Čas za STIK!
Končno, nekaj novega se dogaja! Čas in prostor za STIK vseh prepogosto spregledanih barvic
v škatli življenja. Čas in prostor za STIK mladih LGBT+* oseb, oseb, ki se identificirate izven
normativnih identifikacij in oseb, ki jim lastna spolna usmerjenost in/ali spolna identiteta
postavlja(ta) vprašanja. :)
Pridružiš se lahko

STIK skupini, podpori skupini, ki bo namenjena pogovorom, debatam, vprašanjem in
podpori. Na skupini bo zagotovljeno varno okolje, brez sovražnosti in pametovanja, kjer bo
prostor za iskrene pogovore, razmišljanja in osebno rast, posebno pozornost pa bo
posvečena temam, povezanih s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in spolnostjo. V
skupini vam bo družbo delala Vesna, dolgoletna aktivistka na področju LGBT+ skupnosti in
pravic, absolventka socialne pedagogike in izkušena nenormativka ;)

STIK druženju, dogodkom, ki bodo namenjeni izključno dobri volji, dobri družbi, dobrim
igram in smehu :) Naša ekipa izurjenih in navdušenih prostovoljk_cev bo poskrbela za
vzdušje, dekoracijo, nekaj za splaknit grlo in pogrickat, ti prineseš samo dobro voljo in
energijo ter pripelješ zraven svoje najljubše osebe - recept za uspeh!
STIK skupina in STIK druženje bosta postala tradicija. Dogajala se bosta enkrat na mesec, ob
istem času na istem mestu. Da ne bo kakšne zmede. :) Pridružiš se lahko samo skupini ali
druženju, najbolj pa je, da se pridružiš obema, da česa ne zamudiš!
Tema tokratnega dogajanja je SMEH. Pridi in preveri, če nam bo uspelo te nasmejati ;)
Dobimo se 4.marca 2016 ob 18.00 (STIK skupina) in/ali 19.30 (STIK druženje) v
prostorih PUM Radovljica (Ljubljanska cesta 19 (prostori AMD) v Radovljici).
Vstop je prost, zaželene pa so prijave na stik@legebitra.si zaradi lažje organizacije.
Se STIKnemo!

pOMEMBNo: na vseh STIK dogodkih velja ničelna toleranca do kakršnega koli nasilja,
diskriminacije, sovraštva in sovražnega govora.
*kratica LGBT pomeni lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe, + pa pomeni
neizključevanje vseh ostalih identitetnih pozicij, ki niso zajete v kratici.

