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II. Vpliv epidemije covid-19 in posledičnih ukrepov Vlade 

RS na delovanje društva in izvajanje programskih/projektih 

aktivnosti  

 

1. Kaj zaznavamo v skupnosti, med našimi uporabnicami_ki: 

a)  Socialno distanciranje, izolacija, karantena 

Na nas se je obrnilo veliko število študentk_ov, ki so se bile_i zaradi vladnega ukrepa primorani 

izseliti iz študentskih domov, v svoja primarna okolja pa se niso mogle_i vrniti, saj so, ali imele_i 

izjemno slabe odnose s starši oz. skrbniki ali pa so jim zaradi njihove spolne usmerjenosti in/ali 

identitete le-ti prepovedali vrnitev. Posledično to lahko LGBTI osebe prisili k  življenju na ulici in 

povzroči porast brezdomnosti. Študentski domovi so po posredovanju študentskih organizacij 

ostali odprti in bivanje je tam dovoljeno za tiste, ki nimajo druge možnosti prebivališča. Opisano 

pa ne velja za osebe, ki so bivale v dijaških domovih in je njihova edina možnost ta, da se vrnejo 

v domače okolje, ter za osebe, ki niso iskale možnosti, da bi lahko ostale v domovih (se obrnile 

k nam ali k študentskim organizacijam po pomoč). 

 

Nekatere_i uporabnice_ki, ko se se lahko vrnile_i v svoja okolja pa doma niso razkrite_i, saj so ta 

okolja homofobna, transfobna, bifobna, so se jim načeloma tudi izogibale_i.  Sedaj pa so 

primorane_i, da se zaradi izgube dohodkov, mest v študentskih domovih, vrnejo v nevarna 

okolja, kjer pa doživljajo še večje stiske. Zaradi izpada dohodkov prav tako obstaja nevarnost, 

da se bodo zaradi nezmožnosti plačevanja najemnine LGBTI-osebe morale izseliti iz stanovanj, 

kar povečuje tveganja za porast brezdomnosti med LGBTI osebami. 

 

Zvišanje dejavnikov tveganja za nasilje v družini ali partnerstvu: ocenjujemo, da prihaja do 

porasta različnih oblik nasilja, o katerih pa tudi zaradi ukrepom prilagojenega dostopa do 

programov pomoči, še nimamo podrobnejših informacij. Uporabnice_ki pa nas obveščajo o: 

● večji intenzivnosti anksioznih občutkov, spolne disforije in depresivnega razpoloženja 

pri mladih, ki so pred uvedbo ukrepov bivali v javnih zavodih in katerih starši ne 

sprejemajo njihove spolne identitete in/ali spolne usmerjenosti; 

● porastu napetih družinskih odnosov in prepirov kot posledice omejitve gibanja ali 

finančne stiske staršev zaradi sprejetih ukrepov in s tem porast osebnih stisk 

mladostnic_kov; 

● porastu odkritega sovražnega govora (predvsem rasističnega), ki  se mu v trenutni 

situaciji ne morejo umakniti. 
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b) Zdravje 

Začasna zaustavitev testiranj na HIV in ostale spolno prenosljive okužbe (SPO) v skupnosti 

moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM) ter okrnjeno zdravstvenih dejavnosti, ki 

omogočajo zdravljenje okužbe s hivom in drugimi SPO. Obstaja tveganje za porast novih okužb 

s hivom in ostalimi SPO v mesecih po epidemiji. 

 

Zaradi ustavitve izvajanja zdravstvenih storitev za stanja ki niso življenjsko ogrožajoča, je 

onemogočen oz. otežen dostop tudi do hormonskih terapij, operacijskih posegov za osebe, ki 

so v začetni fazi tranzicije in nadaljnjih specialističnih obravnav za osebe, ki so že v postopkih 

tranzicije. 

  

Težave pri dostopu do zdravil in zdravstvenih storitev za osebe, ki živijo s hivom in ki niso 

rezidentke_i držav članic EU in so zaradi zaprtja mej bile prisiljene ostati v Sloveniji. 

  

c) Izpad dohodka 

Večje število uporabnic_kov naših storitev nam je poročalo o ekonomskih težavah, v katerih so 

se znašle_i zaradi izpada dohodkov. LGBTI-osebe, kot tudi ostale manjšine že v nekriznih časih 

težje dobijo zaposlitev in se zatekajo v različne oblike prekernega dela, ki je v večini primerov 

sedaj onemogočeno. 

 

Prav tako je velik odstotek naših uporabnic_kov študentk_ov, katerih edini dohodek, ki jim je 

omogočal študij, je predstavljalo študentsko delo, ki pa ga trenutno ne morejo opravljati. 

  

2. S čim se spopadamo kot organizacija 

Prilagajanje našega dela na delo od doma in zadostitev vsem pravnim in administrativnim 

zahtevam je povzročila ogromen administrativen zalogaj, ki smo ga morale_i opraviti poleg 

vsakdanjega administrativnega dela in vsebinskega dela. 

 

Zaradi napovedi o zmanjšanju proračunskih sredstev obstaja velik strah pred ukinitvijo ali 

nesorazmernim zmanjšanjem financiranja programov s strani Vlade RS. Pri tem veliko vlogo igra 

tudi v preteklosti jasno izraženo negativno stališče trenutne največje vladne stranke do 

nevladnih organizacij ki delujejo na področju človekovih pravic, še posebej organizacij LGBTI. 

Odpovedim pogodb o sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij so se že 

poskušali posluževati na Uradu vlade Rs za komuniciranje pri projektih za ozaveščanje o 

problematiki manjšin in na Ministrstvu za kulturo. 
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Pridobitne dejavnosti – del dohodka organizacije predstavljajo tudi pridobitne dejavnosti, ki pa 

jih sedaj ne bo mogoče izvajati (treningi, izobraževanja ipd.) 

 

Zagovorništvo na področju sistemskih sprememb stoji (področja kot so interspolnost, pravno 

priznanje spola, diskriminacija oseb, ki živijo s hivom). 

 

3. Prilagoditev delovanja Legbitre  

Aktivna prisotnost na socialnih omrežjih in opozarjanje na nesprejemljivost kakršnegakoli nasilja 

tudi v tem času; v primeru nasilja nudimo potrebno podporo. 

Omogočanje čim več varnih virtualnih prostorov za druženje: online Mladinski center, podcasti, 

livestreami in webinarji. 

Izobraževalne, prostočasne aktivnosti in krožki potekajo prek spleta. 

Podpora prostovoljkam_cem prek video pogovorov. 

Storitve svetovanj in podpore so omogočene prek mailov, telefonov in različnih orodij za video 

pogovore. V primeru pojava nasilja nudimo pomoč pri umiku v krizni center ali varno hišo. 

V sklopu programa hiva in spolno prenosljivih okužb so uporabnikom_cam še vedno na voljo 

svetovanja na različne teme (splošna preventiva za spolno prenosljive okužbe, postekspozicijska 

profilaksa – PEP, predekspozcijska profilaksa – PrEP, življenje s hivom, kemseks) ter podpora in 

svetovanja za osebe, ki živijo s hivom (Buddy podpora); 

Pravna svetovalnica uporabnikom_cam omogoča podporo in svetovanje v primeru 

diskriminacije ali vprašanj prave narave prek maila. 
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III. 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. 

● 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) 
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3. Osrednja programska področja društva 

● HIV in SPO 

● Mladina 

● Svetovanje in samopomoč 

● Izobraževanje 

● Vidnost, ozaveščanje in zagovorništvo 

 

4. Prisotnost Legebitre na relevantnih mednarodnih konferencah 

a) Zaključna konferenca projekta PROTECT 

Med 20. 1. 2020 in 22. 1. 2020 se je v Zagrebu odvijala zaključna konferenca projekta PROTECT, 

na kateri je Legebitra predstavila svoje delo v sklopu projekta, s poudarkom na preprečevanju 

nasilja na podlagi spola nad LGBTI migranti.  
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IV. 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. 

V času od 13. marca do 15. maja ter med 16. novembrom in 13. decembrom testiranja niso 
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potekala prav tako pa program ni bil  na voljo osebno temveč preko telefona, emaila, online 

platform (Zoom, Meet, Skype). 

Po 15 marcu in 15. decembru pa se je testiranje opravljalo po posebej prilagojenem protokolu, 

ki je sledil vsem priporočilom NIJZ. Popolnoma so bila od 15 marca naprej tako prekinjena 

testiranja v savnah, saj je bilo nemogoče zagotoviti storitev, ki bi upoštevala varnostne ukrepe 

za zajezitev covida.  Posledično, ker nam obravnava enega uporabnika zaradi spoštovanja 

ukrepov vzame več časa, so tudi številke v letu 2020 malo manjše kot v 2019, vendar so, glede 

na skoraj dvomesečno popolno prekinitev testiranja in prilagojeno obravnavo uporabnikov, še 

vedno visoke. 

 

V letu 2020 smo tako izvedli 118 testirnih dogodkov in 42 dogodkov 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. Izročanje  rezultatov izvajamo samo v Ljubljani na 

sedežu društva, izvajajo pa se osebno ali preko telefona. 

 

Na naših testirnih dogodkih se je v letu 2020 testiralo 949 uporabnikov. Za naše uporabnike 

smo izvedli preko 3836 različnih testov, prav vsak uporabnik testiranja v skupnosti pa je bil 

deležen tudi svetovanja 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 
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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 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 - 88 svetovanj 

• PrEP in PEP svetovalnica - 45 svetovanj 

• kemseks svetovalnica - 14 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) - 102 aktivnosti z kontinuiranimi uporabniki 

• hiv+ svetovalnica (je namenjena osebam s hivom, njihovim partnerjem in partnerkam, 

družini, prijateljem in drugim bližnjim) - 102 svetovanja 

• 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 

 

 

3. Strokovni posvet "HIV in COVID 19" 

27. 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 strokovni posvet v  organizaciji 

Legebitre. Udeležilo se ga je do 150 udeleženk_cev, predavalo pa je 8 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: 

● 24. 10.2020 - Regional HIV webinar: Challenges achieving Full 360: HIV diagnosed - on 

treatment - virally suppressed - good health in COVID - 19 situation, Medicopharmacia 

d.o.o. 

● 28.9.2020 - Hypersexuality (ChemSex web meeting) 

● 21 .7 .2020 - Risk assessment and tr¡age questions would be my top choice! (ChemSex 

web meeting) 

● 6. - 10. 7. AIDS2020 23rd international AIDS conference 

● 25. 5.2020 - "Slow sex", or "Sensual sex", "tantric sex" (ChemSex web meeting) 

● 6. 11. - Use of new psychoactive substances in the Western Balkans and South East 

European Region - challenges needs and opportunities pasivna udeležba (ReGEneration 

and ERA, EHRA, DPNSEE) 

● 7. 11. Konferencija NOOLA (Na putu prema nula novih HIV infekcija, nula smrti 

povezanih HIV-om i nula stigme) pasivna udeležba (Udruga lskorak) 

● 29. 11. lnternational meeting - 2nd year Global peed network 

● 10. 12. Sex, substances & safety (pasivna udeležba Projekt virus) 

 

Izobraževalne aktivnosti za strokovne in zainteresirane javnosti programa 

● aktivna udeležba/predstavitev programa na multidisciplinarnem posvetu o okužbah s 

HlV, HBV HCV ZD dr. Adolfa Drolca 

●  2. 7. - lmejmo se radi, a varno! - priprava in izvedba izobraževanja na povabilo Koroška 

pride Slovenj Gradec 

● 1. 12. Adijo stigma - aktivno sodelovanje okrogla miza (ŠKUC, SCCA Ljubljana) 

● 10. 12. Oblikovanje vsebin ozaveščanja zoper virus HIV aktivna udeležba (Gimnazija in 

ekonomska srednja šola Trbovlje)  
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V. 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 2020 po podatkih Logbooka 1267. 

V letu 2020 smo, kot v prejšnjih letih informirale_i predvsem preko informacijske točke, ki deluje 

v okviru mladinskega centra. V času zaprtja fizičnega centra (zaradi epidemije korona virusa) 

smo informirale_i preko našega Online mladinskega centra na platformi Discord.  

Glede na Facebook analitike so naše objave in dogodki na tem socialnem omrežju dosegle 

povprečno 53,000 oseb. Na tem socialnem omrežju nam trenutno sledi 3721 oseb. Od tega je 

52,9% oseb mlajših od 34 let. 

Analitike instagrama kažejo, da nam sledi 1694 oseb oziroma strani. Od tega je 75% mlajših od 

34 let. Naše objave v povprečju dosežejo 1400 oseb na mesec. 

Vsak mesec naše_i naročnice_ki dobivajo v svoje elektronske predalčke tudi mesečna Oznanila. 

Trenutnih naročnic_kov je 106, skozi leto 2020 pa se rast naročnic_kov kaže tako: 

Januar: 81 

Februar: 83 

Marec: 84 

April: 85 

Maj: 85 

Junij: 86 

Julij: 99 

Avgust: 100 

September: 99 
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Oktober: 99 

November: 100 

December: 103 

  

V decembru 2020 smo tudi oblikovale_i in natisnile_i 1930 4-stranskih, pregibnih zloženk; od 

tega 1250 v slovenskem in 680 v angleškem jeziku. Zloženko sta vsebinsko in grafično oblikovali 

ESE prostovoljki. 

Zloženke smo do sedaj razdelile_i na 15 različnih društev, zavodov, mladinskih centrov. 

b) Izobraževalne aktivnosti 

V letu 2020 smo izvedle_i 19 izobraževalnih aktivnosti o temah, ki so zanimive in pomembne za 

mlade. Izobraževalnih aktivnosti za mlade se je v letu 2020 udeležilo 189 mladih. Pri izvedbi 

uporabljamo tako metode formalnega učenja, kot neformalne oblike izobraževanja. 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) Družabni dogodki in prostočasne aktivnosti za mlade 

V obdobju preteklega leta smo izvedle_i 49 družabnih dogodkov in prostočasnih aktivnosti za 

mlade. 311 mladih oseb so je udeležilo teh dogodkov. 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 …). 

d) Kavarniški večeri 

V letu 2020 smo izvedle_i 7 Kavarniških večerov za mlade in z mladimi. Te dogodke 

organiziramo skupaj s Kulturnim centrom Q – ŠKUC. Poleg tega smo organizirale_i še 2 

kulturno-umetniški dejavnosti. Na letni ravni se jih je udeležilo 210 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 …). 

e) Krožki in tečaji 

V obdobju leta 2020 smo izvedle_i 19 srečanj krožkov. Na letni ravni se je takih srečanj udeležilo 

88 mladih Gre za dolgoročnejše aktivnosti, ki potekajo pod vodstvom mentorice_ja (ki je lahko 
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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 …). 

f) 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 2020 se je aktivnosti v sklopu mladinskih taborov 

udeležilo 83 mladih. V letu 2020 se je izvedel en mladinski tabor. Kot dogovorjeno je ekipa 

taborov namesto drugega mladinskega tabora posnela Podkast. 

Pod to aktivnost spadajo tudi načrtovanja tabora. Začel se je tudi proces načrtovanja tabora v 

naslednjem letu. 

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 …).  

• Med 17. in 19. julijem 2020 smo izvedle_i 1 mladinski tabor v MC Legebitra v Ljubljani. 

Tema tabora je bila (Ne)vidnost LGBTIQA+ identitet. 

• decembra 2020 je izšel podkast o zgodovini Mladinskih taborov Legebitre, ki je še vedno 

dostopen na portalih youtube in buzzsprout. 

 

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 
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prostovoljskem delu mladih. Le-ti so vključeni v vse faze dela v mladinskem centru, od 

koncipiranja aktivnosti, načrtovanja, izvedbe in evalvacije. V letu 2020 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: 

- 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). 

Z mesecem aprilom 2020 smo dodale_i še aktivnost »Mentorska intervizija«, ki poteka enkrat 

na dva meseca. 

Po podatkih Logbooka je bilo vključenih 41 prostovoljk_cev (od tega 9 študentk_ov / ESE 

prostovoljk_cev) , ki je skupaj fasilitiralo 455ur oziroma 29% aktivnosti. 

Po podatkih dnevnikov prostovoljstva (kjer so beležene tudi ure dela od doma in priprave) je 

bilo v tem obdobju opravljenih 1368 prostovoljskih ur v okviru mladinskega programa. 

 

4. Živa knjižnica 

Organiziranje koordiniranja projekta Žive knjižnice vključuje: 

• rekrutacija novih živih knjig; 

Knjige smo rekrutirale_i preko socialnih omrežij, osebnih poznanstev in drugih organizacij v 

lokalnem okolju. Skupno smo v projekt vključile_i 25 različnih profilov. Nekatere knjige smo 

črpale_i iz bazena že izobraženih knjig iz preteklih postavitev. V okviru rednega usposabljanja 

prostovoljk_cev na Legebitri smo prav tako informirale_i mlade prostovoljke_ce, ki so izrazile_i 

poseben interes za sodelovanje pri ŽK. 

• 6 usposabljanj novih živih knjig, knjižničark_jev, prostovoljk_cev; 

• 1 usposabljanje nove organizacije za samostojno izvajanje Žive knjižnice v MOL; 

• Za namen postavitev Živih knjižnic v letu 2020 smo izvedle_i 6 izobraževanj za knjige, 

knjižničarke_je, slovarje, informatorke_je in prostovoljke_ce. Prav tako smo za 

samostojno izvajanje projekta usposobili 14 predstavnic_kov Društva študentov 

psihologije Slovenije. 

• 1 velika postavitev ŽK v centru mesta; 
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• manjšo postavitev ŽK v enem od mladinskih centrov smo zaradi epidemiološke situacije 

nadomestile_i z veliko online postavitvijo ŽK (na ZOOMu); 

• 1 sodelovanje pri postavitvi ŽK drugih organizacij (še 1 sodelovanja pri postavitvi ŽK 

drugih organizacij nam ni uspelo izvesti zaradi epidemije koronavirusa, zaradi katere 

druge organizacije niso izvajale Živih knjižnic); 

• oblikovanje in tisk promocijskih materialov; 

Pri promociji projekta in predvsem obeh postavitev so nam pomagale organizacije, s katerimi 

redno sodelujemo: Društvo Kvartir, Društvo DlH – Enakopravni pod mavrico, Športno društvo 

Out in Slovenija, Društvo Ključ, Sindikat Mladi plus, Društvo Škuc, Društvo za nenasilno 

komunikacijo, Javni zavod Mladi zmaji, Združenje Sezam, Društvo študentov medicine Slovenije, 

Zavod Bob… 

Komuniciranje z javnostmi: 

Med pripravami za izvedbo projekta smo opravile_i še vrsto organizacijskih / administrativnih / 

logističnih opravil od urejanja dovoljenj, iskanja dodatnih sponzorjev in donatorjev, izdelave 

katalogov ipd. do promocije, predvsem pa je bilo veliko koordinacije z odgovornimi na mestih 

izvedbe ŽK ter koordinacija v okviru medknjižnične izposoje.  

 

Ocenjujemo, da je bil vpliv izvedbe našega projekta v lokalnem okolju pozitiven. Pozitivni učinek 

se kaže najprej v povezovanju z ostalimi organizacijami. Pri realizaciji projekta smo se namreč 

povezale_i s številnimi sorodnimi pa tudi manj sorodnimi organizacijami in z njimi vzpostavile_i 

sodelovanje, ki ima dobre temelje, da bi postalo dolgoročno. Pozitiven učinek se kaže tudi v 

tem, da so prav vse_i sodelujoče_i izrazile_i zadovoljstvo, da so bile_i del projekta in 

pripravljenost sodelovati tudi v prihodnje. Pozitiven vpliv na lokalno okolje se kaže tudi v 

pozitivnih odzivih bralk_cev in medijev, ki so vse_i po vrsti pozdravile_i izvirnost in inovativnost 

projekta, posebej pa potrebo po tem, da se take projekte, posebej v zdajšnjem času, izvaja 

kontinuirano. Zelo ponosne_i smo tudi, da je projekt Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah 

v letošnjem letu pridobil naziv Naj mladinski projekt na natečaju Prostovoljec leta 2019. 

 

a) Izvedba enodnevne postavitve Žive knjižnice, v sklopu letošnje 

Parade ponosa  

Izvedba Žive knjižnice v sklopu Parade ponosa, 26.9.2020 na Stritarjevi ulici (15 knjig, 24 branj). 

Pri pripravi postavitve v živo za Paradni dan smo letos strogo upoštevale_i varnostne in 

zdravstvene ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (zagotavljanje primerne 

medsebojne razdalje, razkuževanje, uporaba mask). Prostor vedno pripravimo tako, da žive 

knjige in bralke_ci niso neposredno izpostavljene_i pogledom mimoidočih, temveč lahko med 

seboj komunicirajo v intimnem, varnem prostoru. Bralke_ci nimajo neposrednega dostopa do 

knjig, saj jih do njih vodijo knjižničarke, po temeljito opravljenem postopku izposoje, ki vključuje 

tudi preverjanje primernosti bralke_ca in izločanje neprimernih bralk_cev (to so  predvsem 

tiste_i, ki kažejo namen, da s knjigami ne bodo kultivirano komunicirale_i). Knjige so nameščene 
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na t. i. knjižnih policah, branja pa se odvijajo v neposredni bližini, t. i. čitalnici. Bralke_ci in knjige 

se lahko umaknejo tudi drugam (npr. na okoliške klopi), če si želijo zagotoviti še intimnejši 

prostor za pogovor / branje. Tako knjige, kot tudi bralke_ce smo dodatno poučile_i o mejah, ki 

jih morajo upoštevati pri postavljanju vprašanj/podajanju odgovorov. 

b) Izvedba enodnevne spletne postavitve Žive knjižnice 

Izvedba online Žive knjižnice na Zoomu, 7.11.2020 (13 knjig, 49 branj; načrtovanih bilo 65 branj). 

Zaradi slabe epidemiološke situacije smo drugo postavitev, ki smo jo načrtovale_i kot manjšo 

postavitev, prestavile_i na splet. Zaradi velikega zanimanja in velikega števila prijav bralk_cev, je 

število branj preseglo naša pričakovanja in lahko tudi drugo postavitev štejemo kot veliko 

postavitev. 

 

c) 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). 2 študentki_a, sta v letu 

2020 opravljali_a študentsko prakso na programu Mladinski center Legebitra. Na programu 

Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene so v letu 2020, za študijsko leto 2019/20 

opravljale_i strokovno prakso 2 študentki_a Fakultete za socialno delo ter 2 študentki_a 

Fakultete Sigmunda Freuda (SFU). 

V letu 2020 smo začele_i tudi z izvajanjem projekta Prostovoljstvo v okviru Evropske 

solidarnostne enote. V lanskem letu sta se nam tako pridružili dve ESE prostovoljki, ki delata z 

nami eno leto.  

  



Društvo  

informacijski center 

Legebitra 
 

Trubarjeva 76a 

1000 Ljubljana  

 01/430 5144  info@legebitra.si  www.legebitra.si 

19/31 

VI. 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 2020 smo v prvi polovici leta izvedle_i 9 srečanj Artish podporne skupine. V času 

izvajanja ukrepov zaradi Covid-19 se je Artish podporna skupina izvajala s pomočjo spletnih 

orodij- on line. V mesecu aprilu, ko je bilo izvajanje ukrepov najbolj zaostreno smo 

uporabnicam_kom ponudile_i še dodatno podporno skupino, Čvekanje v oblaku.  

V drugi polovici leta smo iz vidika širjenje ponudbe podpornih skupin ter prilagajanja aktivnosti 

glede na opažene potrebe izvedle_i reorganizacijo podpornih skupin in sicer od septembra 

2020 naprej: 

• V dialogu; podporna skupina, ki na vsakem srečanju obravnava tematski sklop in poteka 

vsako drugo sredo v mesecu. Izvedena so bila 4 srečanja od teh eno v živo in 3 on line. 

• Trans - icija; podporna skupina namenjena trans osebam, ki potrebujejo podporo v 

medicinskem procesu potrditve spola. Izvedena so bila 4 srečanja od teh eno v živo in 

3 on line. 

• 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. Izvedena so bila 4 srečanja od teh eno v živo in 3 on line. 

 

2. Srečanje podporne skupine za transspolne osebe 

Srečanja podporne skupine za transspolne skupine smo v letu 2020 izvajale_i v sodelovanju z 

društvom Kvartir. Izvedenih je bilo 8 srečanj podornih skupin. Sodelovanje je bilo v mesecu 

septembru prekinjeno saj je društvo Kvartir pričelo z izvajanjem podporne skupine v sklopu 

lastnega programa. Obstoječo skupino je v sklopu programa Svetovanje in samopomoč 

nadomestila podporna skupina Trans - icija.  

 

3. 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 
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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.  

V letu 2020 je bilo izvedenih 529 aktivnosti storitve psihosocialne podpore v katero je bilo 

vključenih 42 kontinuiranih uporabnic_kov ter 207 aktivnosti storitve psihosocialne podpore s 

telefonskim klicem v katero je bilo vključenih 66 kontinuiranih uporabnic_kov. V aktivnost 

individualni projekt pomoči, ki zajema vključevanje v aktivnosti društva se je redno vključevalo 

108 kontinuiranih uporabnic_kov. Izvedenih je bilo 32 aktivnosti storitve informacijski svetovalni 

razgovor v katero se je občasno ali enkratno vključilo 36 anonimnih uporabnic_kov. V sklopu 

aktivnosti telefonsko informiranje, osebno informiranje, svetovanje po e-pošti smo nudile_i 

informacije in podporo 251 uporabnicam_kom in sicer: 12 aktivnosti storitve kratko informiranje 

- 14 uporabnicam_kom; svetovanje po e pošti - 103 uporabnice_ki; osebno informiranje - 2 

uporabnika_ci; kratko informiranje preko telefona - 132 uporabnic_kov. 

 

Septembra 2020 je svetovalnica vzpostavila sodelovanje s spletnim forumom Tosemjaz.net, ki 

se izvaja pod okriljem NIJZ Celje. Sodelovanje zajema odgovarjanje na vprašanja 

mladostnic_kov, ki so povezana s temami spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. V tem 

času smo odgovorile_i na 17 vprašanj mladostnic_kov. 

 

V letu 2020 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. V času popolnega zaprtja smo uporabnicam_kom nudile_i podporo v sklopu 

on line MC Legebitra, kjer smo bile aktivne_i v sobi Svetovalnica v mesecu maju, vsak četrtek 

od 15.00 do 17.00. 

Po končanem prvem valu smo zaznale_i večjo potrebo staršev po podpori zaradi razkritja 

otroka. Tekom drugega vala se je močno povečalo povpraševanje po storitvi individualne 

psihosocialne podpore, predvsem med transspolnimi osebami, ki so vključene v medicinski 

proces potrditve spola. 

 

4. Terenska skupina STIK  

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 marcu smo v dogovoru s skrbnico pogodbe 

spremenili način in lokacije delovanja terenske ekipe in sicer: 

- 1 stalen teren v kraju Jesenice in v sodelovanju z MKC Jesenice 
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- 1 gibljiv teren, ki glede na potrebe uporabnic_kov na različnih lokacijah in zajema ruralna 

območja 

- 1 teren virtualno v obliki podporne skupine. 

Delovanje terenske ekipe je bilo v letu 2020 močno okrnjeno zaradi sprejetih ukrepov. 

uporabnicam_kom smo nudile aktivnost preko on line Stik svetovalnice v obdobju med 22.6 in 

31.8.2020, vsak ponedeljek med 12.00 in 14.00 uro ter petek med 10.00 in 12.00 uro. Od 1.9.2020 

se Stik izvaja s pomočjo on line podporne skupine V oblaku. V letu 2020 je bilo izvedenih 41 

aktivnosti terenske ekipe, v katero se je vključilo 126 uporabnic_kov. 

 

5. Predavanja in delavnice  

V letu 2020 smo izvedle_i naslednja predavanja in delavnice: 

Marec: predavanje o transspolnosti po ogledu filma v sklopu festivala Hiša strpnosti 

Maj: predstavitev programa in dela na programu - intervju za Društvo Kameleon o duševnem 

zdravju LGBT+ oseb 

Junij: predstavitev programa in teme duševnega zdravja LGBT+ oseb - Gimnazija Slovenj Grade, 

ura Sociologije 

Julij: izvedba izobraževalnega dogodka: Pasti strokovne pomoči za MC Legebitra 

September: predavanja Duševno zdravje LGBT+ oseb - mladinske_i delavke_ci 

Oktober: predavanje o transspolnosti v sklopu usposabljanja za prostovoljke_ce 

November: predavanje Delo z LGBT+ skupnostjo - Društvo psihologov Slovenije 

         predavanje Delo z LGBT+ skupnostjo - študentke_i psihologije 

 

6. 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, Ammnesty 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 oko, Zavod 

TransAkcija,Društvo Kvartir,  DRPD Novo Mesto, MKC Jesenice, MKC Brežice, Društvo 

psihologov.  
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V letu 2020 smo se v sklopu programa vključile_i tudi 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. 

 

7. Sodelovanje z mediji 

V letu 2020 smo opravile_i: 

- intervju o terenski ekipi Stik za Gorenjski glas 

- intervju o programu Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene ter delu v 

razmerah zaradi epidemije za Večer. 
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VII. Izobraževanje 

 

1. LGBT prijazno 

Certifikat »LGBT prijazno« je projekt Mestne občine Ljubljana, pri katerem Legebitra sodeluje 

kot koordinatorica izobraževanja za pridobitev certifikata. Namenjen je predvsem osveščanju, 

saj se LGBT-osebe 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. 

 

V letu 2020 smo zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi razglasitve epidemije covid-19, izvedle_i 

2 izobraževanji, na katerih sta sodelovali JTI International in Lek d. d., ki jima je Mestna občina 

Ljubljana podelila certifikat “LGBT prijazno”.  
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VIII. 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 2020 so prakso v sklopu Pravne svetovalnice LGBT opravljale_i 3 študentke_i Pravne 

fakultete univerze v Ljubljani. V tem času sta bila pripravljena 2 odgovora na pravna vprašanja 

s področij sklepanja partnerskih zvez ter sklepanja partnerskih zvez s državljani_kami tretjih 

držav, vizumskimi postopki ter pridobitvijo slovenskega državljanstva. Prav tako so študentke_i 

pripravili pregled zakonodaje relevantne za postopek pravnega priznanja spola. 

 

Poleg omenjenih primerov smo na Pravni svetovalnici v letu 2020 odgovorili še na 15 primerov. 

 

V letu 2020 smo tudi posodobili spletno stran LGBT pravice (https://lgbtpravice.si/) z 

naslednjimi vsebinami: 

● Otroci in družina – Pravica do dopusta ob rojstvu otrok; 

● Otroci in družina – Pravica do nadomestila; 

● Zdravje – Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo; 

● Kazensko pravo – Prijava diskriminacije; 

● Partnerstvo – Premoženje po sklenitvi partnerske zveze; 

● Partnerstvo – Nesklenjena partnerska zveza; 

● Transspolne osebe – Sprememba podatkov na spričevalu po pravnem priznanju spola; 

● Transspolne osebe – Pravno priznanje spola, Maša Jerićević Šušteršič, revija Odvetnik 

(Leto XXII, št. 1 (94) – pomlad 2020); 
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● Interspolne osebe – Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo; 

● Mednarodna zaščita / International protection – Useful information regarding the (legal) 

proceedings in connections with the applicants for the international protection and 

foreigners; 

● Mediacija – Družinska mediacija. 

 

Izvedli smo: 

● projekcijo filma (No Box For me. An Intersex Story) s pogovorom (25. 2. 2020); 

● predavanje v online Mladinskem centru Legebitre o pravnem priznanju spola (6. 11. 

2020); 

● predavanje online o pravicah transspolnih in interspolnih oseb za študente_ke Pravne 

fakultete Univerze v Ljubljani (16. 12. 2020);  

● v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zavodom Global online projekcijo dveh kratkih 

filmov »Zemlja je okrogla – Prvi del: Zatočišče« in »Zemlja je okrogla – Drugi del: Poljub« 

s pogovorom na temo diskriminacije LGBTIQA+ oseb v migracijah (1. 12. 2020) 

 

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 2020 smo objavile_i 25 

tekstov o tematikah LGBTI.  

 

3. PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja na podlagi spola nad 

migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam 

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola (SNNS) je prevladujoča kršitev človekovih pravic tako 

v svetu kot na evropski ravni. SNNS se izraža tako na fizični kot na psihološki ravni, vključuje pa 

nasilje v družini, spolno nadlegovanje in nasilje, škodljive prakse, izkoriščanje in trgovino z 

ljudmi. Ženske in moški, dekleta in fantje ter LGBTQI-osebe lahko postanejo žrtve takšnega 

nasilja. 

 

Temeljni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za žrtve 

spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, da se bolje uskladijo in omogočijo dostop do teh 

storitev begunkam_cem, migrankam_om in prosilkam_cem za azil, ki so žrtve ali potencialne 

žrtve nasilja SNNS. Namen projekta je tudi povečati ozaveščenost v teh skupnosti in jih 

opolnomočiti. 

https://narobe.si/
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Projekt izvaja 12 enot Mednarodne organizacije za migracije, in sicer iz Belgije, Bolgarije, s 

Hrvaške, iz Grčije, z Madžarske, Irske, iz Italije, z Malte, Nizozemske, s Poljske, iz Slovenije in 

Španije, ter 8 partnerskih nevladnih organizacij (Legebitra, Slovenija, Le monde selon les 

femmes abl, Belgija, Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz, 

Španija, Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers in Pharos, Nizozemska). 

 

Projekt ima naslednje posebne cilje in dejavnosti, ki bodo prilagojeni posebnim nacionalnim 

kontekstom in izvedeni v njegovem 18-mesečnem projektnem ciklu: 

● Okrepiti in prilagoditi obstoječe nacionalne podporne storitve za žrtve spolnega nasilja 

in nasilja na podlagi spola (SNNS) za boljše usklajevanje in vključevanje begunk_cev, 

migrantk_ov in prosilk_cev za azil. 

● Izboljšati kapacitete strokovnjakinj_ov, ki delajo z begunkami_ci, migrantkami_i in 

prosilkami_ci za azil in za njih, da bi bolje opredelile_i in obravnavale_i potrebe žrtev in 

potencialnih žrtev SNNS. 

● Krepiti moči in obveščati begunske in migrantske skupnosti ter prosilke_cev za azil o 

nasilju SNNS in preprečevati tovrstno nasilje z regionalno ozaveščevalno kampanjo. 

 

V letu 2020 smo izvedle_i 3 informacijska srečanje za LGBTI-osebe z izkušnjo prisilne migracije, 

katere namen je bil pridobiti informacije o njihovih potrebah. Srečanja so bila izvedena 16. 1. 

2020, 23. 1. 2020 in 28. 1. 2020.   

 

Udeležile_i smo se zaključnega dogodka projekta v Zabrebu med 20. in 22. 1. 2020, kjer je Maša 

Jerićević Šušteršič predstavila izzive in težave, s katerimi se srečujejo LGBTI-osebe v prisilnih 

migracijah.   

 

Udeležile_i smo se tudi dveh sestankov z deležniki s področja migracij, in sicer 25. 2. 2020 na 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 27. 2. 2020 v City Hotelu v 

Ljubljani.  

 

4. 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 
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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 LGBTI-skupino 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 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 2020 smo v sklopu projekta izvedli naslednje aktivnosti: 

1. Projektno upravljanje in koordiniranje; 

2. analizo dobrih praks v povezavi z zločini iz sovraštva na podlagi spolne usmerjenosti, spolne 

identitete, spolnega izraza in/ali spolnih značilnosti; 

3. razvoj izobraževalnega modula za policistke in policiste;  

4. razvoj izobraževalnega modula za LGBTI-skupino za odzive. 

 

Temeljni pričakovani rezultat projekta TRUST COOP bo 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. 
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5. 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 osredotoča na izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva za transspolne osebe, 

predvsem za transspolne mlade, ki vstopajo ali pa so že v postopku potrditve spola. Vključeval 

bo 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 se bodo v sklopu projekta izoblikovala 

priporočila za izboljšavo sistema dostopa do zdravstvenega varstva transspolnih oseb v 

Sloveniji. V sklopu projekta bodo 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. Pred zaključkom projekta se bodo dokumentirali tudi vsi koraki, ki so bili potrebni za 

izvedbo projekta v obliki zaključnega dokumenta projekta Trans Buddy.  

 

V letu 2020 smo v sklopu projekta izvedli naslednje aktivnosti:  

1. Projektno upravljanje in koordiniranje; 

2. raziskava Transspolne osebe v obdobju epidemije covid-19: Dostop do zdravstvenih storitev 

s strani Nine Perger (Centera za socialno psihologijo pri Fakulteti za družbene vede Univerze v 

Ljubljani). 

 

6. 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 2020 smo zabeležili_e skupaj pet prijav. Od teh petih prijav so bili trije zločini iz 

sovraštva storjeni na podlagi osebne okoliščine spolne usmerjenosti žrtve, en na podlagi izgleda 

žrtve in en na drugi podlagi. Dva dogodka je prijavila žrtev, dva smo povzeli po poročanju 

medijev, en dogodek pa je prijavil očividec_ka. Od prijavljenih zadev je ena oseba zadevo 

prijavila policiji. Dve osebi sta kaznivo dejanje prijavili drugam, dve osebi ga nista prijavili 

nikamor drugam, za eno osebo pa nimamo podatka. 

 

https://niprav.s/
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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. 

 

7. Oddana poročila mednarodnim institucijam 

a) Sustainable development report (SDG) 

V letu 2020 je Legebitra oddala Senčno poročilo k Poročilo o doseganju trajnostnih ciljev 

(Agenda 2030) o stanju LGBTI oseb v Republiki Sloveniji. Poročilo je oddala skupaj z ERA (LGBT 

Equal Rights for Association). 

 

b) OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) 

V letu 2020 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.  

 

c) Report of the independent expert on protection against violence 

and discrimination based on sexual orientation and gender identity with foucus on 

practices of so-called “conversion therapy” (UN) 

 

V letu 2020 je Legebitra Združenim narodom - natančneje neodvisnemu strokovnjaku na 

področju zaščite pred nasiljem in diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne 

identitete, oddala poročilo o stanju reparativne terapije v Sloveniji. Poročilo je zajemalo opis 

zakonske regulacije izvajanja psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji ter zapis opažanj glede 

pojavnosti reparativne terapije v slovenskem prostoru. 

 

8. Pogovori na temo Napredek pravic LGBTI v političnem prostoru 

16. spetembra smo v sklopu in s sodelovanjem Društva Parada Ponosa izvedli serijo treh 

pogovorov na temo napremdka pravica LGBTI v političnem prostoru: 

LGBT-enakost v slovenskem političnem prostoru 

S sogovornicami_ki, osebami, ki so bile v zadnjih 30 letih pomembne_i zaveznice_ki v 

prizadevanjih za enakost, smo se ozrle_i na prehojeno pot in spregovorile_i o njihovem pogledu 

na nekatere izmed doseženih mejnikov pri izboljšanju pravic LGBTI. 

● Vika Potočnik, nekdanja županja Ljubljane 

● Matej Tašner Vatovec, vodja poslanske skupine Levica 

● Jani Möderndorfer, poslanec LMŠ 
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Prihodnji izzivi pri doseganju enakosti LGBTI-oseb 

S sogovornicami_ki smo govorile_i o izzivih, s katerimi se soočamo, in kakšne so poti, da jih 

učinkovito naslovimo. 

● Ksenija Klampfer, predsednica programskega odbora LMŠ za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti 

● Tanja Fajon, evropska poslanka in voditeljica SD 

● Luka Mesec, koordinator Levice 

 

LGBTI equality – challenges abroad and on international stage 

Na okrogli mizi smo z veleposlanicami_ki in namestnicami_ki govorile_i o položaju in razvoju 

pravic LGBTI-oseb v njihovih državah in o možnostih naslavljanja tematik LGBTI na 

mednarodnem parketu. 

● Nj. Eks. Florence Ferrari, francoska veleposlanica 

● Nj. Eks. Marco Hennis, nizozemski veleposlanik 

● Susan Falatko, namestnica veleposlanice Združenih držav Amerike 

● Paul Jančar, namestnik britanske veleposlanice 

● Jens Wagner, prvi sekretar oddelek za kulturo, tisk in odnose z javnostmi, nemško 

veleposlaništvo 

● Tomás Ó hÁbhartaigh, namestnik irskega veleposlanika 

 

 

9. Sestanki z odločevalkami_ci in ostalimi deležniki 

• 31. 1. 2020 - Sestanek na Ministrstvu za zdravje na temo vzpostavitve konzilija  

• 7. 2. 2020 - Sestanek na psihiatrični kliniki glede delovanja kozilija 

• 6. 3. 2020 - Sestanek na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

• 21. 4. 2020 - Sestanek s Podpredsednico Evropske komisije Vera Jurova in komisarko 

Helena Dali na temo vpliva COVID-19 na LGBTI skupnost in prihodnost LGBTI strategije 

na EU ravni 

• 24. 6. 2020 - Sestanek s stranko LMŠ na temo Stanja pravic LGBTI-oseb v Sloveniji 

• 29. 6. 2020 - Sodelovanje na fokusni skupini MOL za prenovo strategije na področju 

socialnega varstva 
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• 11. 8. 2020 - Sestanek z Nizozemsko ambasado na temo stanja pravic LGBTI-oseb v 

Sloveniji 

• 8. 9. 2020 sestanek z Nizozemsko ambasado na temo sodelovanja pri projektu Živa 

knjižnica 

• 10. 9. 2020 sestanek na temo sodelovanja pri Živi knjižnici in programu šolstva z 

Evropsko poslanko Ireno Jovevo 

• 19. 11. 2020 sestanek s Francosko ambasado na temo LGBT mladih in sodelovanja v 

prihodnje 

• 9. 12. 2020 sestanek z Nemško ambasado na temo LGBT mladih in sodelovanja v 

prihodnje 

• 10. 12. 2020 sestanek z Irsko ambasado na temo LGBT mladih in sodelovanja v prihodnje 
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