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За силно, многообразно и включващо ЛГБТИ движение,
което е по-видимо и по-добре представено в обществения
живот, и което постига положителни правни и социални
промени за ЛГБТИ хората в България.
Стратегията съдържа 5 приоритета, всеки от които има за цел
да постигне няколко конкретни резултата, сред които:
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ИЗГРАЖДАНЕ НА
СИЛНА ,
ИНФОРМИРАНА И
МОБИЛИЗИРАНА
ЛГБТИ ОБЩНОСТ :

ЛГБТИ хората са готови да потърсят помощ и
подкрепа, да докладват за инциденти и проблеми,
или да се обърнат към съда;
ЛГБТИ хората са по-наясно с разнообразието в
рамките на самата ЛГБТИ общност и специфичните
проблеми на останалите групи;
ЛГБТИ движението разширява обхвата си извън
София, където хората от общността получават
подкрепа да организират свои инициативи;

ПОСТИГАНЕ НА
ЗАКОНОДАТЕЛНИ
ПРОМЕНИ И ПОЛИТИКИ
ЗА
РАВНОПОСТАВЕНОСТ
НА ЛГБТИ ОБЩНОСТТА :

Въвеждане на политики и практики за признаване
на еднополовите бракове, сключени в чужбина;
Налице е законодателство, което въвежда
процедури за граждански партньорства и е
достъпно както за хетеросексуални, така и за
хомосексуални двойки;
Налице е законодателство за анти-ЛГБТИ
престъпленията от омраза и речта на омразата.

ИЗГРАЖДАНЕ И
УКРЕПВАНЕ НА
ПАРТНЬОРСТВА С
ИНСТИТУЦИИ ,
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ,
МЕДИИ И ДРУГИ
СЪЮЗНИЦИ :

Повишена чувствителност и осведоменост относно
ЛГБТИ сред организациите на гражданското
общество в България;
Българските институции са информирани за
актуалните проблеми в общността;
По-широка група журналисти са запознати и
чувствителни към проблемите на ЛГБТИ
общността;

ПОВИШАВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И
РАЗБИРАНЕ ПО
ЛГБТИ ВЪПРОСИ :

По-подходящо медийно представяне на събития и
инициативи на ЛГБТИ общността;
По-подходящо медийно представяне на ЛГБТИ
общността в нейното пълно разнообразие;
Редовно реализиране на информационни
кампании и кампании за повишаване на
осведомеността.

ПОСТИГАНЕ НА
УСТОЙЧИВОСТ НА
ЛГБТИ ДВИЖЕНИЕТО С
РЕСУРСИ , ЛИДЕРСТВО И
ПОДКРЕПА :

Повече хора са ангажирани в дългосрочен план
със Стратегията и вземането на решения в
рамките на движението;
Полагат се целенасочени усилия за изграждане на
лидери сред ЛГБТИ хора, които принадлежат и към
други малцинствени общности;
Съществуват механизми за предаване на вече
съществуващи знания/ноу-хау в рамките на
активните членове на движението;
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