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Tegevusaruanne
Eesti LGBT Ühingu tegevusaruanne
Organisatsiooni tutvustus
Eesti LGBT Ühing on LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste heaks töötav mittetulundusühing. Eesti LGBT Ühingu 2013. aasta märksõnadeks olid
inimesed, kogukond ja perekond, kasvamine organisatsioonina, kommunikatsioonistrateegia loomine, koolitustegevused 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 üks
osalise tööajaga töötaja.
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. 2013. aastal koosnes juhatus kuni juunini viiest liikmest ja alates juunist kuuest liikmest. Juhatuse tööd juhib
president, kes 2013. aastal tegi seda tööd vabatahtlikkuse alusel (nagu ka kõik teised juhatuse liikmed). Eesti LGBT Ühingus töötavad osalise
koormusega OMA Keskuse juhataja, Tartu koordinaator, kommunikatsioonispetsialist, psühholoogiline nõustaja.
31.12.2013 seisuga oli ühingul 66 liiget. 2013. aastal oli liikmemaks 10 eurot.
Eesti LGBT Ühingu tegevust rahastasid 2013. aastal: eraannetajad, Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, EMP toetuste
Vabaühenduste Fond, Open Society Foundations, Hasartmängumaksu Nõukogu, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis.
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)
2013. aastal tehti peamiselt koostööd järgnevate partneritega: Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ SEKY, Geikristlaste Kogu, MTÜ Gendy, Eesti
Seksuaaltervise Liit, ENL, Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, Sotsiaalministeerium, Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, HMSX.info, Qiss.eu,
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Mozaika, LGL, ANSO, ILGA-Europe. Samuti jätkusid head suhted USA ning erinevate Euroopa saatkondadega.
Eesti LGBT Ühingu õpetajate täiendkoolitusprogrammi raames on koolitustel osalenud 150 õpetajat ja tugitöötajat (nt koolipsühholoog,
sotsiaalpedagoog). Tagasiside koolitustele on olnud äärmiselt positiivne – on selge, et õpetajad vajavad teadmisi ja lisainfot LGBT õpilaste,
hoiakute ja koolikiusamise kohta. Eesti LGBT Ühingu eksperte kasutatakse ka õppematerjalide toimetamisel – panustasime 8. klassi uue
inimeseõpetuse õpiku ja töövihiku "Tervis - minu valikud" ning „Kaasava noorsootöö käsiraamatu“ valmimisse.
2013. aastal hakkas ühing pöörama rohkem tähelepanu transsooliste inimese probleemidele. Valdkonda reguleerib aegunud ja ebamäärane
sotsiaalministri määrus, samuti vajaksid muutmist mitmed teised õigusaktid. Ka praktikate ja meditsiiniabi osas on olulisi puudujääke, mille
kaardistamisega ühing 2013. aasta teises pooles tegeles, et 2014. aastal olukorra parandamise nimel edasi töötada.
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.
IDAHO päeval 17. mail toimus paneeldiskussion „Meie inimesed – milleks on vaja kooseluseadust?“. Riigikogu liikmed Olga Sõtnik, Andres
Anvelt ja Imre Sooäär arutasid, kuidas oleks võimalik tagada suurem kaitse ka samast soost vanematega peredele ning ühiselt jõuti
arusaamisele, et erakondadeülene töögrupp võiks aidata teemaga edasi liikuda. IDAHO päev on rahvusvaheline homofoobia ja transfoobia
vastu võitlemise päev, mida tähistatakse igal aastal 17. mail. Just sel päeval 1990. aastal eemaldas Maailma Terviseorganisatsioon
homoseksuaalsuse psüühikahäirete nimekirjast. Sel aastal heiskasid Tallinnas IDAHO päeva puhul vikerkaarelipud neli saatkonda: Ameerika
Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Austria ja Kanada saatkonnad. Esimest korda Eesti ajaloos heiskasid saatkonnad vikerkaarelipud, et väljendada
oma toetust LGBT inimeste olukorra parandamisele Eestis.
Osalemine vabaühenduste liidu EMSL arenguprogrammis andis võimaluse üle vaadata ühingu strateegiadokumendid ning parandada
tegevuste strateegilist planeerimist. Kommunikatsioon kujunes oluliseks arenguvaldkonnaks 2013. aasta teisel poolel, mille tulemusena sündis
aasta lõpuks ühingu kommunikatsioonistrateegia. Läbimõeldud ja tõhus kommunikatsioon aitab edaspidi ühingu tegevusi paremini mõistetavaks
teha.
Kuigi 2013. aastal töötas ühingus rohkem töötajaid kui kunagi varem, ei ole siiski võimalik hakkama saada ilma vabatahtliketa. Just nemad
toovad värskeid ideid, energiat ja tegutsemisrõõmu, mille tulemusena sünnivad tegevused, milleks muidu aega ei jääks, näiteks Loomekogumik,
naistepäevavideo või lip dub video „Mis värvi on armastus?“. Samuti toetavad vabatahtlikud igapäevaste tegevuste elluviimisel – aitavad üritusi
korraldada, osalevad meediamonitooringu läbiviimisel, aitavad tõlkida või kujundada, toimetavad veebihaldusega, teevad fotosid ja palju muudki.
Lisaks üha suurenevale vabatahtlike hulgale kasvas 2013. aastal ka eraannetuste arv. Ühingu eesmärk oli koguda annetuste abil 2000 eurot, et
selle summa abil katta osa ühingu infokeskuse OMA Keskus üüri- ja kommunaalkuludest. Aasta lõpuks kogunes annetustest 1970 eurot.
OMA Keskuse põhilised eesmärgid on pakkuda turvalist keskkonda, jagada infot ja anda nõu, toetada üliõpilasi ja õpilasi uurimustööde
tegemisel, pakkuda väärt kirjandust keskuse raamatukogu külastajatele. On rõõm näha, et 2,5 aastaga on info keskuse kohta levinud hästi – üha
rohkem pöördub keskuse pool nõu saamiseks ka õpetajaid, lapsenvanemaid ja noorsootöötajaid. 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. LGBT teemasid käsitlevate bakalaureuse- ja magistritööde arv on kasvamas.
OMA Keskusesse saab pöörduda ka psühholoogilise nõustamise saamiseks, selleks töötab keskuses psühholoogiline nõustaja.
Tartus jätkas tööd Tartu koordinaator, kes pakub tuge LGBT inimestele ja nende lähedastele ning korraldab üritusi. Samuti toetab ühing Tartus
Vikerkaare vestlusringi tegutsemist, mis pakub hubast suhtlusvõimalust, uute inimeste tegemistesse kaasamist ning ühistest ideedest
inspireeritud ettevõtmiste korraldamist.
Tulevikku vaadates võib olulisemate tegevustena võib tuua välja jätkuva töö koolide ja õpetajatega ning noorsootöötajatega uute projektide
raames. Aasta esimeses pooles on suur rõhuasetus OMA Festivali korraldamisel. Festival keskendub sõnumile „Astu välja“ - astu välja iseenda,
oma lähedaste eest; riik astub välja kõigi oma kodanike eest. Festivali raames toimuvad eri üritused, mis aitavad seda sõnumit edasi anda.
Festivali lõpetab avalik üritus Tallinna kesklinnas, mis räägib osalejatele loo sellest, kuidas erinevad inimesed on enda eest välja astunud ja
iseendana elanud või kellegi teise eest välja astunud. Ürituse raames on muusikat, tantsu, kõnesid, videosid, mis lavastaja käe all vormub üheks
tervikuks. OMA Festival toimub 2.-8. juunil ning lisainfot leiab aadressilt www.omafestival.ee. Eestkostetegevuses jätkub töö kooseluseadusega
ja transsooliste inimeste elu reguleerivate õigusaktidega.
Samuti soovib Eesti LGBT Ühing rohkem väljapoole Eesti piire vaatama, et õppida teistelt samas valdkonnas tegutsevatelt vabaühendustelt.
2014. aastal on plaanis õppevisiidid Soome LGBT organisatsiooni SETAsse, Ühendkuningriigi organisatsiooni Stonewall ja Norra
organisatsiooni LLHsse.

2013. aasta projektid kokkuvõtlikult koos toetussummadega:
1) Open Society Foundationsi tegevustoetus Eesti LGBT Ühingule
Eesmärk toetada Eesti LGBT Ühingu arengut, OMA Keskuse tööd, tegevusi Tartus.
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Toetussumma: 30 000 USD (ca 22 137 eurot)
Projekt kestab kuni 30.09.2014.
2) 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.
3) Info, nõustamine ja koolitustegevused seksuaal- ja soovähemustega seotud teemadel
Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT
inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.
Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu 6000 euroga.
Projekt kestab 01.01.2013-31.12.2013.
4) Koolide koolitusprogrammi edasiarendus
Projekti eesmärk on arendada edasi Eesti LGBT Ühingu täiendkoolituse programmi, mis on suunatud koolides töötavatele õpetajatele ja teistele
spetsialistidele (sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad). Peamine muudatus seisneb laiema inimõiguste raamistiku ning soo ja
transsoolisuse käsitluse lisamises.
Projekti partnerid on Eesti Inimõiguste Keskus ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus.
Projekti rahastab USA saatkond 17 665 euroga.
Projekt kestab 01.10.2013 kuni 31.12.2014.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

29 426

12 009

307

119

2 187

3 129

31 920

15 257

834

1 172

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara

834

1 172

32 754

16 429

Võlad ja ettemaksed

1 536

1 847

Eraldised

2 187

3 129

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

30 687

14 017

Kokku lühiajalised kohustused

34 410

18 993

34 410

18 993

-2 564

1 298

908

-3 862

-1 656

-2 564

32 754

16 429

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Liikmetelt saadud tasud

1 915

200

Annetused ja toetused

52 138

45 060

436

332

1

0

54 490

45 592

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-40 276

-19 251

Mitmesugused tegevuskulud

-12 968

-4 310

0

-25 557

-338

-338

0

2

-53 582

-49 454

Põhitegevuse tulem

908

-3 862

Aruandeaasta tulem

908

-3 862

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Liikmetelt laekunud tasud

1 820

603

Laekunud annetused ja toetused

1 272

22 830

262

641

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-27 744

-24 296

Väljamaksed töötajatele

-25 348

-25 038

0

17

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

67 155

0

Kokku rahavood põhitegevusest

17 417

-25 243

Kokku rahavood

17 417

-25 243

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

12 009

37 252

Raha ja raha ekvivalentide muutus

17 417

-25 243

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

29 426

12 009

Rahavood põhitegevusest

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Laekunud intressid
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

1 298

1 298

Aruandeaasta tulem

-3 862

-3 862

31.12.2012

-2 564

-2 564

908

908

-1 656

-1 656

Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti LGBT Ühing 2013 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 01.01.2013 ja lõppes 31.12.2013, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise
aastaaruande arvestusvaluutaks on euro.

Raha
Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele
lepingutingimustele. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni
ostja maksevõime kohta.

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

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.
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.
Kulud
Kulude kajastamisel lähtutakse tulude-ja kulude vastavuse printsiibist.Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade tulude
teenimisega seotud kulud.
Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul,kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest
hulgast sarnastest tehingutest,mis ei ole eraldivõetuna olulised.

Seotud osapooled
Osapooli on loetud seotuks,kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele huvidele.
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Lisa 2 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

1 688

1 688

-178

-178

1 510

1 510

-338

-338

1 688

1 688

-516

-516

1 172

1 172

-338

-338

1 688

1 688

-854

-854

834

834

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

655

200

Liikmetelt saadud annetused

1 260

0

Kokku liikmetelt saadud tasud

1 915

200

2013

2012

50 534

44 808

1 604

14

0

238

52 138

45 060

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt
Kokku annetused ja toetused
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2013

2012

18 775

19 228

6 742

6 329

25 517

25 557

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

0

25 557

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2

2

31.12.2013

31.12.2012

65

68

2013

2012

4 278

686

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2012
Nõuded
Asutajad ja liikmed

71

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva 31.12.2013, enne aastaaruande kinnitamist ei toimunud sündmusi mis vajaksid kajastamist 2013 aastaaruandes.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2014
Eesti LGBT Ühing (registrikood: 80275811) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HELEN TALALAEV

Juhatuse liige

20.06.2014

Resolutsioon:

Kinnitan.

HEIKO PÄÄBO

Juhatuse liige

Resolutsioon:

Kinnitan

RIIN BAKHOFF

Juhatuse liige

22.06.2014

ANNIKA LAAS

Juhatuse liige

23.06.2014

LEEN KOŠEVAJA

Juhatuse liige

24.06.2014

EVE ANIJÄRV

Juhatuse liige

25.06.2014

21.06.2014

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

