ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – БИЛИТИС”
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

През 2014 г. Фондация “Ресурсен център – Билитис” работеше системно за реализиране на своята мисия, а
именно: постигане на равноправие и елиминиране на всички съществуващи форми на дискриминация
на ЛГБТ хората в България. Основните сфери на работа включваха:
-

Текуща подкрепа за ЛБТ жени на ниво „общност” – организиране на срещи и групи за
самоподкрепа на ЛБТ жени в София.

-

Текущо предоставяне на подкрепа на ЛБТ бежанци и мигранти, комуникация с релевантните
служби за осигуряване на мерки за подкрепа, които съответстват на новата Директива за
убежище на Европейския съюз.

-

Текущо предоставяне на правна помощ на трансджендър хора, които искат да сменят своя
граждански пол по съдебен ред. Две такива дела бяха подкрепени от Билитис през 2014 и
завършиха успешно.

-

Иницииране на застъпническа кампания „Евроизбори свободни от дискриминация“ в
партньорство с Междуетническа инициатива за човешки права. В резултат на тази кампания
беше формирана коалиция от НПО работещи с малцинства и уязвими групи в цялата страна за
мониториране на политическото говорене в предизборната кампания Евроизбори 2014.
Промотирана беше декларацията „Аз се изправям за ЛГБТ права“ сред кандидат евродепутати
от различни политически сили. Четирима кандидати (2ма от Зелените, 1 от ДПС и 1 от
Реформаторския блок) подписаха декларацията, а един от тях беше избран за член на
Европарламента: Илхан Кючюк от ДПС.

-

На 17ти Май, Международния ден за борба с хомофобията и трансфобията, Билитис в
партньорство с Български хелзинкски комитет проведе публична дискусия с кандидат
евродепутати по теми, касаещи правата на ЛГБТ в България и Европейския съюз. На същия ден
участвахме и във флашмоб пред Народно събрание, организиран от ЛГБТ Действие.

-

В партньорство с Български хелзинкски комитет, Билитис реализира проект, подкрепен от ИЛГАЕвропа за въвеждане на идеята за Пътна карта към ЛГБТ равнопоставеност в България. В
рамките на проекта бяха проведени срещи с представители на политически партии и
евродепутати с цел привличане на съмишленици в политическото пространство. Въпреки
установените отношения на взаимодействие, сериозен напредък към промяна на политики не
беше постигнат, в голяма степен поради липсата на видимост на самата ЛГБТ общност, която все
още не се възприема като сериозен политически субект и активен фактор в гражданското
общество от страна на водещите политически сили.

-

Билитис пое отговорността за административно обезпечаване на София Прайд, както и за
набиране на средства за прайда. София Прайд се проведе успешно на 5 юли 2014 с повече от
1000 участници.

-

Билитис обжалва две решения на Столична община, свързани с ограничаване на маршрута на
София Прайд и с ограничаване поставянето на изложба на открито в седмицата преди Прайда.
Административният съд отхвърли обжалването, поради факта, че няма формална забрана за
събитията. След това беше постигнато споразумение с Общината за алтернативен маршрут на
Прайда, а изложбата беше поставена през месец октомври в рамките на Фестивал за
толерантност в спорта.

-

През октомври Билитис организира Фестивал за толерантност към ЛГБТ в спорта с подкрепата на
Европейската гей и лесбийска спортна федерация и FARE. За първи път в България беше

поставена изложба, посветена на известни ЛГБТ атлети, чиито постижения и личен пример са
довели до промяна в негативните стереотипи спрямо ЛГБТ хората в спорта.
-

През декември Билитис организира традиционният ЛГБТ Арт Фест в Център за Култура и дебат
„Червената къща“. Събитието се превърна в платформа за обединяване на млади ЛГБТ и куиър
активисти и доведе до формирането на неформален ЛГБТ-ХХХ колектив, който продължава
своята активна дейност оттогава насам.

-

В рамките на проект за институционално укрепване, членове на екипа взеха участие в редица
международни конференции и обучения за ЛГБТ активисти, организирани от ИЛГА и ИЛГАЕвропа.

-

Както и в предходни години, Билитис работеше в тясно сътрудничество с активистите от други
ЛГБТ организации и неформални групи от страната, по конкретно Младежка ЛГБТ организация
Действие, ЛГБТ Пловдив, Български хелзинкски комитет, новосформираната Фондация ГЛАС.

Резултати от нашата работа:
-

Укрепени връзки и подобрено сътрудничество с други ЛГБТ организации в България и Европа;
Успешни дела за промяна в граждански пол на трансджендър лица на базата на
самоопределение и без изискване за операция за смяна на физическия пол:
Развитие на организационния капацитет за застъпничество за ЛГБТ права и организиране на
публични събития;
Развитие на устойчиви форми на само-подкрепа на ЛБТ жени на ниво общност.
Организирани събития за повишаване видимостта на ЛГБТ хората в България и подобрена
комуникация с местната власт в София.
Успешно проведен София Прайд 2014 с над 1000 участници и без инциденти, свързани с
нападения над участници по време или непосредствено след Прайда.
Успешно проведен 10ти годишен ЛГБТ Арт Фест с гости и от други градове на България и
международни артисти; Фестът се превърна в платформа за участие на млади лидери от ЛГБТ
общностите и доведе до създаване на неформален ЛГБТ колектив.

Стопанска дейност:
През 2014г. Билитис не е извършвала стопанска дейност.
Организационен живот:
Билитис се управлява от оперативен борд, всеки член на който носи отговорност за конкретна сфера на дейност и
пряко участва в реализацията на действия в тази сфера. Всички членове на борда имат отговорност към
привличане на нови ресурси за организацията. През 2014 г. не бяха извършени промени в борда на
организацията. От октомври нататък бяха привлечени 2 нови служителки на граждански договор, които
работят по проекти на организацията.

