
ROMANIAN 

Apel bi+ 

RFSL, Federația Suedeză pentru drepturile LGBTQI, acceptă în prezent solicitările de grant pentru 

a sprijini inițiative, grupuri și organizații, concentrate pe nevoile unice ale mișcărilor pentru 

drepturile multisexuale și queer din din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina. Înțelegem 

organizarea multisexuală ca reprezentarea nevoilor tuturor comunităților din spectrul de atracție 

multiplă, inclusiv comunitățile bisexuale, pansexuale, omnisexuale și polisexuale. 

Cine sunteți: 

·      Grup, inițiativă sau organizație cu leadership multisexual și în care persoanele multisexuale 
au o reprezentare semnificativă; 

·      Capabil/ă să demonstreze legături puternice cu comunitățile, de exemplu, fiind: bazat/ă pe 
membre/i, să aibăadunări generale anuale, întâlniri strategice care implică comunitatea etc.; 

·      Ghidat/ă în mod demonstrabil de feedback-ul comunității în activitatea lor; 

·      Situat și/sau lucrând în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina; 

§  Notă: grupurile, inițiativele și organizațiile din 4 țări care au fost 
strămutate/au fost nevoite să se mute din cauza 
conflictului/războaielor/riscurilor de securitate actuale sunt eligibile să 

aplice, de asemenea, atât timp cât pot demonstra alte criterii menționate în 
acest apel; 

·      Nu se concentrează exclusiv pe furnizarea de servicii (în timp ce înțelegem că furnizarea de 

servicii este o parte semnificativă a muncii multor organizații, aplicația ar trebui să 

demonstreze alte aspecte ale proiectului/inițiativa/grupului/organizației). 

Termenul limită pentru depunerea cererii este 8 ianuarie 2023, ora 23.59 CET. 

Durata maximă a proiectelor nu poate depăși 12 luni. Cea mai devreme dată de începere este 
1 aprilie 2023. 

  

Bugetul nu trebuie să depășească 80 000 SEK (aproximativ 7300 EUR). 

  

Ședințe informaționale 
  

Pentru a răspunde la întrebările și comentariile pe care potențialii aplicanți le pot avea înainte de a 

aplica, precum și pentru a parcurge formularele de aplicare și buget, RFSL va organiza mai multe 

ședințe informaționale. Ședințele sunt programate în perioada 12-16 decembrie și se vor 

desfășura în următoarele limbi: engleză, română și rusă. Vă rugăm să vă înregistrați aici dacă doriți 

să participați. 

https://forms.gle/yvuQjnyj5xbozjk98

