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Opis druStva

Druðtvo informacijski center Legebitra je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima status

humanitarne organizacije na podroðju socialnega varstva, kot tudi status organizacije v javnem

interesu na podroðju varovanja zdravja. DruStvo, ki je bilo ustanovljeno leta 20AL ie skoraj

petnajst let uÍiva zaupanje ciljne skupine in pri svojem delu izkazuje resnost, strokovnost,

kvaliteto in predvsem predanost na podrocjrr zagovorniötva pravic in socialno-varstvenih storitev

za istospolno usmerjene in istospolno usmerjene mlade.

Organi druötva so obini zbor, ki je najviSji organ dru5tva in ga sestavljajo vsi redni ðlani.

Predsednik, ki predstavlja in zastopa druitvo in je odgovoren za izvajanje sprejetih sklepov

organov druStva ter odloöa o vseh tekoðih zadevah u zvezi z delovanjem dru5tva. Tajnik druítvo
skrbiza administrativno operativne zadeve v zvezi z delovanjem druStva. Organidruitva nanj ne

morejo prenesti pravic in pooblastil iz lastnih pristojnosti. Tajnik je za svoje de[o odgovoren

upravnemu odboru dru5tva. Upravni odbor je izvríilni in operativni organ obðnega zbora, ki

izvaja smernice, ki jih za delo dru5tva doloði obðni zbor in vodi druítvo v ðasu med dyema

obðnima zboroma. Opravlja organizacijske, upravne, administrativne ín strokovno tehniðne

zadeve. Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo upravnega odbora in drugih organov druStva

ter opravlja nadzor nad finanöno-materialnim poslovanjem in razpolaganjem s premoåenjem

druitva. Strokovni svet je posvetovalno telo dru5tva, ki daje mnenja k programom, jih spremlja

in strokovno vodi.
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D¡uswo informaci iski centerlEe EELTBA

S programi in projekti Druötva stremimo k doseganju naslednjih ciljev:

1. Skupno in medsebojno reSevanje psihosocialnih teZav istospolno usmerjenih in

istospolno usmerjenih mlad ih s podobn imi psihosocialnim i teZavami;

2. Svetovanje in dvigovanje zavestijavnosti glede spolne usmerjenosti in istospolno
usmerjenih ter njihovega poloZaja v druZbi in prob[emov v vsakdanjem iivljenju;

3. Vplivanje na veðjo strpnost v druäbi in sprejemanje istospolno usmerjenih posameznikov

in skupin;

4. Odprava diskriminacije istospolno usmerjenih posamezníkov in skupin na raznih nivojih
in podroðjih ãivljenja.

Osnovne moinosti prostorov informaci centra
1. Sedei druitva (Administrativne dejavnostiI

2. Prostor omogoða izvajanje celotnega programa druötva: Za LGBT mlade, Svetovanje in
samopomoð za istospolno usmerjene, Programi in projekti na podroðju Hlv/aids
preventive, ter druge projekte izven segmenta rednih programov.

3. Prostor zagotavlja primerne pogoje za vzpostavljanje kontinuitete in preglednosti dela,
spodbuja aktivno participacijo mladih v aktivnostih in delovnih sestankih, omogoða
skupinsko delo na projektih in aktivnostih, ki potekajo v okviru druËtva ter organizacijo
dela in arhiviranje dokumentacije na eni lokaciji.

V centru nudimo sledeðo infrastrukturo: delo z raðunalniki, dostop do interneta, dostop do
telefona, moinost tiskanja in fotokopiranja.

Prostori na Trubarjevi 76a, Trubarjevi 76 in na Dunajski 5 so bistvenega pomena za delovanje
druStva.
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Program druitva sestavljajo naslednji osrednji projekti

L. Za LGBT mlade

2. Svetovanje in somopomoé za istospolno usmerjene

3. Aktivnosti na podroëju HIV/oids preventive

4. Drugi projekti izven rednih dejavnosti
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1. Za LGBT

V okviru programa za LGBT mlade, smo v letu 2015 nudili itevilne aktivnosti namenjene ciljni
skupini. S pomoðjo prostovoljcev-k smo zastavili tudi nov naört dela za leto 2016.

lnformacijska toëka je bila odprta vsak delavnik med 12. in 16. uro. Mladi so tako imeli moånost
individualnega in osebnega pridobivanja informacij o spolnih usmerjenostih, spolnih izrazih in
identitetah, diskriminacijí, homofobiji, transfobiji, ðlovekovih pravicah, razliðnih mladinskih
dogodkih, priloZnostih za prostovoljsko delo na obmoöju Mestne obðine Ljubljana in v tujini,
civilno-druäbenih akcijah in iniciativah na obmoöju Mestne obðine Ljubljana in v tujini.

Samo >fiziðnot< informacijsko toðko smo Siril¡ tudi v virtualni prostor (aktivno delovanje na
Facebooku - na strani DruËtvo informacijski center Legebitra), redno smo objavljali novice tudi
na spletni strani www,legqþitla.ii. Redno je deloval tudi Narobe blog {¡v_yv_ry.qq¡obe,¡!}. skupai
smo tako objavili preko 200 prispevkov in obvestil. lzdali smo tudi 1 dvojno ïtevilko Revije
Narobe, ki je izËla v nakladi 800 izvodov. V Stevilki je objavljeno 40 prispevkov razliðnih
novinarskih zvrsti in vrst {vest, intervju, ölanek, komentar, kolumna, recenzija ... }. lzvodi revije
so bili dosegljivi po Ëtevilnih informacijskih toðkah.

V okviru programa smo uspe5no sodelovali s Ëtudenti_karni Univeze v Ljubljani, ki s o pri nas
opravljali strokovno prakso.

V letu 2015 smo organizirali 1"5 kavarniðkih veðerov, ki se jih je v povpreðju udeleäilo 45 mladih
oseb. KavarniSki veëeri nagovarjajo mlade, ki i5ðejo varne in vkljuðujoðe prostore za ustvarjanje
in obravnavo druäbeno pomembnih tem prek usposabljanja za prostovoljsko delo - uðenje ob
delu (learning-by-doing). Na kavarniËkih veðerih so se predstavile_i raznolike_i ustvarjlake_ci z
razliðnih umetni5kih podroðij (glasba, gledaliËöe, uliðna umetnost, stan-up komedija).

Organizirali smo tudi dva izobraãevalna mladinska tabora. Prvega smo izvedli med 8. 5. in 10. 5.
v Centru Ëolskih in obëolskih dejavnosti Fara. Udeleäilo se ga je 13 mladih, tabor pa je ob
mentorstvu vodje programa naðrtovala in izvedla skupina 6-ih mladih prostovoljcev_k. Tema
tabora je bil aktivizem v povezavi s specifiðnimi osebnimi okoliðëinami, s ðimer smo Ìeleli
prispevati h aktivni participaciji mladih v civilni druäbi, neposrednem angaåmaju pr¡
zagovorniötvu in aktivizmu za ðlovekove pravice ter kritiönemu premisleku o trenutnih situacijah.

Drugi izobraåevalni tabor smo izvedli med 13. 11. in 15. 11. v Centru Solskih in obðolskih
dejavnosti Burja, udeleZilo se ga je 16 mladih. Tabor pa je prav tako kot prvega, ob mentorstvu,
organizirala skupina 5-ih mladih prostovoljcev_k. Tema tabora so bili privilegiji, saj brez
zavedanja o lastnih privilegijih in druåbenih mehanizmih, k¡ j¡h reproducirajo mladi ne morejo
razumeti strukturne diskriminacije, ki jo doiivljajo osebe, katerih osebne okoliSðine odstopajo od
norm.
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Aktivno smo delovali tudi na podroðju sovrainega govora. Pripravili in izvedli smo dva

usposabljanja za moderiranje svoraZnega govora v spletnih komentarjih. Prostovoljci-ke, ki so

uspeino opravili usposabljanje so sodelovali pri moderiranju sovraãnega govrora na omreiju

Facebook in spletnemu portalu .^r'yv!,r;ic!'e:rsk3ro,;¡ce.ii, s katerim smo skleníli dogovor o

sodelovanju.

Delavnice o izobraåevanju o ëlovekovih pravicah in socialni izkljuëenosti: Program delavnic

omogoða inovativen in atraktiven naöin naslavljanja razliðnih aktualnih tem, povezanih s

ðlovekovimi pravicami: od rasizma, ksenofobije, romofobije, antisemitizma, homofobije,

transfobije, islamofobije, seksizmov, do razliðnih obtik nasilja in diskriminacije. UdeleZence in

udeleienke delavnic usmerjamo k razmisleku o kr5itvah ölovekovíh pravic v vsakdanjem iivljenju

in k iskanju konkretnih reiitev za aktivno sooblikovanje odprte dru2be sprejemanja in

spoitovanja raznolikosti. V letu 2ûL5 smo izvedli preko 45 delavnic.

Projekt Ziva knjiinica je orodje, s katerim prek kreativne in inovativne metode aktivnega dialoga

aktivno ozaueiðamo in izobraåujemo o ðlovekovih pravicah in spodbujamo raepravo o
predsodkih in stereotipih v druåbi.

V letu 20L5 smo predvsem delovalina:
1. podpori partnerskirn organizacijam;

2. Sirjenju koalicije partnerskih organizacij;

3. organizac'rji Zive knjiZnice v Ljubljani

V letu 2015 smo z materiali in prenosom znanj (treningi) podprli organizacijo 12 Zivih knjiänic (v

Ljubljani, Zagorju, Skof¡i toki, Novem mestu, Radovljici, Kamniku, Postojni in Õrnomlju). Sami pa

smo v Ljubljani organizirali 4live knjiZnice.

Veð o projektu in aktivnostih v okviru projekta je dosegljivo na w'4.1vi.ziv4-kn¡zniç_a,g! in

h1¡p5 ri1wyyw. face.Þoqt, comft iqq.lnji4lçq.

Poleg izvedbe aktivnosti v okviru programa, je delo v letu 2015 potekalo tudi na nivoju:

- izobraäevanja prostovoljcev in prostovoljk za posamezne aktivnosti,

- koordinacije prostovoljcev in prostovoljk za posamezne aktivnosti,

- projektnega vodenja (komunikacija s partnerji in podpornikiprograma),

- promocije in oglaöevanja posameznih projektnih dogodkov v mladinskem sektorju kot

tudi SirSijavnosti,

- sodelovanje in mre2enje z razliðnimimladinskimi in Ëtudentskimiorganizacijami.

2. Svetovanie in samooomoð za istosoolno usmer¡ene
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2.l Skupine za samopomoð: V letu 2015 so potekala redna meseðna sreðanja podporne skupine
za transspolne osebe. Zaradi razliðnih potreb in Zelja so sreðanja potekala v dveh skupinah.
Skupini se tako sreðujeta vsak ðetrti torek in vsako ðetrto sredo na Legebitri. Sreðanje traja 90
minut. Uro pred zaðetkom sreöanja posamezne podporne skupine pa udeleåenkam in
udeleZencem nudimo varni prostor za preobleði se. V letu 2015 pa je zaðela delovati tudi
skupina namenjena istospolno usmerjenim mladim, ki se sreðuje dvakrat tedensko.

2.2 Legebitrina svetovalnica: V letu 2015 je bilo v program vkljuðenih L00 kontinuiranih
u porabnikov in 467 nekontin u iranih upo rabn ikov.

V mesecu avgustu smo tudi pilotno stestirali moänost svetovanja in informiranja prek spletne
strani yyww,!qgg-b-!Ila,5], kjer je informator_ka prisoten za odgovarjanje v ðasu uradnih ur
informacijske toðke.

2.3 POVEJ NAPREJ: V okviru programa je potekalo intenzivno sodelovanje s predstavniki
Ministrstva za notranje zadeve ter slovenske policije predvsem pri spremembah kazenskega
zakonìka in prepoznavanja sovraãnega govora.

V okviru programa smo uspeðno sodelovali pri initruktaãi o izvajanju programa na podroðju
socialnega varsWa iz strani Socialne zbornice.

3. Proerami in proiekti na podroðju HIV/aids preventive

V okviru akt¡vnosti na podroðju HIV/aids preventive smo v letu 2015 zaðeli z izvajanjem
aktivnosti v okviru projekta Odziv na HlV, katerega glavni nosilec je Legebitra, partnerji pa so
organizacije 5t<UC tvtagnus, DlH, lnËtitut za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani,
Univerzitetni kliniðni center Ljubljana - Klinika za infekcijske bolezni in vroðinska stanja ter
Helseuwalget for bedre homohelselGay and lesbian health Norway. Projekt potrebujemo, ker je
pri nas veðina okuäenih s HIV moðkih, ki imajo spolne odnose z moökimi (MSM). Njihovo Stevilo
raste. Med zdravstvenimi delavci je premalo specifiðnih znanj o H¡V/MSM. Cilj projekta je
zmanjöanje/prepreðitev ðirjenja bolezni, povezanih z åivljenskih slogom (HlV/ostale spolno
prenosljive okuZbe (SPO)).

lzvajali smo redne aktivnosti strokovnega svetovanja, ki je na voljo uporabnikom 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, HIV/aids preventivi in moånostih testiranja. Pri izvajanju
svetovanja sodelujemo z nekaterimi priznanimi strokovnjaki na tem podroðju. V veëini
obravnavanih primerov, v preteklem obdobju, je pr¡ svetovanju ölo za starejðe mladostnike.
Dodatno, pa so bili naSi svetovalci prisotni tudi na spletu in nudili moånost svetovanja in
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informiranja o moZnostih tesitranja na spletníh klepetalnicah in spletnih straneh, namenjenih

zmenkom. Storitev individualnega psihosocialnega svetovanja in podpore je namenjena tudi

osebam, ki iivijo s HIV-om in poteka v obliki osebnega, spletnega in telefonskega svetovanja ter

vrstniike in emocionalne podpore. Program izvajajo usposobljeni svetovalci in svetovalke, ki so

zavezani k spoitovanju anonimnosti in zaupnosti.

Zaðeli smo z izvajanjem kriznega PEP svetovanja v primerr-r riziönega spolnega vedenja, ki je

uporabnikom na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden (veð: http'7,ivvwv" !egebitra';i;ih1'¡-;;s-

t'/e:3va,l je/').

V okviru projekta smo nadaljevali z delitvijo zloienke s kondomom in lubrikantom, ki ie
oblikovno prilagojena MSM (mo5ki, ki majo spolne odnose z moókimi) skupini,

V okviru programa so se redno odvijale aktivnosti v okviru Öetrtkovih dialogov, katere sreðanja

potekajo enkrat tedensko Veö o ëetrtkovih dialogih na: www.fqcgþo_o.k,com/cqtf kov!,d!4ogr.

Prav tako je bilo v preteklem obdobju uporabnikom redno na voljo testiranje izven zdravstvenih

institucij na HIV in druge spolno prenosljive okuÍbe {SPO} v skupini moikih, ki imajo spolne

odnose z moíkimi (MSM). V letu 2015 smc opravili 646 testov. V marcu 2Û15 smo obstojecim

tesiom dodali 5e test na hepatitis C, v maju pa test na analno gonorejo. Ugotovili smo sledeðe

dÌagnoze: 8 primerov HiV-a, 14 primerov hepatitisa B, 2 primera hepatitisa C, 23 primerov

sifilisa, Z1 primerov anaine gonoreje in L9 prìmerov oralne gonoíe1e.

V mesecu avgustu smo organizirali in se udeleäili Studijskega obiska v Oslu, kjer smo obiskali 7

relevantnih institucij za podroðje HIV/aids preventive, pridobljeno znanje bo sluåilo za izboljðanje

stor¡tev, kijih ãe izvajamo.

V okviru projekta EURO HIV EDAT, ki se je zaðel v aprilu 2014, smo v preteklem letu izvedli veõ

dejavnosti, Za dejavnost spremljanja in evalvacije storitev CPTSS smo z zaðetkom leta zaðeli s

standardiziranim zbiranjem podatkov v okviru Programa testiranja na HIV in SPO v skupnosti in v

septembru vnesli in poroðali epidemioloöke podatke za prvo polovico leta. Poleg tega smo tudi

oblikovali protokol dela in smernice za izvedbo fokusnih skupin za namene evalvacije programa

CPTSS, kijih bomo izvajali v prihodnje.

V okviru dejavnosti identifikacije determinant vedenja, povezanega z odloðanjem za testiranje

na HIV in tveganega spolnega vedenja med MSM v Sloveniji, smo v februarju zaðeli z izvajanjem

longitudinalne ötudije v okviru naSega programa CPTSS, ki zajema zbiranje podatkov v obliki

vpraËalnikov in se nadaljuje tudi v prihodnje.

Za tretjo dejavnost, namenjeno izboljSanju pristopov vkljuðevanja v zdravstven¡ sistem za MSM v

primeru okuåbe s HlV, smo pripravili protokol dela in oblikovali smernice za izvedbo intervjujev,
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ki bodo opravljene tako s HIV pozitivnimi osebami, ki so v zdravstveni sistem vstopile skozi na5

CPTSS, kot tudi osebjem z lnfekcijske klinike.

V okviru dejavnosti izboljðanja implementacije storitev CPTSS smo s tujimi partnerji zasnovali

zbirko orodij, kijo bomo izpopolnjevali v prihodnje in bo namenjena izbolj5avi dela äe obstojeðih

CPTSS ter v pomoð novo nastajajoðim CPTSS po Evropi. Prav tako smo zasnovali protokol

nadaljnjega dela za dejavnost ocene sprejemljivosti in izvedljivosti inovativnih strategij in

intervencij z namenom poveðanja testiranja in svetovanja na HlV.

4. Proiekti izven osrednjega programa

DIKE - projekt opolnomoõenja LGBT-oseb in NVO za odpravljanje sistemske in strukturne

diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega driavljanstva, vladavine prava,

demokracije in socialne praviënosti:

V letu 20L5 smo uspeino nadaljevaki z izvajanjem projekta. Tako smo nadaljevali z

ozave5ðevalnimi akcijami, ter delovali na vzpostavitvi strukturnega dialoga z relevantnimi
deleäniki. Veð o projektu je dosegljivo na www.lsbtpravice.si
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