
Cork LGBT+ Pride Festival  
www.www.corkpride.com 
info@corkpride.com

Cork LGBT+ Interagency Group 
@CorkLGBTAwarenessWeek

Телефон довіри для LGBT 
спільноти 
Безосудна, конфіденційна служба 
підтримки та інформації для лесбіянок, 
геїв, бісексуалів і трансгендерів, а 
також їхніх родин і друзів.
www.lgbt.ie 
Телефон: 1890 929 539 
Понеділок - П’ятниця: 6:30pm – 10pm 
Субота - Неділя: 4pm – 6pm

Gender Identity Family Support Line  
Служба підтримки сімей 
трансгендерних і гендерно 
невідповідних осіб.
Телефон: 01 907 3707 
Неділя з 18:00 до 21:00

Cork Trans Peer Support Group 
Група підтримки однолітків для 
людей, які готуються, знаходяться в 
процесі або завершили соціальний 
і фізичний перехід від чоловіка до 
жінки або навпаки.
Телефон: 085 262 3317

Gender Rebels Cork 
Група, розташована в місті Корк, 
яка захищає та підтримує всіх 
трансгендерних, небінарних, 
інтерсексуальних і гендерно 
невідповідних осіб.
@genderrebelscork

LINC 
Організація з захисту лесбійок та бі-
сексуальних жінок у Ірландії.
Email: info@linc.ie 
Телефон: 021 480 8600 
Адрес: 11A White Street, Cork

The Sexual Health Centre 
Організація, яка надає широкий спектр 
переважно безкоштовних послуг із 
сексуального здоров’я та виступає 
за позитивний образ сексуального 
здоров’я. Центр сексуального здоров’я 
також надає службу підтримки 
сексуального здоров’я ЛГБТІ+.
Email: info@sexualhealthcentre.com 
Телефон: 021 427 6676 
Адреса: 19 Peters Street Cork 
Понеділок-П’ятниця: 9am – 5pm

Молодіжна група Transformers і 
батьківська група Transparenci 
Email: hannah@teni.ie

 
Інформація для батьків ЛГБТ персон 
Email: info@linc.ie

 
UP Cork LGBT Youth Group 
Телефон:086 044 3745 
Email: Nadia@cdys.ie

Cork City LGBTI+  
InterAgency Group

@CorkLGBTWeek Cork City LGBT InterAgency Group

T LGB

НАШІ КОНТАКТИ 
Телефон:
021 4300 430

Email:
info@gayproject.ie

Знайти нас онлайн: 

Ailsa Spindler
Координатор 
ailsa@gayproject.ie

Konrad Im
Працівник розвитку громади
konrad@gayproject.ie

CHY: 19938 CRO: 256161

GAY
BI+

QUEER
MSM

TRANS

СЕРВІСИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ 
LGBTQI+ спільноти у місті Корк:

@GayProjectIRL

@GayProjectIRL

@GayProjectIRL

gayproject.ie 

www.gayproject.ie

UKRAINIAN
українська



НАШІ ІВЕНТИ ТА НАШІ ІВЕНТИ ТА 
СОЦІАЛЬНІ СТОРІНКИ:СОЦІАЛЬНІ СТОРІНКИ:
Спорт

 Gay Ramblers and 
Hillwalkers

 Футбольный клуб “Корк 
Ребелз- @corkrebelsfc

 Frontrunners Cork -  
@frontrunnerscork

 Cork Hellhounds 
Inclusive Rugby Club  
- @corkhellhounds

 Бадмінтон клуб 
Cork Racketeers - @
corkracketeers

Здоров‘я та добробут
 Безоплатні експрес тести 

на ВІЛ щомісяця, спільно  
з Центром сексуального

 здоров’я
 Йога для чоловіків
 Он-лайн медитація

Информация
 Щотижневе денне 

обслуговування для 
отримання інформації  
та підтримки.

 Гей інформація, Корк, 
щовівторка 
6:30-10:00 
За номером телефону: 
1890 929 539

Культура
 “OUT-Lit” книжковий клуб 

для ЛГБТ спільноти  
- @outlitcork

 “OUTstaged” акторський 
клас - @outstageddrama

 Школа Драгу з Mia Gold
 Cork Drag Rec Room

Соціальне життя
 Queer Vibes LGBT+ Café
 GOLD Café для доросліших 

чоловіків
 OUT Past 10
 Rainbow Garden Club
 Munster Gayze Facebook 

group
 LGBTI+ Student Hub
 Gayze Café for GBTQmsm 

Men

Email:konrad@gayproject.ie
— для детальної інформації.

ПОЖЕРТВУВАННЯ

Ваші донати гарантують, що ми можемо 
продовжувати розширювати програму
спільноти Gay Project і підтримувати 
більше людей. Є кілька способів
пожертвувати:

 Натиснути на нашому веб-сайті 
gayproject.ie «Пожертвувати зараз», 
щоб зробити одноразову пожертву 
або стати щомісячним донором на 
суму, яку ви виберете!

 Знайти нас на ChangeDonations.
com і вибрати Gay Project, щоб 
пожертвувати.

 Організувати збір коштів для 
Gay Project у своїй школі, на 
роботі чи в громаді. За запитом 
ми можемо надати відра для 
пожертв. Обов’язково зв’яжіться з 
нами заздалегідь, щоб отримати 
рекомендації.

 Або станьте донором на день 
народження, вибравши Gay Project, 
щоб зібрати кошти на свій день 
народження на Facebook.

ВОЛОНТЕРСТВО

Є багато способів допомогти Gay  
Project, наприклад:

 Стати волонтером зі збору донатіа  
та інформації.

 Допомогти з веденням блогу 
Gay Project.

 Створити групу спільноти через 
волонтерську програму Gay  
Project Community.

 Обрати Gay Project для корпоративної 
волонтерської програми на своєму 
робочому місці.

 Проведіть збір коштів для Gay Project.

 Вказівники для молодих представників 
ЛГБТ+ та інформація/підтримка для 
батьків ЛГБТ та молодих  
транс персон

 Доступ к учебным материалам, таким 
как вебинары “Фестиваль опасных идей”, 
вебинары доступны на gayproject.ie

 ТРЕНІНГИ ТА ВОРКШОПИ
 Мы также проводим собственные 

семинары, тренинги и образовательные 
курсы для представителей ЛГБТ+ 
сообщества, такие как различные 
формы программ личностного роста и 
развитие навыков.

 Ми також проводимо внутрішні семінари, 
тренінги та навчальні курси для 
представників ЛГБТ+ спільноти, такі як 
різні форми програм особистого розвитку 
та навчання на основі навичок.

 ЗАХИСТ 
Ми впроваджуємо програму Права 
та захист політики ЛГБТ+ людей 
локально, національно та глобально. 
Ми співпрацюємо з низкою державних 
установ та інших неурядових організацій, 
щоб просувати питання політики ЛГБТ 
і проводимо кампанію, щоб зробити 
Ірландію найкращим місцем для ЛГБТ.

МІСІЯ
 Гарантувати, що геї, бісексуали, 

чоловіки які у сексуальних стосунках 
з чоловіками, транс та квір чоловіки 
мають можливість повноцінно приймати 
участь у соціальному, економічному, 
культурному, політичному та творчому 
житті Ірландії.

ІНФОРМАЦІЯ, 
РЕСУРСИ ТА 
ВКАЗІВНИКИ, ЯКІ МИ 
НАДАЄМО:

 Різносторонні книги та DVD бібліотека 
про новини гей спільноти.

 Бесплатные презервативы и смазки.

 Магазин з бейджиками, книжками, 
прапорами та іншими ЛГБТ+ 
предметами

 Інформацію та ресурси про сексуальне, 
ментальне та фізичне здоров’я

 Вказівники на сервіси підтримки, з 
таких питань як, наркотична та алко 
залежності, старіння, сексуальне 
здоров’я

EMAIL:  AILSA@GAYPROJECT.IE 

ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!

EMAIL KONRAD@GAYPROJECT.IE  

ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!

Стеж за нашими сторінками 
у соціальних мережах, щоб 

знати щотижневі новини
та майбутні івенти.

Або підпишіться на нашу 
розсилку на 

GAYPROJECT.IE  
щоб отримувати

запрошення на події та 
оновлення


