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които допринесоха с времето и 
енергията си през 2018 година.
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Първият ЛГБТИ + общностен център Рейнбоу хъб в София

• Рейнбоу хъб (Rainbow Hub) е резултат от съвместната работа на Младежка
ЛГБТ организация „Действие“, Фондация „Ресурсен център Билитис“, Фондация
GLAS и други самостоятелни активисти. Целта му е да предоставя защитено
пространство на всички ЛГБТИ хора в България, където те ще получават
полезна информация за правата и здравето си, ще осъществяват контакти и ще
се събират в групи по интереси. Мястото ще служи и като офис на София
Прайд, както и на трите национални ЛГБТИ организации.

• Мисията на Рейнбоу хъб е да подкрепя и мобилизира зараждащата се ЛГБТИ
общност в България. В него ще се организират разнообразни събития и
инициативи, насочени към потребностите на ЛГБТИ хората, със специален
фокус в/у младежи и лица в неравностойно положение. Центърът ще служи
като обединяващо звено на българската ЛГБТИ общност и ще спомага за
усилване на връзката както между членовете на общността, така и между
организациите, които са базирани в общността и работят в нейна полза. Ще
привлича и оказва подкрепа и на родители на ЛГБТИ деца и младежи. Също
така, ще допринесе за по-ефективното прилагане на подход „отдолу-нагоре“ за
справяне с основните проблеми и предизвикателства, с които се сблъскват
ЛГБТИ хората всеки ден. Пространството ще осигури и възможност за
осъществяване на пряк контакт между активисти и други представители на
общността от всички части на България.

• Рейнбоу хъб се намира на ул. „Любен Каравелов“ 24 в София. Повече за
програмата и дейностите на пространството може да научите от официалния
му сайт www.lgbti-center.bg. Онлайн платформата съдържа още полезни
ресурси и информация за програми, услуги, лидерство и застъпничество по
различни теми като здраве, право, култура и образование.



11то издание на София Прайд

• На 9 юни 2018 г. ежегодното шествие за ЛГБТИ+ видимост и равенство оцвети
българската столица София за единадесети път. Под мотото „Различни хора,
равни права”, над 3500 цветни хора излязоха на улицата въпреки мрачното
време и някои разногласия относно корпоративното спонсорство на събитието.

• В тазгодишната музикална програма се включиха популярни артисти и групи,
сред които Рут Колева, Иво Димчев, Михаела Филева, Dancing Sofia, Yambadon,
Spice Girls Tribute, Дженифър Бенедикшън, Dead Man’s Hat Live и др.

• София Прайд, от чийто организационен комитет Фондация GLAS е част,
продължава да бъде най-голямото годишно събитие за правата на човека в
България. Рекорден брой от 24 дипломатически мисии, УНИЦЕФ, Фондация
„Фридрих Науман” и Агенцията на ООН за бежанците публикуваха съвместна
декларация в подкрепа на събитието. Декларацията беше подкрепена и от
дипломатическите мисии на 16 страни от ЕС, както и от Австралия, Бразилия,
Израел, Канада, Норвегия, САЩ, Швейцария и Южна Африка. „Зачитането на
човешките права, включително справедливост, равенство, недискриминация,
както и свобода на изразяване и върховенство на закона, са основите, на които
се градят демократичните държави. Тези права и закрила следва да са еднакво
приложими и за ЛГБТИ хората.”, се посочва в документа.



Sofia Pride Arts - Арт и културна програма на София Прайд

• Sofia Pride Arts е една от ключовите инициативи в културната програма на най-
значимото ЛГБТИ+ събитие в България - София Прайд.

• След 7 години и над 100 представени проекта на ЛГБТИ+ художници от
цял свят, включително от България, през 2018 г. едно от най-разпознаваемите
културни събития в столицата разшири програмата от една седмица на месец и
затова промени името си от Sofia Pride Art Week на Фестивал Sofia Pride Arts.
Инициативата се организира от Организационния комитет на София Прайд и
Фондация GLAS.

• Sofia Pride Arts през 2018 г. стартира на 12 май 2018 г. с откриване и
фотоизложба и приключи няколко часа преди старта на София Прайд на 9 юни
2018 г.

• Фестивалът през 2018 г. включваше повече от 24 събития с участието на 30
международни артисти, музиканти, хореографи и танцьори в повече от 13
локации в София. Той представи почти всички форми и жанрове на
съвременното изкуство – танц, пърформанс, вербален театър, художествена и
документална фотография, изобразително изкуство, литература и дори
концептуални предмети и бижута.



Два доклада за хомофобски престъпления в България, представени през 2018 г.

• Основният извод от двата доклада е, че жертвите на такива престъпления не ги съобщават на
полицията. Според доклада на Фондация GLAS, най-често срещаните инциденти, докладвани
от техните жертви, са заплахи. Сред публичните места, където са регистрирани най-много
заплахи, училището е на първо място, следвано от дома и барове. Непредставителното
проучване стартира на 1 май 2017 г. чрез онлайн платформата tolerantni.com с общо 47
доклада, получени в рамките на 6 месеца. Те се отнасят до инциденти, настъпили през 2017 г.
От общия брой получени доклади, 33 са изцяло попълнени, което означава, че анкетираните
са отговорили на всички въпроси във формуляра.

• Българският Наказателен кодекс не включва сексуалната ориентация и половата идентичност
или изразяването на пола като мотиви за извършване на престъпления от омраза – реч на
омразата и други престъпления. В резултат на това, в редките случаи, когато се съобщават и
преследват хомофобски или трансфобски нападения, заподозрените често са обвинени в

хулиганство. Всеки, който е станал жертва или свидетел на такива престъпления,
може да ги докладва чрез портала http://www.tolerantni.com/



Дейности, свързани с ХИВ

• През първите месеци на 2018 г. Фондация GLAS и Центърът за сексуално здраве стартираха
съвместна информационна кампания за популяризиране на услугите, предоставяни от
Центъра, със специален акцент върху гей общността в София. Кампанията включваше
публикации в онлайн списанието HUGE.bg и разпространяване на информационни материали
на събитията на HUGE. В рамките на кампанията, екипът на Фондация GLAS и звездите от
второто парти на HUGE – испанският танцьор Пау Санз и DJ Karl Kay – посетиха Центъра, за да
бъдат тествани безплатно за ХИВ/СПИН преди началото на партито на 17 март. „Радвам се, че
имах възможността да се включа в инициативата на фондация GLAS, тъй като вярвам, че
всеки от нас носи отговорност за собственото си здраве“, каза Санз за HUGE.bg.

• Фондация GLAS и GlaxoSmithKline организираха специално събитие на тема „Да говорим
открито за ХИВ” в първия ЛГБТИ общностен център в България – Рейнбоу хъб. В
инициативата, която се проведе на 4 октомври, участваха и Сдружение „Здраве без граници”,
Checkpoint София – Център за сексуално здраве, Национална пациентска организация.
Основната цел на събитието беше да се даде по-голяма видимост на проблемите на живота с
ХИВ в България, да се очертаят основните предизвикателства в работата на НПО и техните
ключови постижения досега. Срещата беше част от поредица от събития и онлайн кампания,
насочена към общността на мъжете, които правят секс с мъже, с цел повишаване на
осведомеността и превенцията на ХИВ.



Дейности, свързани с ХИВ

• През втората половина на 2018 г., Фондация GLAS и Checkpoint София стартираха съвместната
инициатива #trustme в партньорство с ViiV Healthcare UK. Инициативата има за цел да
насърчи тестването на гей, бисексуални и транссексуални мъже за ХИВ и хепатит В и С. Всеки
може да бъде тестван безплатно, анонимно и безболезнено чрез кръвна проба на място в
Checkpoint София или чрез така наречените орални тестове, които откриват вирусни антитела
в слюнката. В рамките на кампанията хората, които бяха тествани в Checkpoint София, имаха
възможност да спечелят безплатни билети за различни партита, специални филмови
прожекции и пърформанси. По този повод Фондация GLAS публикува и комикс по темата за
ХИВ и възможните начини за заразяване с вируса, създаден от българския илюстратор Калоян
Русинов и насочен към общността на мъжете, които правят секс с мъже.

• Между 23 и 30 ноември се проведе Европейската седмица за изследване на ХИВ и хепатит, а
на 1 декември беше отбелязан юбилейният 30-ти Световен ден за борба със СПИН, който
тази година беше под мотото „Разбери своя статус”. Като част от кампанията, на 1 декември
2018 г. Фондация GLAS организира Ден на отворените врати в Рейнбоу хъб, посветен на
Световния ден за борба със СПИН. През целия ден мястото беше отворено за посетители,
които имаха възможност да се изследват анонимно на място или да вземат безплатен орален
тест и да го направят у дома. През деня бяха планирани дискусии с експерти и специалисти,
както и работни групи и тематични филми. Преди Световния ден за борба със СПИН GLAS
стартира и кампания в социалните медии, насочена към групата от мъже, които правят секс с
мъже, която цели да ги убеди да се изследват с новите анонимни орални тестове.



Дейности, свързани с ХИВ

 Между 23 и 30 ноември се проведе Европейската седмица за изследване на ХИВ и
хепатит, а на 1 декември беше отбелязан юбилейният 30-ти Световен ден за борбата със
СПИН, който тази година беше под мотото „Разбери своя статус”. Като част от кампанията,
на 1 декември 2018 г. Фондация GLAS организира Ден на отворените врати в Рейнбоу хъб,
посветен на Световния ден за борба със СПИН.

 През целия ден мястото беше отворено за посетители, които имаха възможност да се
изследват анонимно на място или да вземат безплатен орален тест и да го направят у
дома. През деня бяха планирани дискусии с експерти и специалисти, както и работни
групи и тематични филми.

 Преди Световния ден за борба със СПИН, Фондация GLAS стартира и кампания в социални
медии, насочена към групата от мъже, които правят секс с мъже, която цели да ги убеди
да се изследват с новите анонимни орални тестове.



Ирландският сенатор и активист Дейвид Норис в София

 Фондация GLAS и Посолството на Ирландия организираха отворена лекция на тема "Правото
на личен живот и неговите ограничения", водена от независимия ирландски сенатор и
активист Дейвид Норис.

 Повод за гостуването на Норис у нас бе отбелязването на 50-годишнината от отмяната на
наказателната отговорност за хомосексуални актове в България. Тя съвпадна и с 25-та
годишнина от декриминализирането на еднополовата любов в Ирландия.

 Лекцията се състоя в Галерия Униарт на Нов български университет и бе посетена от над 100
български и чуждестранни студенти.

 Дейвид Норис е бивш университетски преподавател и първият открито гей мъж, който е
избран на обществен пост в Ирландия. Той е основател на движението за реформиране на
ирландското законодателство по отношение на хомосексуалността и е изтъкнат член на
Ирландската църква.



Изпълнение на проекта „ЛГБТИ права в България“

 Фондация GLAS се присъедини към проекта “Заедно за правата на ЛГБТИ в България”,
стартиран през 2018 г. от Фондация “Работилница за граждански инициативи” в
партньорство с Български дарителски форум, Българско училище за политика “Димитър
Паница”, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Младежка ЛГБТ организация
“Действие”. Той има за цел да повиши осведомеността за многобройните форми на
дискриминация и предразсъдъци, пред които са изправени ЛГБТИ хората в България сред
учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество и ЛГБТИ младежи.

 В рамките на проекта на GLAS стартира кампания в социалните мрежи с видеоклипове,
които разказват личните истории на представители на ЛГБТИ общността в България на
различни възрасти и с различен социален статус. Онлайн кампанията стартира
непосредствено преди София Прайд на 9 юни 2018 г. и една от целите ѝ беше да привлече
нови участници в най-голямото ЛГБТИ събитие за правата на човека в България.

 В проекта участваха също близо 600 учители и 600 представители на организации на
гражданското общество от 30 града в страната, както и общо 200 политици и бизнес
лидери, които участваха в специално разработени информационни семинари.
Инициативата ще приключи с национална конференция, която ще се проведе през 2019 г.
под патронажа на омбудсмана и ще се съсредоточи върху евентуални последващи
действия по отношение на правата на ЛГБТИ хората в нашата страна.

 Проектът „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ е съфинансиран от Европейския съюз
по програмата „Права, равенство и гражданство“.



Изпълнение на проекта „ЛГБТИ права в България“

 В края на 2018 г. GLAS проведе и билборд кампания с еднополови двойки в София, Пловдив,
Бургас и Варна. Във Варна, един от билбордовете беше вандализиран и свален в средата на
декември 2018 г., което предизвика масивен обществен дебат в социалните мрежи и
национални и международни медии. Билборд кампанията беше придружена от реклама в
медиите и в обществения транспорт и беше насочена към граждани, които нямат изрична
позиция относно ЛГБТИ хората и техните нужди в България.



Групи за взаимопомощ за хора, живеещи с ХИВ, и техните роднини и приятели

• Checkpoint София, ръководен от Фондация „Здраве без граници“, и Фондация GLAS
стартираха месечна група за взаимопомощ за пациенти, живеещи с ХИВ. На всяка среща
пациентите, които носят вируса, могат да споделят своите постижения, трудности и
предизвикателства помежду си в защитена среда, като по този начин получават и
предоставят на другите хора емоционална и морална подкрепа. Участниците в групата се
занимават със специфични ситуации и проблеми и е възможно лекари, адвокати или други
специалисти да бъдат поканени на някои срещи, ако е необходимо и с разрешение на
участниците в групата. Във всеки случай групите се основават на взаимопомощ и не са
насочени към професионална психотерапия.

• Модератор на срещите е Александър Миланов, клиничен социален работник с опит в
консултирането на пациенти със социално значими заболявания, деца и младежи в риск,
приемни родители и осиновители. Желаещите да се присъединят към инициативата могат да
посетят уебсайта и Facebook страницата на Checkpoint София. Приятели и роднини на хора,
живеещи с ХИВ, също могат да посещават специализирана група за взаимопомощ. Всяка
сесия се ръководи от клиничен социален работник и обикновено е с продължителност от 90
минути извън работно време. Сесиите са безплатни и достъпни за всеки, който познава,
живее или има силна емоционална връзка с хора, живеещи с ХИВ.



Двудневна международна конференция за престъпленията от омраза срещу
ЛГБТИ хора

• Фондация GLAS, Университетът в Бреша, Италия и организацията Lambda от Полша
организираха международна конференция на тема „Преодоляване на бариерите:
Подобряване достъпа до правосъдие за жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза”.

• Форумът, който се реализира в сътрудничество с 11 партньори от 10 европейски държави, се
проведе на 20 и 21 септември във Френския институт в София. Целта му бе да запознае
българската общественост с постигнатото развитие в области като изследване, политики,
обучения и престъпления от омраза в Европейския съюз (ЕС), както и да представи добри
практики за тяхното прилагане.

• Сред основните теми, които бяха обсъдени по време на инициативата, бяха
законодателствата за престъпления от омраза в ЕС, докладването на подобен вид деяния и
връзките с общността, услугите в подкрепа на жертвите и правата на жертвите, работата с
полиция и др. Двудневната програма включваше дискусии, работилници за изграждане на
капацитет и решаване на проблеми, консултации с експерти и специалисти в областта, както
и прожекция на тематичен филм, организирана от инициативата на Фондация GLAS Big Gay
Film Club.



Пощенска картичка до 240-мата депутати от всички политически партии в
българското Народно събрание

• Фондация GLAS изпрати пощенска картичка до 240 депутати от всички политически партии в
българското Народно събрание по случай Световния ден на правата на човека, който се
чества на 10 декември.

• Целта на инициативата е да припомни на политиците отговорностите, които имат по
отношение спазването на международните споразумения за борба срещу дискриминацията
въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност, и продължаващата липса на
каквото и да е законодателство по темата у нас.

• В България и през 2018 г. продължава да отсъства каквато и да е законодателна и
институционална воля за справяне с дискриминацията и насилието въз основа на сексуалната
ориентация и/или половата идентичност.



Международна конференция за брачно равенство

• На 8 ноември в София международната конференция „Признаване на правата на еднополови
двойки, сключили брак или съжителство в ЕС” за първи път доведе изявени експерти от
различни страни, които да споделят постигнатото от тях до момента в родните им държави и
какво предстои да се направи в битката за брачно равенство.

• Фондация GLAS в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, Фондация
“Ресурсен център Билитис” и Младежка ЛГБТ организация “Действие” бяха организатори на
събитието. Конференцията се осъществи по проекта Love Moves, финансиран по програмата
„Права, равенство и гражданство“ и посветен на брачното равенство и правото на
пребиваване в ЕС на хомосексуални двойки.

• В програмата участваха Монин Грифит, директор на организацията Belong To и част от екипа
на кампанията YES!, която успя да постигне победа в референдума в Ирландия; Габи Кайеха,
ръководеща ЛГБТИ консултативния съвет към Министерство на европейските работи и
равенството в Малта, а Теодора Ротару от Румъния даде подробности за проваления
референдум в страната ѝ и победата в делото “Коман”.



Представяне на Корпоративния индекс за равенство на Human Rights Campaign в
София

• Благодарение на усилията на Фондация GLAS, бизнес платформата Work It OUT и Младежка
ЛГБТ организация “Действие”, Корпоративният индекс за равенство (Corporate Equality Index)
на Human Right Campaign беше представен за първи път в България. Проучването се издава
ежегодно и представлява анализ на добрите практики в областта на многообразието и
включването на ЛГБТИ+ служители в най-големите американски компании. Събитието се
проведе на 16 февруари 2018 г. в Центъра за иновации на Майкрософт в София.

• Джей Гълиам, старши глобален програмен директор на HRC, представи презентация на тема
„Какво е влиянието на Корпоративния индекс за равенство върху компаниите, служителите,
широката общественост и ЛГБТИ общността?“.

• Платформата Work It OUT вече включва 18 партньори. Новите членове, които наскоро се
присъединиха към платформата, са Hewlett-Packard Enterprise, Британският съвет и Football
Radar.



Обучение за това как да се изгради приобщаваща работна среда за HR
мениджъри

• Бизнес платформата Work It OUT, създадена от Фондация GLAS, организира първото по рода
си у нас практическо обучение на тема “Изграждане на разнообразна и приобщаваща
корпоративна работна среда” в партньорство с Български дарителски форум, Мрежа на
жените професионалисти – София и HR компанията JobTiger.

• Обучението, насочено към HR мениджъри от различни компании и отговорни бизнес лидери,
постави на фокус принципите на изграждане на подкрепяща работна среда за служители с
нетрадиционна сексуална ориентация и/или полова идентичност.

• Специален гост-лектор на инициативата беше Марайн Пиненбург, глобален директор “Бизнес
развитие за многообразие на работната сила и ЛГБТ пазарите” нa IBM. Според него
служителите могат да бъдат истински полезни на бизнеса, само ако се чувстват свободни и
автентични на работното място. В обучението взе участие като лектор и Димитрина Василева,
ръководител “Многообразие и приобщаване” за Централна и Югоизточна Европа в EY
Bulgaria.



Специално събитие, посветено на темата за многообразието в бизнеса

• Бизнес платформата Work It OUT на Фондация GLAS организира събитие на тема
“Многообразието работи” в партньорство с още четири неправителствени организации –
Фондация “Институт Отворено общество”, Български фонд за жените, Фондация “Заслушай
се” и Фондация “Сошъл Фючър” с тяхната платформа JAMBA.

• Целта на инициативата беше да се обсъдят предизвикателствата и стратегиите в прилагането
и развиването на активни политики на многообразие в корпоративната среда в България.

• Множество представители на частния сектор споделиха своя опит и подход в тази област.
Сред тях бяха HPE, SAP, Lidl Bulgaria, Telenor Group и EY Bulgaria.

• На събитието, което се проведе на 12 юни 2018 г., присъстваха Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на
САЩ в България, и Антъни Томпсън, постоянен представител на Световната банка за
България.



Общностни клубове за куиър литература и кино

• Фондация GLAS организира и курира два клуба по интереси, които събират фенове на куиър
литературни и филмови любители веднъж месечно. The Big Gay Book Club стартира месечните
си срещи в края на 2017 г. Фокусът на инициативата е върху ЛГБТ литературата, но с
внимание и върху всички други книги. Срещите се провеждат в първия четвъртък на всеки
месец, като участниците четат класика, поезия, романи, биографии, комикси и всякакви други
творби, които ги вдъхновяват. През август 2018 г. клубът откри клон във Варна.

• The Big Gay Film Club започва да се събира от края на юли 2018 г. като логично продължение
на литературния клуб. Той се фокусира върху всички форми и жанрове на куиър киното, като
особено внимание се обръща не само на по-новите продукции, но и на ключови куиър филми
от историята на киното от самото ѝ начало до днес. Срещите се провеждат през последната
седмица на всеки месец в Рейнбоу хъб в София. Всяка прожекция е придружена от дискусия,
в която заедно с режисьори, критици, актьори и членове на публиката поставяме филмите в
контекст и събираме различните гледни точки за тяхната интерпретация.



ФОНДАЦИЯ GLAS СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА “АКТИВИСТИ НА ГОДИНАТА” НА БЪЛГАРСКИЯ 
ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

• Фондация GLAS получи наградата “Активисти на годината” заедно с Фондация “Ресурсен
център Билитис” и Младежка ЛГБТ организация “Действие” на годишните награди “Човек на
годината”, организирани от Българския хелзинкски комитет (БХК).

• Мотивацията за наградите на БХК е съвместното и целенасочено действие за защита на
човешките правата на ЛГБТИ хората през 2018 г., благодарение на което в София се откри
първият общностен ЛГБТИ център в България - Рейнбоу хъб. Започването на онлайн петиция
за признаване на еднополовите бракове, сключени в държава-членка на Европейския съюз, е
друго от постиженията на местните ЛГБТИ организации през тази година.



НОВИ ПАРТНЬОРСТВА

•GLAS и Рейнбоу хъб създадоха ново партньорство с ЛГБТ 
центъра в Лос Анджелис, който ни предостави основно 
финансиране от 10 хил. долара за периода юни 2018 -
юни 2019 г.
•GLAS стана член на Организационния комитет за 
ХИВ/СПИН и превенция в Столична община, което ни 
направи първата институционално призната организация, 
работеща с Общината.
•GLAS стана пълноправен член на ILGA-World и ILGA-
Europe и ще организира годишната среща на ILGA-Europe 
през 2020 г.
•GLAS започна работа с Европейската културна фондация 
и ще реализира първия ѝ проект, свързан с ЛГБТИ, в 
България.
•GLAS получи одобрение да бъде част от Пловдив 2019 -
Европейска столица на културата, със своя проект 
“Балканска гордост”, посветен на Прайд събития на 
Балканите във връзка с традиционните ценности на 
региона.
•GLAS заедно с четири други организации, работещи за 
правата на уязвимите групи, основа инициативата 
“Многообразието работи”, чиято цел е да се бори с 
неравенството и стереотипите на работното място.



С ВНИМАНИЕ КЪМ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ



Контакти:
glasfoundation.bg

simeon@glasfoundation.bg
+359 88 288 64 10


