
ОТЧЕТ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – БИЛИТИС” 

ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 
 
 
През 2011 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: 

 
- Подкрепа за ЛБТ жени на ниво „общност” – организиране на арт уъркшопи, в които с методите 

на арт терапия се дава възможност за креативно себе-изразяване и преодоляване на спънки в 
личностното развитие; спортни дейности; срещи с ЛБТ жени от цялата страна.  

 
- Участие във всички застъпнически действия за ЛГБТ права, организирани от други правозащитни 

и ЛГБТ организации и иницииране на такива от наша страна – основните застъпнически действия 
бяха свързани с отбелязване на 17 Май, Международния ден за борба с хомофобията и 
трансфобията; провеждането на София Прайд – най-голямото публично събитие в защита на 
човешките права в България; провеждането на ЛГБТ Културен фест през декември 2011. 

  
- Дейности за елиминиране на хомофобията, бифобията и трансфобията в българските училища 

като част от международен проект, финансиран от Европейската комисия и изпълняван от 
Датския институт за човешки права в партньорство с 10 ЛГБТ организации от страни на 
Европейския съюз. Проектът включва работа с учители и директори за повишаване на 
чувствителността към проявите на хомо-, би и трансфобия в училище и активното им 
предотвратяване, както и въвеждане на специални интерактивни занятия, които адресират 
въпросите за сексуалните идентичности, човешките права и недискриминацията в училище. В 
проекта се включиха 2 столични училища. Проектът ще завърши в края на 2012 г. 

 
- Участие в международни форуми и срещи, свързани с правата на ЛГБТ в Европа: годишната 

конференция на ИЛГА-Европа; среща на интерсекс активисти в Брюксел; участие в семинар за 
стратегически дела, свързани с транссексуалността в Брюксел. 

 
- Развитие на организационния капацитет чрез обучения на персонала: 1 служител на Билитис взе 

участие в международното лятно училище по Джендър, сексуалност и човешки права в 
Истанбул, организирано от CREA Институт;  използвани бяха и възможности за участие в 
обучения, организирани от други български НПО. 

 
- Укрепване на българския ЛГБТ активизъм: Билитис работеше в тясно сътрудничество с 

активистите от други ЛГБТ организации и неформални групи от страната; след всяко участие в 
международно обучение наш представител организираше уъркшоп за споделяне на наученото с 
останалите ЛГБТ активисти в София. 

 
- Участие в работно посещение на ЛГБТ активисти от Източна Европа и Централна Азия в Берлин, 

финансирано от Германско Външно министерство на тема: Запознаване с ЛГБТ движението в 
Германия. Председателят на Билитис взе участие в това пътуване, което доведе до създаване на 
нови партньорства с ЛГБТ активисти от Централна и Източна Европа и Централна Азия. 

 
Резултати от нашата работа: 
 

- Укрепени връзки и подобрено сътрудничество с други ЛГБТ организации от Европа; 
- Навлизане в нова предметна област: хомофобията в училище; 
- 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. 

 
Стопанска дейност: 
През 2011 г. Билитис не е извършвала стопанска дейност. 



Организационен живот: 
В началото на всеки месец се провеждаха заседания на членовете на Настоятелството с участието на 

Изпълнителния директор за отчитане на изпълнените дейности през предходния и планиране на 
дейности през предстоящия месечен период. През 2011г. не бяха извършени промени в структурата и 
управлението на организацията. 

 
 
 


