LIIKMEPAKETT
Kui oled Eesti LGBT Ühingu (ELGBTÜ) ametlik liige,
tasud iga-aastast liikmemaksu, osaled Ühingu
üldkoosolekul ning teistel Ühingu üritustel, aitad
kaasa vabatahtlikuna, jagad teavet Ühingu kohta
oma sõpradele ja teed annetusi, siis...
...tõstad ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel
läbi teavitustöö, hariduse ja eestkostetegevuse.
ELGBTÜ esindajaid kutsutakse Eesti koolidesse,
noorteorganisatsioonidesse ja huviklubidesse
noortele LGBT teemadest kõnelema.
ELGBTÜ esindajaid kutsutakse juhendama
töögruppe ja vestlusringe konverentsidel.
Korraldame LGBT-teemalisi koolitusi õpetajatele,
sotsiaalpedagoogidele ja koolipsühholoogidele,
samuti koolitame noortekeskuste töötajaid.
ELGBTÜ esindajad võtavad sõna meedias.

Teeme koostööd Seksuaalvähemuste Kaitse Ühingu,
Geikristlaste Kogu, MTÜ Gendy,
Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Tervise
Arengu Instituudi, Inimõiguste Keskuse, Lastekaitse
Liidu, Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku, Eesti
Naisühenduste Ümarlaua, Eesti Puuetega Inimeste
Koja ja teiste organisatsioonidega ning kuulume
mitmetesse võrgustikesse.
Avaldame seisukohti Eestis kehtivate seaduste kohta
ning toome esile puudujääke seadusandluses.
Dokumenteerime ebavõrdse kohtlemise juhtumeid.
...suurendad LGBT-inimeste eneseteadlikkust ja
ühiskondlikku aktiivsust.
Korraldame kogukonda harivaid ja ühendavaid
üritusi Tallinnas ja Tartus ning toetame ürituste
korraldamist teistes Eesti paikades.
Pakume hakkajatele inimestele võimalust
organisatsioonile vabatahtlikuna abiks olla.
Võimaldame Ühingu vabatahtlikel areneda neile huvi
pakkuvas valdkonnas ning osaleda
täienduskoolitustel.
Soodustame LGBT kogukonna sidususe arengut,
soovime suurendada inimestevahelist mõistmist,
solidaarsust ning üksteisele toeks olemist.

...toetad teiste maade LGBT organisatsioone.
Koostöös Läti ja Leedu LGBT organisatsioonidega
korraldame seksuaal- ja soovähemuste võrdsele
kohtlemisele pühendatud iga-aastast üritust Baltic
Pride. Üritusel osaleme võimalikult suure esindusega
Eestist.
ELGBTÜ esindajad osalevad võimalusel teiste riikide
Pride’idel, et toetada seksuaal- ja soovähemuste
võrdset kohtlemist rahvusvahelisel tasandil.
ELGBTÜ kuulub rahvusvahelisse
katusorganisatsiooni ILGA-Europe ja SkandinaaviaPoola-Balti katusorganisatsiooni ANSO. Tänu sellele
oleme kursis LGBT kogukonna edusammude ja
lüüasaamistega rahvusvahelisel tasandil ning
hoiame maailma kursis Eestis toimuvaga.
Palvekirjade levitamise ja allkirjastamisega ning
otseste pöördumistega saadikute, valitsuste ja
Euroopa poliitiliste organite poole avaldame toetust
teiste riikide LGBT kogukondadele, mis kogevad
diskrimineerimist ja ebaõiglust.
Eesti lesbide, geide, biseksuaalide ja trans-inimeste
turvaline tulevik ja hea käekäik on iga Eesti LGBT
Ühingu liikme kätes.

SINU VÕIMALUSED
ELGBTÜ võtab oma liikmeks inimesi,
kes
on
vabatahtlikuna
abistanud
vähemalt
ühe
Ühingu
tegevuse
läbiviimisel või Ühingule muul viisil abiks
olnud (jaganud tasuta oma erialaseid
teadmisi või oskusi, võimaldanud
kasutada tasuta ruume jms).
Samuti on liikmeks saamiseks vajalik
vähemalt ühe ELGBTÜ liikme soovitus.

Eesti LGBT Ühingu kontaktinfo:
www.lgbt.ee
info@lgbt.ee
www.facebook.com/eestilgbt
+372 5551 5817

Iga Eesti LGBT Ühingu liige võib osa saada
järgmistest võimalustest*:
Toimuvad sõprade ja liikmete kohtumisüritused.
Parim koht oma suhtlusringkonna laiendamiseks!
Tutvu ja suhtle Ühingu teiste liikmete ja toetajatega
ning ole ühenduses ELGBTÜ juhatuse liikmetega.
Kohtumisüritusel saad kõige aktuaalsemat ja
tõesemat infot Ühingu tegevuse kohta. Saad välja
öelda oma arvamuse ning algatada muudatusi ja/või
täiendusi.
Toetame oma liikmete professionaalset arengut.
Ühingus on vabatahtlikuna võimalik omandada
praktilist töökogemust endale huvi pakkuvas
valdkonnas.
Vabatahtlikuna Ühingu tegevusse panustavatele
liikmetele pakume võimalust osaleda konverentsidel
ja täienduskoolitustel. Võimalusel tasume ka reisija/või koolituskulud.

LGBT kogukonna liikmete ettevõtete ja ürituste
reklaami edastamiseks on võimalik kasutada
ELGBTÜ ja OMA keskuse kanaleid.
Juhul kui ELGBTÜ asutab tulevikus sotsiaalse
ettevõtte Ühingu finantsilise jätkusuutlikkuse
tagamiseks, on Ühingu liikmetel eesõigus osta
ettevõtte osakuid.
Hoiame liikmeid Eestis ja maailmas toimuvaga
kursis.
ELGBTÜ ja OMA keskuse Facebooki lehtedel,
uudiskirjades ja liikmekohtumistel edastame kõige
värskemat ja täpsemat infot LGBT-teemalistest
arengutest Eestis ja mujal maailmas.
OMA keskuses asuvast raamatukogust, mis täieneb
pidevalt, on võimalik raamatuid laenutada.
Raamatukogust leiab ka digitaalseid teavikuid,
ajakirju, õppematerjale, filme ja diplomitöid.
Pakume liikmetele tugiteenuseid.

ELGBTÜ sõprade pakkumised liikmetele:

Meie kogenud kollektiivilt saab nõu ja juhendust
sotsiaalsete projektide kirjutamise, rahastuse
taotlemise ja projektide juhtimise kohta.

Info, nõustamine ja toetus juriidiliste,
psühholoogiliste, sotsiaalsete või muude
probleemide korral.

Viimsi Sport pakub kõigile ELGBTÜ liikmetele
30 päeva treeningkaarti 5 eurot soodsamalt!
Eelregistreerimine kohustuslik.

Võimalusel pakume aktiivselt ja tulemuslikult
töötanud vabatahtlikele palgalist kohta suurprojektis
või ühekordset töötasu.

Teenused Tallinnas: tasuta psühholoogiline
nõustamine, ruumide kasutamine või rent,
organiseeritud vaba aja veetmise võimalused.

Pedagoogika ja noorsootöö tudengitel on meie
juures võimalus teha praktikat nii Tallinnas kui ka
Tartus.

Teenused Tartus: info, nõustamine ja toetus
sotsiaalsetel teemadel, ruumide kasutamine,
organiseeritud vaba aja veetmise võimalused.

Anname nõu, aitame leida materjale, konsultante ja
küsitletavaid uurimus- ja diplomitööde tarbeks.

*Enamik võimalustest on kättesaadavad ka
mitteliikmetele.

Küsi ka head peoruumi rentimise pakkumist.
www.viimsisport.ee

