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Saplinq: Nový projekt pomôže LGBT+ komunitám vyrovnať sa s dopadmi pandémie
Následky a dopady pandémie COVID-19 pociťujú azda všetky sektory, mimovládne organizácie
nevynímajúc. Tie sa potýkajú s mnohými výzvami - zvýšeným náporom dopytu po sociálnych
službách, podpore pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva ako sú LGBT+ ľudia, ale aj
poklesom financovania a zdrojov. Nové formy komunikácie v čase spoločenskej izolácie a
pretrvávajúcej neistoty z pandemickej situácie pri plánovaní aktivít sú tiež pre mimovládne organizácie
výzvou. pmnoho sektorov. Upozornilo na to občianske združenie Saplinq, ktoré sa venuje budovaniu
LGBT+ komunity a zasadzuje sa za práva queer ľudí.
Skúsenosti aktivistiek a aktivistov z komunitného a poradenského centra PRIZMA v Košiciach, ktoré
prevádzkuje Saplinq, potvrdzujú, že Covid-19 má vážne dopady na LGBT+ ľudí - za pandemický rok
nadpriemerne vzrástol dopyt queer ľudí a ich blízkych po podpore v PRIZME nielen v Košiciach a
širokom okolí, ale z celého Slovenska. Centrum sa pritom potýka s neistotou a pravidelným výpadkom
prevádzky pre pandemické obmedzenia. Poskytovanie bezplatného komunitného, psychologického a
právneho poradenstva a organizovanie komunitných stretnutí za účelom zníženia negatívnych psychosociálnych dopadov na LGBT+ ľudí je tak výrazne ohrozené. Na východnom Slovensku pritom ide

o jedinečný projekt, keďže podobné služby pre LGBT+ ľudí tu inak úplne absentujú.
Pandémia tak de facto ohrozuje jediný zdroj podpory pre queer ľudí v regióne, upozorňuje
Saplinq.
Keďže pandémia Covid-19 ohrozuje prácu organizácií, ktoré sa na východnom Slovensku venujú
poradenstvu pre LGBT+ komunity, ako aj organizovaniu festivalu PRIDE Košice, tím Saplinq sa spojil
so skúsenejšími partnermi z organizácie Oslo Pride AS z Nórska, od ktorých čerpali inšpiráciu na
adresovanie výziev pandemického fungovania. Od Apríla 2021 občianske združenie Saplinq. realizuje
jedinečný projekt Stratégie vyrovnávania sa s dopadmi pandémie Covid-19 na LGBT+ organizácie a
komunity. Prostredníctvom tejto iniciatívy sa uskutočnila výmena skúseností medzi pracovníkmi a
pracovníčkami slovenských a nórskych organizácií a na Slovensko sa tak dostali nové nápady a
riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť životy mnohých LGBT+ ľudí.
„Striedavo sme zažívali nadšenie a frustráciu. Nadšenie z toho ako to v Nórsku funguje a frustráciu
z toho koľko práce nás na Slovensku ešte čaká.“
Projekt potrvá do konca roku 2021. Projekt Stratégie vyrovnávania sa s dopadmi pandémie Covid-19
na LGBT+ organizácie a komunity je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z
Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s
Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
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