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Платформата за онлайн докладване на престъпления от омраза и 
хомофобия We Are Tolerant
През 2015 г. Фондация GLAS стартира онлайн платформата 
Tolerantni.com, чрез която хората, претърпели или станали 
свидетели на хомофобски или трансфобски престъпления 
от омраза могат да споделят и докладват за случилото се. 
Събраната информация се използва пред съответните 
органи, за да се подобри отношението към ЛГБТ хората.

Платформата Wearetolerant.com беше създадена като част 
от кампанията #WeAreTolerant срещу престъпленията от 
омраза, реализирана с финансовата подкрепа на фондация 
PlanetRomeo през 2015 г. Нейната цел беше да засили 
обществената нетърпимост спрямо подобни прояви на 
насилие, както и да предизвика включване на сексуалната 
ориентация и полова идентичност във всички членове на 
Наказателния кодекс, засягащи престъпленията от омраза.



                София Прайд Арт Седмица 2015
Фондация GLAS бе куратор и организатор на изданието на 
събитието през 2015 г. То включваше изложбата All Love is 

Equal на фотографа Брейдън Съмърс, фотографската изложба 
„Бунтът на „добрите нрави” на Мария Кан, също и работи на 

канадския артист Percy Katt в The 9 Lives of Percy Katt и гей 
манга илюстрациите Paper Daddy на български автор.

 



София Прайд 2015

Повече от 1500 души се включиха в София Прайд тази година, а изданието бе предшествано от силна 
анти-гей кампания в медиите. Събитието бе подкрепено от 17 посолства и дипломатически мисии в 
България. Тази година София Прайд бе посветен на дискриминацията на ЛГБТИ хората в 
образователните институции. 



#JustLikeYou: Кампания, конференция 
и видео конкурс

Фондация GLAS заедно с Проектния офис за 
Югоизточна Европа на Фондация за свободата 

„Фридрих Науман“ и с Организационния комитет на 
София Прайд организираха видео-конкурс #JustLikeYou 

(Също като теб) за участници от страните-членки на 
Съвета на Европа по време на София Прайд 2015. 
Видеоконкурсът беше с две направления, едно за 
българи на български език и едно за чужденци на 

английски език. Конкурсът беше част от дву-месечната 
кампания #JustLikeYou в подкрепа на ЛГБТИ правата и 

срещу дискриминация, която включваше още и 
международна конференция в София на 26 юни 2015 г. 

Конференцията беше с фокус престъпления от омраза 
и дискриминация в образованието и образователните 

институции.



Международен форум East Meets 
West

Международен форум с участници от 23 
страни в Европа, който се проведе в Прага 

по времето на Prague Pride седмицата 
през август 2014 г. Фондация GLAS беше 
представена от Симеон Василев, който 

беше лектор в един от панелите, 
информирайки гостите за ЛГБТИ 

ситуацията в България и проектите и 
инициативите, които фондацията си 

поставя за справяне с проблемите на гей 
общността в страната. Благодарение на 

форума бяха създадени важни контакти 
за бъдещето на фондацията с множество 

организации в Европа.



Кръгла маса за борбата с престъпления от омраза

Фондация GLAS заедно с Посолството на Кралство 
Нидерландия в България инициира кръгла маса посветена 
на опита на холандската мрежа Roze In Blauw в борбата 
с хомофобски престъпления от омраза. Специално за 
събитието през септември 2015 г. у нас пристигнаха 
двама полицаи от организацията, която функционира 
като отделно звено към полицейските служби в 
Амстердам, работещо по случаи, свързани с ЛГБТИ 
общността. Кръглата маса беше открита лично от 
Питър ван Флит, заместник-посланик на Кралство 
Нидерландия в България. Събитието беше част от 
кампанията срещу хомофобски престъпления от омраза 
на GLAS.




