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Tegevusaruanne

Organisatsiooni tutvustus 

 

Eesti LGBT Ühing on LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste heaks töötav mittetulundusühing.  Eesti LGBT Ühingu 2012. aasta märksõnadeks olid 

inimesed ja kogukond, kasvamine organisatsioonina, teavitustöö ning eestkoste 

 

Eesti LGBT Ühing loodi 2008. aastal Tartus. 

Ühingu asutajad on Maret Ney, Jaan Kroon, Ago Press, Madle Saluveer, Ilke Ester Jaspers ja Janika Saul. Kuni 2012. suveni kandis ühing nime 

Eesti Gei Noored. 

 

2011. aasta sügisel asutas Eesti LGBT Ühing OMA Keskuse, mis on Tallinna kesklinnas asuv seksuaal- ja soovähemuste info- ning 

tegevuskeskus. Keskuse on mõeldud LGBT inimestele, nende lähedastele ja sõpradele, õpetajatele ja noorsootöötajatele ning kõigile teistele, 

kellel seoses LGBT teemadega küsimusi tekib. Samuti asub seal LGBT teemaline raamatukogu ja ühingu kontor. OMA Keskuses töötab kaks 

osalise tööajaga töötajat. 

 

Eesti LGBT Ühingu missioon on Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste huvide esindajana tõsta ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel läbi 

teavitustöö, hariduse ja eestkostetegevuse ning suurendada LGBT inimeste eneseteadlikkust ja ühiskondlikku aktiivsust, pakkudes 

tugiteenuseid ja arenguvõimalusi. 

 

Eesti LGBT Ühingu visioon on hooliv ja kaasav ühiskond, kus väärtustatakse kõiki inimesi olenemata nende seksuaalsusest ja sooidentideedist. 

Eesti LGBT Ühing on mõjus ja jätkusuutlik LGBT teemade eestkõneleja Eestis. 

 

Organisatsiooni eesmärgid 

 

Valdkondlikud eesmärgid 

1.Eesti LGBT Ühing tõstab ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö ja hariduse. 

2.Eesti LGBT Ühing pakub tõhusat eestkostet LGBT inimestega seotud teemadel avalikus sektoris, aga ka era- ja mittetulundussektoris. 

3.Eesti LGBT Ühing toetab Eesti LGBT inimesi, pakkudes tugiteenuseid ja arenguvõimalusi. 

Organisatsioonilised eesmärgid 

1.Eesti LGBT Ühing on professionaalselt toimiv, strateegiliselt juhitud, stabiilse rahastuse ja selge tulevikuvisiooniga LGBT teemade 

eestkosteorganisatsioon. 

2.Eesti LGBT Ühing mitmekesine liikmeskond on organisatsiooni töösse aktiivselt kaasatud ja saab organisatsiooni kuulumisest tuntavat kasu. 

 

Organisatsiooni väärtused 

ñOleme teadlikud maailmas ja riigis toimuvast, iseendast ja kaasinimestest ning meie õigustest ja kohustustest. 

ñHoolime kaasinimestest, austame erinevusi ja hoidume pealiskaudsete hinnangute andmisest. 

ñKaasame oma tegemistesse LGBT inimesi, partnereid, sõpru ja toetajaid ning teeme nendega koostööd. 

 

Ühingu tööd korraldab juhatus. 2012. aastal koosnes juhatus kuni juunini kuuest liikmest ja alates juunist viiest liikmest. Juhatuse tööd juhib 

president. President oli tasustatud kuni 2012. aasta juunini, seejärel töötas president vabatahtlikkuse alusel (nagu ka kõik teised juhatuse 

liikmed). Seoses projektidega töötavad Eesti LGBT Ühingus OMA Keskuse juhataja, OMA Keskuse koordinaator, Tartu koordinaator, 2012. 

aasta sügisel alguse saanud projektis ka vabatahtlike koordinaator. 

 

31.12.2012 seisuga oli ühingul 68 liiget. 2012. aastal oli liikmemaks 3.20. 

 

Eesti LGBT Ühingu tegevust rahastasid 2012. aastal: Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna Linnavalitsus, 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Norra saatkond, eraannetajad. 

 

Eesti LGBT Ühingu kodulehekülg asub aadressil www.lgbt.ee; OMA Keskuse kodulehekülg asub aadressil www.omakeskus.ee. Samuti omab 

ühing domeeni www.omafestival.ee ja haldab kaht Facebooki lehekülge: www.facebook.com/EestiLGBT, www.facebook.com/omakeskus. 

 

Eesti LGBT Ühing on järgmiste võrgustike liige: 

- Eesti Koostöö Kogu võrgustik 

- Eesti Noorteühenduste Liit 

- Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 

- Inimõiguste ümarlaud 

- ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) 

- ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations) 

 

2012. aastal tehti peamiselt koostööd järgnevate partneritega: Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ SEKÜ, Geikristlaste Kogu, MTÜ Gendy, Eesti 

Seksuaaltervise Liit, ENL, Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, Sotsiaalministeerium, Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, HMSX.info, Qiss.eu,

http://www.lgbt.ee/
http://www.omakeskus.ee/
http://www.omafestival.ee/
http://www.facebook.com/EestiLGBT
http://www.facebook.com/omakeskus
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Mozaika, TYA, LGL, ANSO, ILGA. Samuti jätkusid head suhted USA ning erinevate Euroopa saatkondadega. 

 

Eesti LGBT Ühingu tegevused koonduvad peamiselt Tallinna ja Tartusse. Tallinnas töötab OMA Keskus ja 2012. aasta sügisest on Tartus igal 

neljapäeval ja reedel kell 16-19 avatud nn OMA Tuba (aadressil Ülikooli 7, Domus Dorpatensise HUBi ruumides). Tartu koordinaator (osalise 

tööajaga) organiseerib Tartus eri üritusi ning on toeks LGBT inimestele ja nende lähedastele. Tartus on käima läinud inimeste enda initsiatiiv 

vestlusringi loomiseks, mille tulemusena kohtub Tartus igal neljapäeval Vikerkaare vestlusring, kus jagatakse rõõme ja muresid. 

 

Päris 2012. aasta lõpus startis uus algatus ka Pärnus, mille julgustajaks ja hooandjaks olid Eesti LGBT Ühingu kollektiivi liikmed. Suvepealinnas 

on pea 10liikmeline seltskond hakkajaid LGBT inimesi kohtunud juba kaks korda, kindlasti jätkub Pärnus tegevust ka uuel aastal. 

 

Aasta jooksul toimus OMA Keskuses, mujal Tallinnas, Tartus ja mujal Eestis kokku 137 üritust, milles võttis osa sadu inimesi. Kõige väiksematel 

üritustel käis 4-5 inimest, rahvarohkeimatel aga üle 70 inimese. 

 

OMA Keskus oluline roll on olla infokeskus. Keskuse raamatukogust leiab nii ilukirjandust kui analüüse ja uuringuid, andmebaasi on koondatud 

enamik Eestis kirjutatud bakalaureuse- ja magistritöödest, mis LGBT temaatikat käsitlevad. Aasta jooksul leidsid OMA Keskuse üles mitmed 

tudengid, kes vajasid abi oma lõputööde kirjutamisega. Üliõpilased said kasutada keskuse raamatukogu, samuti aitas keskus leida 

intervjueeritavaid, kui lõputöö jaoks oli vaja läbi viia intervjuusid. Igati positiivne on näha, et LGBT teemasid käsitlevate bakalaureuse- ja 

magistritööde arv on kasvamas, sest uuringud ja analüüsid on vajalikud selleks, et Eesti LGBT Ühing saaks tõhusalt oma sihtgrupi eest seista ja 

aruteludes põhjendatud seisukohtadega osaleda. 

 

OMA Keskusest saab ka nõu ja abi, kui ollakse kokku puutunud ebavõrdse kohtlemisega või ei osata mõnele muule probleemile lahendust leida. 

Noored pöörduvad keskusesse eelkõige seoses hirmuga rääkida oma seksuaalsest orientatsioonist oma sõpradele, vanematele ja 

koolikaaslastele; samuti on näha, kui suuri pingeid tekitab ühiskonnas üsna laialt levinud negatiivsus geide ja lesbide suhtes. Keskus puutub 

kokku ka pingetega töökohas, kus tehakse geiteemalisi nalju, millega halvustatakse geisid või lesbisid. Selliste ilmingute tulemusena võidakse 

ennastki alaväärtuslikuna nägema hakata, mis omakorda hakkab mõjutama kõiki eluvaldkondi – suhteid, õpinguid, tööd. OMA Keskusesse saab 

pöörduda ka psühholoogilise nõustamise saamiseks, selleks töötab keskuses vabatahtlik nõustaja. 

 

2012. aastal sai alguse koolitustegevus, mille eesmärk oli tõsta noortega töötavate spetsialistide teadlikkust LGBT teemadel. Konkreetsemalt 

on sihtrühmaks õpetajad ja noortekeskustes töötavad noorsootöötajad. Õpetajate (ja teiste koolides töötavate spetsialistide) jaoks töötasid 

ühingu koolitajad välja koolituse „Seksuaalvähemused koolis – kas, miks ja kuidas?“. 2012. aastal toimus neli koolitust, milles osales 60 õpetajat. 

Mitmed koolitustel osalenud õpetajad on ka hiljem ühendust võtnud, et täpsustavat infot paluda või meid oma kooli õpilastega kõnelema 

kutsuda. 

 

Eestkoste valdkonnas on olulisimaks teemaks kooseluseadus, mis võimaldaks samasoolistel paaridel oma suhte ametlikult registreerida, mille 

tulemusena suureneks nii elukaaslaste kui nende peres kasvavate laste kaitse. Samuti saadaks riik seaduse vastuvõtmisega välja selge sõnumi, 

et kõik pered, sh samast soost partneritega pered on Eesti riigis võrdselt tähtsad. Kahjuks on praegu kooseluseadus justiitsministeeriumis 

mõnevõrra takerdunud. Eesti LGBT Ühing esitas justiitsministeeriumile seoses kooseluseadusega oma seisukoha. 

 

Eesti LGBT Ühing osales ka karistusseadustiku muutmise aruteludes, mille tulemusena muudetakse viha õhutamise ja võrdse kohtlemise 

põhimõtte rikkumise paragrahve (151 ja 152). Ühing esitas justiitsministeeriumile oma seisukoha. Täna pole veel selge, milline on lõplik 

sõnastus, kuid loodetavasti saab seadus sõnastuse, millest praktikas rohkem kasu on kui praegusest versioonist. 

 

Organisatsiooni enda areng oli 2012. aastal tähelepanu keskpunktis. 2012. aasta juulikuus toimus Prangli saarel strateegianõupidamine, 

sügisest on tõsiselt tegeletud ühingu strateegia kirjutamise ja viimistlemisega. Samuti uuendati ühingu kodulehte. Edaspidi soovib ühing 

panustada sellesse, et organisatsiooni tegevus oleks sihtrühmade jaoks selge ja läbipaistev, et eesmärgid ja tegevused oleks teada ning 

arusaadavad. Samuti soovib ühing paremini korraldada oma kommunikatsiooni. Selles aitab ühingut ka Eesti Mittetulundusühingute ja 

Sihtasutuste Liidu vabaühenduste arenguprogramm, kuhu ühing on osalema valitud. 

 

Tulevikku vaadates jätkab ühing oma senist tööd LGBT inimestele turvalise keskkonna ja tugiteenuste pakkumisega. Hetkel on käsil 

pilootprojekt psühholoogilise nõustamise pakkumiseks, edaspidi loodab ühing ka juriidilist nõustamist üha paremal tasemel pakkuda. 

Koolitusprogramme arendatakse edasi, samuti jätkub töö noortekeskuste töötajatega, püüdes jõuda ka väljapoole Harjumaad. 

Eestkostetegevuses jätkub töö kooseluseaduse ja karistusseadustikuga, kuid algab ka töö võrdse kohtlemise seaduse muutmiseks, et tagada 

suurem kaitse diskrimineerimise eest seksuaalse orientatsiooni, puude, rahvuse, vanuse ja usuliste veendumuste alusel. Hea meel on näha, et 

siin teevad koostööd eri eestkosteorganisatsioonid, mille tulemusena on lootust tulemuseni jõuda oluliselt suurem. Ka transsooliste inimeste 

õigustega seotud teemad saavad 2013. aasta teisel poolel rohkem tähelepanu. 

 

2012. aasta projektid kokkuvõtlikult koos toetussummadega: 

 

1) Avatud Eesti Fondi tegevustoetus Eesti LGBT Ühingule 

Eesmärk toetada Eesti LGBT Ühingu arengut, OMA Keskuse tööd, tegevusi Tartus ja koolitustegevust. 

Toetussumma: 35755 eurot 

Projekt kestab kuni 17.08.2013. 

2) Vabatahtlike leidmine ja rakendamine Eesti LGBT Ühingu tegevuses 

1. oktoobril 2012 käivitus Eesti LGBT Ühingul Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetusel projekt "Vabatahtlike leidmine ja rakendamine
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Eesti LGBT Ühingu tegevuses". Projekti eesmärk on muuta Eesti LGBT Ühingu tegevust efektiivsemaks rohkemate vabatahtlike kaasamise abil.

Vabatahtlike kaasamise süsteemi väljatöötamiseks ja edukaks elluviimiseks toetab KÜSK projekti 5301,35 euroga. Projekt kestab kuni

30.04.2013. 

 

3) Eesti LGBT Ühingu kommunikatsioonivõimekuse parandamine 

Projekti eesmärk on muuta Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans) Ühingu kommunikatsiooni juhtimine süsteemseks ja strateegiliselt planeerituks, et

kiiresti areneva eestkosteorganisatsioonina oma tegevusi ja sõnumeid korrektselt, õigeaegselt ja läbimõeldult avalikkusele ja sihtrühmadele

edastada. Projekti toetab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel 7500 euroga. Projekt algas 2013. aasta

märtsikuus ja kestab 9 kuud. 

 

4) Elu pärast kapist väljatulemist 

2012. aasta märtsist novembrini viis Eesti LGBT Ühing läbi projekti „Elu pärast kapist väljatulemist“. Projekti raames korraldasid ühingu aktivistid

peale Tallinna veel neljas Eesti linnas – Tartus, Rakveres, Pärnus ja Viljandis – õpitube, mis võimaldas nende linnade seksuaal- ja

soovähemusse kuuluvatel elanikel aktiivsete õppemeetodite ning vestluste abil mõtestada enda jaoks „kapist välja tulemise“ tähtsust ja

võimalikkust. Projekti teises etapis pakuti Tallinnas ja Tartus LGBT inimestele ja nende lähedastele võimalust kokku tulla õpitubadesse, et

rääkida kõigest heast, mida geidele-lesbidele võib kaasa tuua lähedaste, sõprade ja kolleegide toetus ning sellest, miks see toetus vahel visa

tulema on. 

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu 1216 euroga. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 12 009 37 252

Nõuded ja ettemaksed 119 520

Varud 3 129 4 058

Kokku käibevara 15 257 41 830

Põhivara   

Materiaalne põhivara 1 172 1 510

Kokku põhivara 1 172 1 510

Kokku varad 16 429 43 340

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 1 847 1 988

Eraldised 3 129 4 058

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 14 017 35 996

Kokku lühiajalised kohustused 18 993 42 042

Kokku kohustused 18 993 42 042

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 298 2 061

Aruandeaasta tulem -3 862 -763

Kokku netovara -2 564 1 298

Kokku kohustused ja netovara 16 429 43 340
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 200 83

Annetused ja toetused 45 060 67 713

Tulu ettevõtlusest 332 2 821

Muud tulud 0 18

Kokku tulud 45 592 70 635

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -19 251 -61 651

Jagatud annetused ja toetused 0 -220

Mitmesugused tegevuskulud -4 310 -1 962

Tööjõukulud -25 557 -7 562

Põhivara kulum ja väärtuse langus -338 0

Muud kulud -15 -3

Kokku kulud -49 471 -71 398

Põhitegevuse tulem -3 879 -763

Finantstulud ja -kulud 17 0

Aruandeaasta tulem -3 862 -763
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 603 96

Laekunud annetused ja toetused 22 830 67 713

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 641 2 381

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -220

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -24 296 -34 063

Väljamaksed töötajatele -25 038 -6 375

Laekunud intressid 17 18

Muud rahavood põhitegevusest 0 -1 934

Kokku rahavood põhitegevusest -25 243 27 616

 

Kokku rahavood -25 243 27 616

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 37 252 9 636

Raha ja raha ekvivalentide muutus -25 243 27 616

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 009 37 252
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 2 061 2 061

Aruandeaasta tulem -763 -763

31.12.2011 1 298 1 298

Aruandeaasta tulem -3 862 -3 862

31.12.2012 -2 564 -2 564
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti LGBT Ühing 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

Eesti LGBT Ühing kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.

Majandusaasta algas 01.01.2012 ja lõppes 31.12.2012, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise

aastaaruande arvestusvaluutaks on euro.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust

tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste

aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 2012. aastal ühtegi nõuet ebatõenäoliselt laekuvateks ja lootusetuteks ei hinnatud.

Nõuded liikmete vastu.

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse bilansipäevaks laekumata liikmemaksu 2012 aasta eest.

Varud

Varudena kajastatakse varasid:

(a)mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;

(b)mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;

(c)materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel

Tulud

Tulude ja kulude arvestamine

Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulude-kulude aruanne, mille tulemuseks on majandusaasta

tulem, mitte kasum või kahjum. Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul

on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Liikmemaksud kajastatakse tuluna.

Sihtfinantseering

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tegevuskulude sihtfinantseerimise real bilansis või tuluna tulude

ja kulude aruandes. Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil.
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Lisa 2 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

  

Ostud ja parendused 1 688 1 688

Amortisatsioonikulu -178 -178

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -178 -178

Jääkmaksumus 1 510 1 510

  

Amortisatsioonikulu -338 -338

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -516 -516

Jääkmaksumus 1 172 1 172

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 200 83

Kokku liikmetelt saadud tasud 200 83

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 44 808 67 713

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 14 0

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt 238 0

Kokku annetused ja toetused 45 060 67 713
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 19 228 5 616

Sotsiaalmaksud 6 329 1 946

Kokku tööjõukulud 25 557 7 562

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
25 557 7 562

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 68 60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Nõuded Nõuded

Asutajad ja liikmed 71 80

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 686 730

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva kuid enne aastaaruande kinnitamist ei ole toimunud sündmusi mis omaksid olulist mõju.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2013

Eesti LGBT Ühing (registrikood: 80275811) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HELEN TALALAEV Juhatuse liige 21.06.2013

Resolutsioon: Allkirjastan.

HANNA KANNELMÄE Juhatuse liige 21.06.2013

RIIN BAKHOFF Juhatuse liige 22.06.2013

EVE ANIJÄRV Juhatuse liige 24.06.2013

Resolutsioon: Kinnitan

ANNIKA LAAS Juhatuse liige 25.06.2013

Resolutsioon: Allkirjastan.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55515817

E-posti aadress info@lgbt.ee

Veebilehe aadress www.lgbt.ee


