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Фондация GLAS благодари на местната ЛГБТИ 
общност, която продължава да се застъпва за 
своите права и приятели и на всички международни 
и местни партньорски организации, фирми, 
органи, медии, сътрудници, съюзници, активисти и 
доброволци, които вложиха от времето и енергията 
си през 2019 година. Борбата е невъзможна без вас!

Годишният доклад на GLAS се координира и редактира от Симеон Василев и Христо Серафимов.
Докладът обхваща дейности между 1-ви януари и 31-ви декември 2019 година.
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Фондация GLAS със световно 
признание на годишната глобална 
конференция Global Innovative 
Advocacy Summit

През април 2019 г. председателят и съосновател 
на Фондация GLAS Симеон Василев бе избран сред 
глобалните иноватори на HRC Foundation – най-
голямата организация за граждански права, която 
работи за постигане на равенство за лесбийки, гей 
мъже, бисексуални, трансджендър и куиър хора в 
САЩ. 

Той попадна в групата от 29 застъпници за човешки 
права от 27 страни от цял свят, които работят 
за постигане на равенство за ЛГБТИ+ хората в 
международен план. Участниците в групата бяха 

селектирани измежду стотици изключителни 
кандидатури и имаха възможност да се срещнат във 
Вашингтон, САЩ, в рамките на четвъртата годишна 
глобална конференция Global Innovative Advocacy 
Summit, организирана от HRC Foundation.

От 2016 г. глобалната конференция е мощен и 
вдъхновяващ начин за свързване и изграждане 
на връзки между ЛГБТИ+ лидерите и техните 
съюзниците с цел помагане и засилване на 
капацитета на техните движения.
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12-то издание на
София Прайд

На 8 юни 2019 г. се проведе 12-тото поредно 
ежегодното шествие за ЛГБТИ+ права и равенство, 
което премина успешно под мотото “Не давай власт 
на омразата!” и събра рекорден брой от над 6500 
посетители, които се веселиха заедно под горещите 
лъчи на слънцето и оцветиха централните улици и 
булеварди на българската столица София.

В тазгодишната музикална програма се включиха 
популярни артисти и групи, сред които IVA, Ерол 
Ибрахимов от Уикеда, Рут Колева, Мила Роберт, 
Михаела Филева, поп фолк звездата Галена и 
победителката от песенния конкурс Евровизия през 
2018 г. — Нета Барзилай от Израел.

София Прайд, от чийто организационен комитет 
Фондация GLAS е част, продължава да бъде най-
голямото годишно събитие за правата на човека 
в България. През 2019 г. той беше подкрепен от 
посланиците на 25 страни, Milano Pride supported by 
AirItaly, Посолството на САЩ в България, Walltopia, 
Sutherland, VMWare, H&M, Посолството на Австралия 
в Атина, Interpride, Absolut, посолството на Израел 
в България, посолството на Великобритания и 
организацията на евреите в България “Шалом”.

Снимка: Емил Методиев
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Sofia Pride Arts — културната 
програма на София Прайд
Sofia Pride Arts е една от ключовите инициативи 
в културната програма на най-значимото ЛГБТИ+ 
събитие в България — София Прайд.

Осмото издание на фестивала за съвременно 
изкуство на „София Прайд“ — Sofia Pride Arts, който 
се организира от Фондация GLAS, за пореден път 
предложи богата програма от събития в разнообразни 
области на изкуството — театър, танц, изобразително 
изкуство, фотография и др., която продължи от 18 
май до 7 юни. 

Сред акцентите в нея бяха груповата изложба 
“Форми”, която представи селектирани след отворена 
покана родни артисти и техните произведения, 

фотографската изложба Trans Balkans на фотографа 
Александър Црногорач, документираща опита на 
трансджендър хората, живеещи на Балканите, 
тeатралната премиера за България на “Проектът 
Ларами”, пиеса, създадена като реакция на 
известното хомофобско убийство на Матю Шепард 
в Ларами, Уайоминг през 1998 г. и изложбата на 
селектирани творби на българския илюстратор 
Калоян Русинов, известен с гей манга проекта си 
Paper Daddy.

Снимка: Емил Методиев
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Кампанията
“100% различни — #StopHate”

През 2019 г. Фондация GLAS стартира кампанията си 
“100% различни — #StopHate”, която бе реализирана 
под формата на рекламно видео и излъчена по 
българските телевизии, а във Facebook бе гледана 
над 150 хиляди пъти (към декември 2019 г.).

Кампанията цели повишаване на информираността 
за проблема с престъпленията от омраза и словото 
на омразата и се фокусира върху фактите, че 
въпросните престъпления са мотивирани само и 
единствено от това, че жертвата принадлежи към 

група хора, които определят идентичността си по 
някакъв признак — пол, раса, етнос, действителна 
или предполагаема сексуалната ориентация, 
полова идентичност или изразяване на пола, 
вероизповедание или увреждане, а 100 % от 
българите са част от малцинство по някакъв признак.

Българското законодателство адресира 
престъпленията от омраза по признак раса, 
народност, етническа принадлежност и религия в 
текстовете на Наказателния кодекс, но за момента в 

него отсъстват престъпленията от омраза на основата 
на пол, увреждане, сексуална ориентация и полова 
идентичност или изразяване на пола.

Повече информация за “100% различни — #StopHate” 
може да научите на stophate.bg.
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“Балканска гордост #Balkan Pride”

Изложбата “Балканска гордост #Balkan Pride”, 
представяща фотографии от Прайд шествията на 
Балканите, артефакти и видеа с лични истории, бе 
показана от 4 до 16 юли в СКЛАД, Пловдив, като 
част от програмата на “Пловдив 2019 — Европейска 
столица на културата”, а през септември бе 
представена и в Белград, Сърбия, като част от 
програмата на Белград Прайд. 

Над 30 фотографии разказаха историята на 
движението за равни права на ЛГБТ хората в 
Югоизточна Европа, като не бяха пропуснати и 
придружаващите ги анти-прайд демонстрации и 

контра-протести. Идеята бе да се постави фокус 
върху човешките права и борбата за равноправие, 
като междувременно се потърси съвременен прочит 
на балканските традиции в контекста на глобалното 
общество и дигитализираното ни съвремие. 

Прайдовете на Балканите, в Европа и по света 
продължават да бъдат изключително важни поради 
цялата стигма и омраза, на които ежедневно са 
подложени ЛГБТИ хората — отхвърляне от семейство 
и приятели, насилие поради омраза, тормоз в 
училище, дискриминация на работното място и в 
сферата на образованието, липсата на законодателна 

уредба на отношенията в семействата на ЛГБТИ 
хората. 

Освен от изложба, проектът “Балканска гордост 
#Balkan Pride” се състоеше от публична дискусия със 
специалисти, активисти и общественици от България 
и Балканите и музикално събитие -акустичен концерт 
на Мила Роберт, а част от фотографиите бяха 
показани и в София на открито до лятното кино на 
НДК като част от календара на културните събития на 
Столична община.

Снимки: Ивелина Начева
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“Хомосоц”

От местата за срещи, жаргоните, съдебно-
наказателните практики, акциите срещу 
хомосексуални през декриминализирането на 
хомосексуалните актове през 1968 г. и опитите за 
лечение на хомосексуалността, годините между 
1945 и 1989 г. ясно очертават отношението на 
комунистическия режим към хомосексуалните 
мъже. В проекта взеха участие историци, социолози, 
студенти, куратори и художници, които представиха 

обобщената информация за периода, а части от 
проучването бяха реализирани и под формата на 
печатна брошура, която беше достъпна по време на 
изложбата.

Фондация GLAS отправи официална отворена покана 
към Корнелия Нинова и ръководство на БСП за 
присъствие на откриването на изложбата, на което не 
получи отговор, за съжаление.

Изложбата “Хомосоц”, представяща 
първото по-сериозно и цялостно 
изследване за хомосексуалността по 
време на комунизма, беше показана в 
галерия ПОРТ А в София от 30 септември 
до 13 октомври. Снимки: Радина Ганчева
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Национално представително 
проучване за нивата на 
дискриминация и хомофобия
През 2019 г. Фондация GLAS представи данни от 
социологическо изследване за нивата на хомофобия 
в България на пресконференция, посветена на темите 
за разкриването на ЛГБТИ хората пред близките им, 
родителството и обществената толерантност, както 
и пред преподаватели и студенти на Нов Български 
Университет по време на семинар в галерия “УниАрт”. 
Националното представително проучване сред 
1000+ души е изготвено от ТНС ББСС в периода 
август-септември 2018 г. и от него става ясно, че 
отношението към ЛГБТИ хората в България през 
последните шест години е претърпяло регрес.

Повече от половината анкетирани са 
съгласни, че ЛГБТИ хората избягват 
държането на ръце на публично място 
и че транссексуалните се въздържат 
да изразяват свободно своята 
полова идентичност поради страх 
от нападение, заплаха или тормоз. 
Отношението към бисексуалните 
и лесбийките е относително по-
благоприятно в сравнение с гейовете 
и транссексуалните, а жените и по-
младите показват по-благоприятни 
нагласи към ЛГБТИ хората. Всички 
респонденти демонстрират най-високи 
нива на социална солидарност, когато 
жертвите са хора с увреждания и най-
малка вероятност за намеса, когато 
жертвите са транссексуални.
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Общоевропейско проучване 
за сексуалното здраве

Фондация GLAS и медията й HUGE.bg се включиха като партньори в най-
голямото към този момент онлайн проучване и оценка на сексуалното здраве 
на МСМ (мъже, които правят секс с мъже). Изследването се организира от 
маркетинговата компания Sigma Research към Лондонското училище по хигиена 
и тропическа медицина в сътрудничество с Robert Koch Institute в Берлин, и се 
финансира по Здравната програма на Европейската комисия 2014-2020. 

Онлайн въпросникът беше достъпен едновременно на 33 езика. Около 137 
хил. МСМ от всички 50 държави, обект на изследването, участваха в анкетата 
— 100 хил. от държавите в Европейския съюз, над 6 хил. от страните членки 
на Европейската асоциация за свободна търговия и около 7 хил. от държавите, 
участващи в Европейската политика за съседство. В анкетата са взели участие и 
6 хил. МСМ от Русия, 6 хил. от Канада и 3500 от Филипините.

Основната му цел е да генерира данни, които да бъдат в основата на планиране 
на програми за профилактика и медицинска грижа за ХИВ и сексуално 
предавани инфекции, както и за мониторинг на напредъка в тази област на 
национално ниво.
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Платформата “Work It OUT” с 
признание от Reward Getaway, 
клуб за ЛГБТИ+ професионалисти 
и съюзници и участие в срещи на 
инициативата “Diversity Pays Off”

RG Foundation е създадена от компанията Reward Getaway и притежава фонд, който подпомага визионерски 
проекти и програми в цял свят. Основната мисия на фондацията е изграждането на една по-добра, по-
справедлива, по-безопасна и по-приобщаваща среда за работа за всички.

Бизнес платформата “Work It OUT” беше представена и по време на петата международна конференция East 
meets West, която се проведе във Виенa преди Europridе на 14 юни. Над 150 представители на едни от най-
големите бизнеси в Европа и НПО дискутираха в рамките на ден възможностите за включване на ЛГБТИ 
общността в бизнес света и социалната промяна, която компаниите могат да постигнат за куир хората.

През 2019 г. българската платформа за корпоративно равноправие и приобщаваща работна среда “Work It 
OUT”, създадена от Фондация GLAS, беше отличена от международната технологична компания Reward 
Getaway. 

Базирана в Лондон RG Foundation ще финансира дейностите на “Work It OUT” през 2020 г., като това ще 
помоген на платформата да разшири дейностите си в посока на изгреждане на силна и и горда ЛГБТИ+ 
общност от професионалисти от различни области, разработването на семинари, работилници и обучения за 
компаниите, както и провеждането на информационни кампании за повишаване на осведомеността по темите 
за многообразието и приобщаването на ЛГБТИ+ хората на работното място.
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GLAS взе участие и в бизнес срещите на “Diversity Pays Off/Многообразието 
работи”, в които неправителствени организации и частни компании обединяват 
усилия за популяризиране, прилагане и развиване на политики за многообразие в 
корпоративната среда. Главният фокус на срещата през март беше диманиката на 
трудовия пазар през погледа на работодателите, а по време на бизнес закуската 
през ноември Фондация GLAS представи новата си инициатива “WIO Club”, новите 
членове на платформата си AIG и IBM, както и планираните дейности за 2020 г., 
подкрепени от RG Foundation.

През ноември Фондация GLAS организира и първата неформална среща за ЛГБТИ+ професионалисти и 
техните съюзници в рамките на “Work It Out”. Инициативата се казва “Work It OUT Club (WIO Club)” и ще събира 
всеки месец не само хора, които работят, но и такива, които са в търсене на нови възможности за кариерно 
развитие. 

Срещите целят да събират на едно място в приятелска обстановка професионалисти, специалисти, мениджъри 
и HR експерти от всички нива, за да обменят опит и идеи, да си оказват професионална подкрепа, както 
и да обсъждат теми, свързани с предизвикателствата пред превръщането на работната среда у нас по-
разнообразна и отворена към различията.

Снимка: Росина Пенчева

Снимка: Емил Методиев
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Дейности, 
свързани с ХИВ

През 2019 г. Фондация GLAS продължи съвместната 
си инициатива със здравния център CheckPoint 
София, организираща групи за взаимопомощ за 
хора, живеещи с вируса ХИВ. В рамките на всяка 
среща пациенти, живеещи с инфекцията, споделят 
в защитена среда своите постижения, трудности и 
предизвикателства и обменят съвети и емоционална 
и морална подкрепа. Запазването на анонимността 
и конфиденциалността е изключително важна 
задача за CheckPoint и GLAS и по тази причина са 
предприети нужните действия за гарантирането им.

В рамките на инициативата бяха проведени 
48 срещи на 4 групи от пациенти. 42 
момчета се включиха в срещите, като 40% 
от тях са носители на инфекцията средно 
между две и три години, а почти толкова 
са и новооткритите пациенти — участници. 
Най-много от участвалите са на възраст 
между 25 и 35 години, като всички са гей 
мъже. В рамките на срещите бяха обсъдени 
различни теми, свързани с адаптацията 
към диагнозата, емоционалните 
предизвикателства пред живеещите с ХИВ, 
отношенията с партньорите, разкриването 
на статуса пред близките и роднините, 
начинът на живот с ХИВ — храненето, 
приемането на добавки при спорт, 
лекарствените взаимодействия и т.н.
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През април Фондация GLAS организира специално събитие 
за PrEP (т.нар. предекспозиционна профилактика т.е. 
превантивното хапче срещу ХИВ) в клуб One to One, съвместно 
с CheckPoint София, нощният клуб и медийното партньорство 
на HUGE. Гост на събитието беше Уил Натлънд — специалист 
по въпросите за здравето и социалната справедливост, 
изследовател и писател. 

През 2015 г. той става съосновател на PrEPster — проект, 
който се стреми да обучава и агитира за достъп до PrEP 
в Англия и не само. Отскоро се занимава с проучвания в 
областта на самоличната превенция на ХИВ от типа „направи 
си сам“ и как хората могат да се сдобиват в PrEP извън 
установените канали на здравната система. По време на 
събитието “PrEP Talks”, Уил Натлънд сподели своя опит и 
експертиза за PrEP, кога и как се използва, как действа и носи 
ли рискове.
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Група за взаимопомощ за  
родители на ЛГБТИ+ младежи

Фондация GLAS в партньорство с фондация „Ресурсен 
център — Билитис“ и Младежка ЛГБТ организация 
„Действие“ започнаха да провеждат месечна група за 
взаимпомощ и подкрепа за семейства с гей, лесбийки, 
бисексуални или трансексуални младежи. Групата 
се модерира от психотерапевт с опит в семейното 
консултиране и работата с ЛГБТ хора. По време 
на срещите участниците получават възможността 
да разберат повече за това какво е ЛГБТИ, да 
преборят страховете и предразсъдъците си и да 
направят важна крачка към това да приемат и обичат 
безрезервно децата си.

Правилно поднесената информация и споделянето на 
опит в добронамерена среда помагат на родителите 
в групата да преодолеят сложните чувства и 
незнанието и да изградят здрави и щастливи 
семейства. За целта фондация GLAS създаде и 
специален наръчник за родители на ЛГБТ деца, който 
е свободно достъпен за четене и теглене на сайта на 
организацията.

Снимка: Емил Методиев



15

Видеоклипът на Рут Колева “Candy Coated”, 
направен с партньорството на GLAS

През юли българската соул певица Рут Колева 
представи видеоклип към сингъла си “Candy Coated”, 
който бе направен с партньорството на Фондация 
GLAS. Видеото, режисирано от Жоан Гало включва 
еднополова двойка (изиграна от танцьорите Мариус и 
Валентино), а според Рут основното му послание е, че 
“любовта е чиста форма и колкото и да я обличаме в 
лицемерие, срам и предубеждения — в края на деня, 
когато сте лице в лице с любимия си, маските падат, 

короните се чупят и вашият свят остава непокътнат.”

“Candy Coated” бе представен на специален концерт в 
Kino Kabana, посветен изцяло на ЛГБТИ+ общността, 
по време на който Рут изрази любовта и подкрепата 
си към куиър хората в България и местните 
активисти, борещи се за равенство и промяна на 
обществените нагласи.

Снимка: Кирил Станоев
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Общностни клубове за куиър 
литература, кино и настолни игри

През 2019 г. в рамките на The Big Gay Film Club 
бяха гледани и обсъдени филмите “Херцогът 
на Бургундия”, “Kiki”, “Бохемска Рапсодия”, 
“Фаворитката”, “Най-добрият ми приятел”, “Една 
целувка”, “1985”, “Париж 05:59: Тео & Юго”, 
“Мъжкарана”, “Една фантастична жена”, “Телма”, 
“Грешното възпитание на Камерън Пост” и 
“Разкриване”. Също така, през годината Фондация 
GLAS организира и специални седмични прожекции 
на новите сезони на реалити шоуто “RuPaul’s Drag 
Race” и сериала “Pose”. 

В The Big Gay Book Club, от своя страна, бяха 
прочетени и обсъдени книгите: “Нощна стража” на 
Сара Уотърс, “Писма до Петър” на Николай Бойков, 
“Другата” на Едже Вахапоолу, “Стаята на Джовани” 
на Джеймс Болдуин, “Разказът на нощта” на Колм 
Тойбин, “Орландо” на Вирджиния Улф, “Непознатият” 
на Александър Вутимски, “Прекрасният живот на 
Артър Лес” на Андрю Шон Гриър, “Назови ме с твоето 
име” на Андре Асиман, “Метеорите” на Мишел Турние 
и “Прелест” на Маргарет Мацантини.

Клубовете за литература (The Big Gay Book Club) 
и кино (The Big Gay Film Club), организирани от 
Фондация GLAS, продължиха да събират любители 
на куиър изкуството и културата веднъж месечно, а 
в края на ноември стартира и Bored Gay Board Games 
Club. 

Новият клуб се случва по инициатива на доброволци 
от българския ЛГБТИ общностен център Rainbow Hub 
и Фондация GLAS и събира всяка събота от 18:00 
часа почитатели на настолните игри в Mulligan Board 
Games Club (ул. Георги С. Раковски 111). Една от 
целите на клубът за настолни игри е събирането на 
средства за заупуването на колекция от настолни 
игри за Rainbow Hub, на които посетителите да могат 
да се насладят през приемното време.
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GLAS със специална програма на София Филм Фест и 
прожекции на “Да се разкриеш” в Пловдив и Кърджали

Програмата бе придружена от специална 
пресконференция, на която бяха объдени темите за 
разкриването и трудностите на ЛГБТИ младежите 
в компанията на Дени Перо (режисьорът на “Да се 
разкриеш”), а Фондация GLAS представи изводите 
си от социологическото изследване за нивата на 
хомофобията в България.

През април филмът “Да се разкриеш” бе прожектиран 

и в Пловдив и Кърджали, а преди двете прожекции 
Фондация GLAS в партньорството с Британски 
съвет представи и пет късометражни филма от 
Великобритания на ЛГБТИ тематика. Някои от 
подбраните филми са били включени и в глобалната 
кампания за ЛГБТИ+ филми #FiveFilms4Freedom, 
която се организира всяка година от 2015 г. насам 
съвместно от Британския съвет и Британския филмов 
институт с подкрепата на ООН.

През март София Филм Фест в сътрудничество с Фондация GLAS представи три филма в рамките на 
фестивала, които засягат актуалната и болезнена тема за половата идентичност и сблъсъка на човека с 
обществените и културни стереотипи в търсене на правото си за себеизява — документалният филм на Дени 
Перо “Да се разкриеш” (представящ кадри от автентични записи на тийнейджъри и деца, които споделят 
за първи път пред родителите си за своята различна сексуална ориентация), пълнометражният дебют 
на белгиийският режисьор Лукас Донт “Момиче” и общият проект на Наташа Меркулова и Алексей Чупов 
“Човекът, който изненада всички”. 
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Прожекция на 
“House of Boys” 
и дискусия с 
режисьора 
Жан-Клод Шлим

Фондация GLAS и Посолството на Люксембург в 
България организираха прожекция на филма “House 
of Boys” на режисьора Жан-Клод Шлим по случай 10 
години от премиерата му на 10 ноември. Прожекцията 
беше предшествана от дискусия с режисьора, в която 
взе участие и Посланикът на Люксембург в България 
Роналд Дофинг.

“House of Boys” проследява историята на Франк, 
гей тийнейджър през 80-те години на миналия век, 
който бяга от дома си, за да започне нов живот, а по-
късно води и индивидуалната си битка срещу СПИН. 
Творбата печели мигновено сърцата на критика и 
публика и донася на режисьора наградата Luxembourg 
Filmprize за най-добър филм през 2009 г., след 
което обикаля близо 50 други международни кино 
фестивала.
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GLAS със собствено събитие на 
Sofia Game Night

На 2 ноември Фондация GLAS се включи за първи път 
в инициативата Sofia Game Night, която се реализира 
за втора поредна година и цели да постави на фокус 
различните аспекти на игрите и game development 
днес. Sofia Game Night се организира от Гьоте-
институт България и Game Dev Summit, с генералното 
партньорство на The Stars Group, Френския институт в 
България и Френско-немския културен фонд. 

За гейминг събитието, фокусирано върху местната 
ЛГБТИ+ общност създадохме авторска игра-
викторина, озаглавена GAYmes Night, която беше 
посветена на куиър историята и културата. Десетки 
се включиха в отборната надпревара, а въпросите 
засягаха факти от историята на ЛГБТ+ движението, 
изкуството и популярната култура. За доброто 
настроение на присъстващите се погрижи и 
водещата — драг кралицата Monica Loca DIVAstation.

Снимка: Стоян Лесев
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Първият ЛГБТИ+ общностен център 
Rainbow Hub в София

Rainbow Hub е резултат от съвместната работа 
на Фондация GLAS, Младежка ЛГБТ организация 
“Действие”, Фондация “Ресурсен център — Билитис” 
и други самостоятелни ЛГБТИ 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 и за взаимпомощ. Мястото, което отвори 
врати в началото на 2018 г., служи и като офис на 
Sofia Pride, както и на трите национални ЛГБТИ 
организации.

През 2019 г. Rainbow Hub продължи да се развива 
и отвори вратите си са много нови събития, 
които обединиха българската куиър общност, 

а междувременно усили и връзката между 
организациите, които са базирани в общността и 
работят в нейна полза. 

Rainbow Hub се намира на ул. “Любен Каравелов” 
24 в София. Повече за програмата и дейностите на 
пространството може да научите от официалния му 
сайт lgbti-center.bg.
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Баловете на GLAS
Истерията по балната (ballroom) култура заля и 
територията на България през 2019 г., след като 
Фондация GLAS организира първите по рода си 
балове в страната — Glamortal Kombat Ball 2019 
(през февруари), Power Politics Kiki Ball (през май) и 
Love Affair Ball (през ноември). Бляскавите събития 
отдадоха заслуженото внимание на многообразието 

от таланти на местната и международната ЛГБТ+ 
общност. 

Всеки бал се състоеше от различни категории, в 
които артисти, драг кралици и воугинг танцьори 
се състезаваха за трофеи, покривайки конкретни 
изисквания за облекло и присъствие, които се 

определят от темата на бала и категорията. 
Сред специални съдии, които ни гостуваха са 
международните звезди Аригато Мелоди, Катрин 
Блантар, Тила Кареола, а за доброто настроение 
на присъстващите се погрижиха водещата Миряна 
Ташкова, коментатора Виктор Странски, DJ Julieta 
Intergalactica и DJ Kaloo.

Снимка: Емил Методиев

Снимка: Росина Пенчева

Снимка: Емил Методиев
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Нови партньорства
GLAS и Организацията на евреите в България “Шалом” сключиха 
Меморандум за разбирателство и сътрудничество.

Фондация GLAS беше отличена от международната технологична компания 
Reward Getaway. Фондацията им RG Foundation ще финансира дейностите на 
платформата “Work It OUT” през 2020 г.

Бизнес компаниите AIG и IBM се присъединиха към 
платформата “Work It OUT” на GLAS.

Фондация GLAS се включи за първи път в програмата на Sofia Film Fest.

Фондация GLAS се включи за първи път в инициативата на 
Гьоте-институт България Sofia Game Night. 
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GLAS в медиите
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GLAS в медиите
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