
Festiwal LGBT+ Pride w Cork 
www.corkpride.com 
info@corkpride.com

Cork City LGBT+ InterAgency Unit 
@CorkLGBTAwarenessWeek

LGBT Helpline – Infolinia LGBT 
Poufna, nieoceniająca pomoc i serwis 
informacyjny dla lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych (LGBT), 
a także ich rodziny i przyjaciół.

www.lgbt.ie 
Zadzwoń: 1890 929 539 
Pon – Pt: 6:30pm – 10pm 
Sat – Ndz: 4pm – 6pm

Gender Identity Family Support Line 
– Infolinia wsparcia rodzin o różnej 
tożsamości płciowej 
Usługa wsparcia dla rodzin osób 
transpłciowych i z niepotwierdzoną 
płcią.

Zadzwoń: 01 907 3707 
Ndz: 6PM–9PM

Cork Transgender Peer  
Support Group – Infolinia  
Grupa wsparcia dla osób, które 
przygotowują się, są w trakcie lub 
zakończyły społeczną i fizyczną 
transformację, z mężczyzny na kobietę 
lub odwrotnie.

Zadzwoń: 085 262 3317

Gender Rebels Cork 
Grupa z siedzibą w Cork City, 
która popiera i wspiera wszystkie 
osoby transpłciowe, niebinarne, 
interseksualne i z niepotwierdzoną 
płcią.  
@genderrebelscork

LINC 
Organizacja wspierająca lesbijki i 
kobiety biseksualne oraz ich rodziny.

Email: info@linc.ie 
Zadzwoń: 021 480 8600

Centrum Zdrowia Seksualnego 
Organizacja, która zapewnia szeroki 
zakres głównie bezpłatnych usług 
w zakresie zdrowia seksualnego 
i opowiada się za pozytywnym 
wizerunkiem zdrowia seksualnego. 
Centrum Zdrowia Seksualnego 
zapewnia usługę wsparcia zdrowia 
seksualnego dla osób LGBT+.

Email: info@sexualhealthcentre.com 
Pon - Pt: 09:00 – 17:00

TransParenCI to grupa wsparcia dla 
rodziców i członków rodzin osób 
transpłciowych.

Email: hannah@teni.ie 
Zadzwoń: 01 873 3575

Parents of LGB Info Group 
E-mail: info@linc.ie 

UP Cork LGBT Youth Group 
E-Mail: nadia@cdys.ie

Organizacje LGBTQ w Cork, 
wsparcia, usług i wydarzenia

Cork City LGBTI+  
InterAgency Group

@CorkLGBTWeek Cork City LGBT InterAgency Group

T LGB

Skontaktuj się z nami: 
Phone Us
021 4300 430

Email
info@gayproject.ie

FACEBOOK  @GayProjectIRL

TWITTER  @GayProjectIRL

INSTAGRAM  @GayProjectIRL

LINK  gayproject.ie 

  www.gayproject.ie

Find Us Online 

Ailsa Spindler
Koordynator 
ailsa@gayproject.ie

Konrad Im
Pracownik ds. Rozwoju 
konrad@gayproject.ie

CHY: 19938 CRO: 256161
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Koordynujemy wydarzenia i Koordynujemy wydarzenia i prowadzimy  prowadzimy  
zajęcia grupowe o różnej tematycezajęcia grupowe o różnej tematyce

Sport
 Gay Ramblers i Hillwalkers 
 Cork Rebels Football Club  
@corkrebelsfc

 Cork Runners  
@frontrunnerscork

 Cork Hellhounds 
Inclusive Rugby Club 
@corkhellhounds

 Cork Racketeers 
Badminton Club 
@corkracketeers

Zdrowie
 Bezpłatne szybkie testy 

na HIV co miesiąc we 
współpracy z Centrum 
Zdrowia Seksualnego

 Joga dla mężczyzn
 Klub Medytacji Online

Informacja:
 Drop-In-Service w celu 

uzyskania informacji i 
wsparcia.

 Zadzwoń: 021 4300 430
 Gay Information Cork 

Wtorek 6.30PM – 10.00PM 
Zadzwoń: 1890 929 539

Kultura i sztuka
 OUT-Lit LGBT Bookclub 
@outlitcork - Klub książki

 OUTstaged Drama Group 
@outstageddrama 
Grupa teatralna

 Drag School z Mią Gold 
- Szkoła „Stań się Drag 
Queen”

 Cork Drag Rec Room

Kluby
 Queer Vibes Cafe
 GOLD Café dla starszych 

mężczyzn
 OUT Past 10
 Rainbow Garden Club - 

Klub Tęczowego Ogrodu
 Munster Gayze Facebook 

Group - Munster Gay Info - 
grupa na Facebooku

 LGBTI+ Student Hub
 Gayze Café for GBTQmsm 

Men

Email konrad@gayproject.ie 

PRZEKAŻ  
DAROWIZNĘ:
Twoje darowizny zapewniają, że możemy  
nadal rozszerzać nasz Gay Project  
Community Programme i wspierać  
więcej osób. Istnieje kilka sposobów 
przekazania darowizny na rzecz  
Gay Project:

 Odwiedź naszą stronę: gayproject.ie  
i kliknij Donate Now, aby przekazać 
jednorazową darowiznę lub zostać 
miesięcznym darczyńcą z wybraną  
przez siebie sumę,

 Znajdź nas na ChangeDonations.com  
i wybierz Gay Project, aby przekazać  
dowolną kwotę,

 Zorganizuj zbiórkę pieniędzy na Gay  
Project w swojej szkole, miejscu pracy, 
osiedlu lub grupie społecznej. Możemy 
dostarczyć puszki dla darowizn.  
Skontaktuj się z nami z wyprzedzeniem  
w celu uzyskania wszelkich wskazówek. 

 Lub zostań darczyńcą urodzinowym  
na Facebooku, wybierając fundację  
Gay Project.

ZOSTAŃ  
WOLONTARIUSZEM
Istnieje wiele sposobów na  
wolontariat w Gay Project:

 Zostań wolontariuszem 
informacyjnym lub stewardem  
gdy zbieramy fundusze lub 
organizujemy imprezy,

 Napisz bloga dla Gay Project,

 Załóż grupę społeczną poprzez  
Gay Project Community  
Volunteer Programme,

 Wybierz Gay Project do 
swojego programu wolontariatu 
korporacyjnego w miejscu pracy,

 Zorganizuj zbiórkę pieniędzy  
dla Gay Project.

W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:  
AILSA@GAYPROJECT.IE

W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 
KONRAD@GAYPROJECT.IE 

 Wesprzemy młode osoby LGBTQ+ 
(UP LGBT+ Youth Group / Trans Young 
People Group) oraz dostarczymy 
wszelkich informacji i wsparcie dla ich 
rodziców (LGB Parents Info Group). 
gayproject.ie

 Prowadzimy szkolenia,  
warsztaty i wykłady  
dla szkół, uczelni, grup społecznych, 
organizacji oraz w miejscach pracy. 
Tematy warsztatów są dostosowywane 
do konkretnych potrzeb i problemów 
LGBTQ+. Prowadzimy również 
wewnętrzne warsztaty, szkolenia i kursy 
edukacyjne dla osób ze społeczności 
LGBTQ+, takie jak różne formy 
programów rozwoju osobistego i 
szkolenia oparte na umiejętnościach. 

 Wspieramy kampanię  
na rzecz praw człowieka i ochrony 
praw człowieka i polityki LGBT+, 
lokalnie, w kraju i na całym świecie. 
Współpracujemy z wieloma agencjami 
państwowymi i różnymi organizacjami 
pozarządowymi, aby rozwijać kwestie 
polityki LGBT+. Prowadzimy kampanię, 
aby Irlandia stała się jak najlepszym 
miejscem do życia dla osób LGBT+.

NASZA MISJA
 to zapewnienie, że geje, biseksualiści, 

mężczyźni uprawiający seks z 
mężczyznami (MSM), trans i queer 
mężczyźni mogą w pełni uczestniczyć 
w życiu społecznym, gospodarczym, 
kulturalnym, politycznym i artystycznym 
w Irlandii.

U nas znajdziesz 
wszechstronną 
informację:

 Posiadamy obszerną bibliotekę z 
książkami i filmami, a także magazyny 
i ulotki o tematyce LGBTQ+. U nas 
dostaniesz darmowy ogólnokrajowy 
magazyn Gay Community News (GCN),

 Uzyskasz dostęp do cyfrowych 
materiałów edukacyjnych i webinarów 
na www.gayproject.ie,

 W naszym sklepiku zakupisz plakietki, 
książki, flagi i inne przedmioty o 
tematyce LGBTQ+,

 Uzyskasz informacje dotyczące zdrowia 
seksualnego, psychicznego i fizycznego,

 Otrzymasz darmowe prezerwatywy i 
lubrykanty / żele intymne,

 Uzyskasz informacje o usługach 
wsparcia w kwestiach takich jak  
alkohol, narkotyki, starzenie się,  
zdrowie seksualne, zdrowie  
psychiczne i wiele innych,

Śledź nas w mediach 
społecznościowych oraz zapisz 

się do naszego biuletynu na 

GAYPROJECT.IE ,

 aby otrzymywaćcotygodniowe 
aktualizacje na temat 

nadchodzących wydarzeń.


