne materiale (bro5ure, zloZenke, letake,

plakate), za ciljno skupino MSM (mo5ki, ki majo spolne odnose z moSkimi) in jih razdeljevali

s kondomi in lubrikanti.
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Podpora za MSM in osebe, ki Zivijo s hivom - Buddy program (Odziv na

Hrv)

V letu 2017 so potekale redne dejavnosti podpore in svetovanja za osebe, ki Zivijo s hivom.

V okviru programa Buddy (za kontinuirane hiv pozitivne uporabnike) smo izvajali razliõne

storitve podpore po razliðnih kanalih (osebno, telefonsko, spletni pogovor, spremljanje na

lnfekcijsko kliniko, posredovanje informacij). V program je bilo kontinuirano vkljuðenih 11

oseb, ki Zivijo s hivom, poleg tega pa Ëe 33 nekuntinuiranih oseb. Skupajje bilo izvedenih

405 storitev podpore. Veõina sreðanj se je odvila v Ljubljani, prav tako pa obðasno tudi v

drugih krajih po Sloveniji. V letu 2017 sta se izvajala tudi 2 dalj ðasa trajajoõa primera

zagovorniStva zaradi diskriminacije oseb, ki Zivijo s hivom.

HIV SOS linija 2417 (Kemseks: zmanjievanje tveganj povezanih z uporabo

drog in spolnostjo med MSM)

V 2017 je delovala 24-urna SOS linija za osebe, ki potrebujejo dostop do postekspozicijske

profilakse (PEP) delovala v okviru programa Kemseks: zmanjSevanje tveganj povezanih z

uporabo drog in spolnostjo med MSM, kije nov program na podroõju HIV/AIDS preventive,

ki ga izvajamo v sodelovanju zZdruienjem Drogart in druÉtvom Skuc.

PEP je Ëtiritedensko jemanje kombinacije zdravil za hiv za prepreðitev okuZbe z virusom

hiv. V obdobju poroðanja smo imeli 78 klicev, od tega jih je 21 izkazovalo indikacijo za PEP

usmeritev na Kliniko za infekcijske bolezni UKC Ljubljana.

Poleg tega je v letu 2017 izvedenih 7 terenskih intervencij in 4 pogovorni veðeri, v katere je

bilo vkljuõenih okoli 350 oseb iz ciljne populacije,4 uporabniki pa so se vkljuðili v storitev

strokovnega svetovan ja. Za namen informiranja in promocije programskih aktivnosti je

bilo vzpostavljeno spletno mesto kemseks.si, izdana je bila tudi posebna Stevilka revije

Gejm za ciljno populacijo na temo kemseksa.
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Spletno mesto kajisces.si (Odziv na HIV)

V obdobju poroõanja smo redno posodabljale_i spletno stran KajiSðeË.si, kjer

uporabnice_ki najdejo vse pomembne informacije o hivu, drug¡h SPO, testiranju, PEP-u,

svetovanju ... Spletna stran nudi tudi moZnost za spletni pogovor z uporabniki, prav tako

ima tudi svojo naslov elektronske poite, na katerega se uporabniki iz ciljne skupine

obraõajo na nas z vpraSanji, skrbmi ali pobudami, na katera se redno odzivajo naSi vrstniSki

svetovalci. Spletno stran je v 2017 v povpreõju obiskalo 1579 uporabnic_kov na mesec.

Strokovni posveti

Strokovnega posveta o diskriminaciji oseb, ki Zivijo s hivom, v zdravstvenem sistemu se je

udeleZilo 35 oseb in je trajal 5 ur, strokovnega posveta o dostopnosti testiranja pa se je

udeleZilo 50 oseb in je trajal 8 ur.

EURO HIV EDAT

Glavni namen projekta EURO HIV EDAT je oblikovanje uporabnega znanja za boljSe

razumevanje vloge in uðinka skupnostnih testirnih toðk, raziskati uporabo inovativnih

strategij, utemeljenih na novih tehnologijah, in kot najpomembnejSe, poveðanje Stevila

zgodnjih diagnoz in zgodnjih zdravljenj hiva in ostalih SPO v Evropi med najbolj ogroZenimi

skupinami. Projekt je bil usmerjen v zmanjÉevanje neenakosti v dostopu do zdravstvenega

varstva za ciljno skupino MSM.

V 2017 smo izvedli pilotno samotestiranje na hiv s slinatestom. lzvedenih je bilo vseh

predvidenih 250 testov. Poleg tega smo pripravili izobraZevalne videe, ki so nastali v okviru

mednarodne delavnice, in so postali pomemben del mednarodnega spletnega

izobraZeval n ega orodja za testi rne toðke http://msm-checkpoi nts. eu.

Vse ostale aktivnosti projekta so zakljuðene. Vsi predvideni produkti projekta so objavljeni

na spletnih straneh projekta na naslovu https://eurohivedat.eu/. Projekt se je zakljuðil

jeseni 2017, pozakljuõni konferenci, kije potekala 19.9.2017v Bruslju.
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Zagovorn iStvo i n ozaveSõa nje

DARE: Dare to Care about Equality

Evropska komisija je aprila 2015 objavila razpis za projekte na podroðju ne-diskriminacije

in integracije Romov. Razpis je bil namenjen podpori programov, ki s svojimi vsebinami

pripomorejo k poznavanju podroðja diskriminacije ter k oblikovanju, razvoju in

monitoringu sprejemanja in delovanja politik, ki stremijo k boju protidiskriminacijitako na

delovnem mestu kot v drugih sferah Zivljenja. Na razpisu smo bile_i s projektom DARE:

Dare to Care about Equality uspeSne_i. Projekt se je izvajal skozi vcelotno leto 2017 (in

2016).

Glavni cilji projekta so bili:

. 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 ozaveSðenosti sploðne javnosti o temah enakosti, diskriminacije na

osnovi spolne usmerjenosti;

. vzpodbuditi nastanek nacionalne platforme organizacij in posameznic_kov, ki Zelijo

aktivno delovati na podroõju homofobije in diskriminacije na osnovi spolne

usmerjenosti;

¡ spodbujati sodelovanje med drZavami ðlanicami Evropske Unije, izmenjavo

izkuSenj in dobrih praks, ter spodbujatisodelovanje med nevladnimi organizacijami

in vladnimi institucijami.

V letu 2017 smo:

. Dokonðno oblikovale_i in lansirale_i podobo in sporoõilnost nacionalne kampanje

Kaj pa ti opazið?

. pripravile_i 5 razliõnih videov:

o Babica in dedek o sosedih

o Babica pri frizerju

o Babica na trZnici
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o Babica na sprehodu

o Kaj opazimo?

Med 26. 12.2017 in31.12.2017 sta se dva od teh oglasov predvajala na prvem in

drugem programu TV Slovenija, in sicer skupaj 5-krat, med 21 .12.2017 in31.12.

2017 pa tudi na programu Kanal A in Pop TV, in sicer skupaj O-krat.

V vsa gospodinjstva v Sloveniji, razen tista v Ljubljani, smo v sodelovanju z

Ministrstvom za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti poslale-i

zgibanko Kaj pa ti opaziÉ?

Od oktobra do decembra izvedle_i 6 regionalnih konferenc in lokalnih akcij po

Sloveniiji z namenom ozaveSðanja sploine populacije o temah LGBT (Novo mesto,

Koper,Jesenice, Ptuj, Maribor in Ljubljana)

Pripravile_i in izvedle_i mednarodno konferecno Different Paths to Equality:

Marriage Equality and Civil unions, ki se je je udeleZilo 58 udeleZek-cev iz

akademskega nevladnega in vladnega sektorja.

a

a

a
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V preteklem letu smo predvsem delovale_i na:

Projekti izven osrednjega programa

Ziva knjiínica:

Projekt Ziva knjiZnica je sredstvo, s katerim prek kreativne in inovativne metode aktivnega,

tudi medkulturnega, dialoga aktivno ozaveSõamo in izobraiujemo o vrednotah, õlovekovih

pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v druZbi.

. Vzpostavitvi koalicije partnerjev

. lndividualnem rekrutiranju in usposabljanju knjig, osebni pogovori z osebami, ki

zastopajo knjige v knjiZnici ter usposabljanje knjig in knjiãniðarkjev. ldentifikacija

knjiZnega profila ter rekrutacija oseb-knjig je najzahtevnejSa hkrati pa

najpomembnejÉa dimenzija projekta. V procesu rekrutacije se z vsakim

posameznico_kom - knjigo individualno sreðamo, se pogovorimo o namenu

projekta in sodelovanja ter tako neformalno izvedemo selekcijo >uporabnih<

d ruZbeno-ku ltu rn i h i dentitet - profi lov knjig.

. lzvedbi Zive knjiinice v soboto, 10. junija 2017. V sklopu Skupnostnega vikenda na

Metelkovije na knjiZnih policah sedelo 13 knjig. KnjiZniõarka je v 6 urah zabeleZila

29 branj - Lezbijka in transspolna oseba; Oseba z izkuSnjo izgube spomina;

Poliamorni moSki; Oseba, ki dela z brezdomci; Gej; Prostovoljka, ki dela z otroki z

ADHD; Õefurka; Biseksualka; Transspolna oseba; Oseba, kije prebolela anoreksijo;

Prostovoljec EVSZ; Uliõni umetnik. Skupno je sodelovalo 16 prostovoljk-cev;

¡ Komuniciranju z javnostmi, in sicer komuniciranju z novinarkamiji (informiranje o

projektu, podpora pri iskanju informacij, podpori pri zagotavljanju sogovornic_kov)

ter komuniciranju po druZabnih omreZjih (FB Zf quOtlan a, FB2K, Twitter ZK);

. izvedba Zive knjiZnice v soboto,8. septembra 2017. V sklopu ðrnuðefesta, je na

knjiZnih policah sedelo 10 knjig. KnjiZniõarka jev4 urah zabeleíila25 branj: Lezbijka

in transspolna oseba; Oseba, ki dela z brezdomci; Hðerka lezbijke; ðefurka;
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Biseksualka; Ozdravljena rekreativna uporabnica drog; Oseba, ki je prebolela

anoreksijo. Skupno je sodelovalo 1 '1 prostovoljk in prostovoljcev;

o pr'âZr-rovanje 10 - letnice Zive knjiZnice v Ljubljani (in Sloveniji) v Studentskem

kampusu, Sreðanja se je udelelilo 25 oseb.

Veð o projektu in aktivnostih v okviru projekta je dosegljivo na www.ziva-knjiznica.si in

h ttps : //www. fa ce b oo k. co m/ziva. knj i z n i ca.

Projekta Justice in Moving forward

S projektoma Justice in Moving forward Zelimo nadaljevati z delom na podroðju prava in

n udenja pravn ega svetova nja u pora bn icam-kom.

V sklopu projektov smo:

. posodobile_i spletno stran www.lgbtpravice.si (zaradi zaðetka uporabe Zakona o

partnerski zvezi);

. izvedle _i3izobraíevanja za LGBT-osebam prijazne odvenice-ke, in sicer 14.2.2017

v Mariboru (8 odvetnic_kov); 21.2.2017 (2 odvetnice_ka) in 23.2.2017 v Ljubljani

(17 odvetnic_kov);

. na seznam LGBT-osebam prijaznih odvetnic_kov smo tako dodale-i 15 novih imen

odvetnic_kov;

. usposobile 8 novih Studentk_ov prava (3 generacija Studentk-ov) za svetovanje v

sklopu Pravne svetovalnice LGBT, ki poteka v sklopu Pravne fakultete Univerze v

Ljubljani;

. Studentke_i so v sklopu Pravne svetovalnice LGBT svetovale_i v 15. primerih;

. izvedle_i strokovno sreðanje v sklopu Pravne svetovalnice LGBT o zaõetku uporabe

Zakona o partnerski zvezi (22.2.2017);

. oblikovale think thank 5 odvetnic_kov za identificiranje primerov za strateËko

litigacijo;

. v okviru Pravne svetovalnice LGBT pa je izËla tudi posebna Étevilka strokovne revije

Pravnik, kjer so bili objavljeni prispevki Étudetk_ov iz Pravne svetovalnice LGBT.
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Za LGBT starejSe

Sobotni salon

Sreðanja v ponujajo informativnolizobraievalne vsebine, podane na sproSðen naðin. V

nadaljevanju veðera pa aktivnost podporne skupine prerastejo v neformalno druZenje.

V letu 2017 sem izvedle-i 4 Sobotne Salone na razliðne teme, v povpreðju pa se je sreðanj

udeleZilo po 35 uporabnic_kov.

Strokovni posvet

19. decembra smo izvedle-i strokovni posvet >PoloZaj LGBT-starejÉih oseb v Sloveniji<, ki

se je zaèel ob 9.00 in konðal ob 14.00 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Na prvem

strokovnem posvetu >PoloZaj LGBT-starej5ih oseb v Sloveniji< smo z razliðnimi domaðimi

¡n tujimi strokovnjakinjami in strokovnjaki spregovorile_i o skrbeh, teZavah in izzivih, s

katerimi se v naSi druZbi in v razliðnih institucijah sooõajo LGBT-starejÉi.
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lnfrastruktura in vzdrZevanje programa druStva

. vzdrievanje prostorov, administracije in arhiva druStva;

. vzdrievanje in vsebinsko posodabljanje spletnih strani www.legebitra.si,

www.narobe.si. www.ziva-knjiznica.si. www.prebijmo-molk.si. www.kajisces.si.

www.lgbtpravice.si;

. vzdríevanje infrastrukture ter prostorov informacijskega centra;

. delo z viri (Sou, EK, MoL, MDDSEZM, MZ, FlHo, NorveSki skladi, Veleposlani5tvo

ZDA v Ljubljani, MOVIT NA mladina ...);

. priprava novih projektih vlog za sofinancerje;

. vzdrZevanje in nadgradnja informacijske toðke.

Ljubljana, 27. 2. 2018 Lana Gobec,

predsednica

DruSwa informacijski center Legebitra
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Dru5tvo
informacijski center
Legebitra

Tru ba rjeva 7 6a

1000 Ljubljana

Matiðna Stevilka: 121 0998

Davðna ðtevi I ka: 24872458

Ljubljana, 26.3.2018

POJASNTLA K RACUNOVODSKIM IZKAZOM

DruStvo informacijski center Legebitra je ustanovljeno kot nepridobitno zdruZenje fiziðnih

oseb na podlagi Zakona o druðtvih. Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega

knjigovodstva.

DruStvo je v letu 2017 opravljalo tudi pridobitne dejavnosti

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena osnovna sredstva so vrednotena po

nabavni vrednosti.

Dru5tvo nima zalog materiala in blaga

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

Zakonita zastopnica:

Lana Gobec, predsednica

Druítvo informotiþki ú€nler

LEGEBIÎNl'
Irtberlevo 7ó0, 1000 liuHlsna

STOVENIJA


