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Како радимо
Удружење је независна организација која се састоји 
од Генералног и Извршног одбора.

Генерални одбор се састаје два пута годишње 
и чине га представници различитих европских 
полицијских ЛГБТ организација и земаља које 
немају полицијску ЛГБТ организацију.

Земље које су тренутно заступљене у Генералном 
одбору ЕГПА су:

www.lgbtpolice.eu
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European LGBT Police Association

Sharing a vision of LGBT equality, 
inclusion and protection across the 

police forces of Europe.

www.lgbtpolice.eu/training



O нама
Европска ЛГБТ полицијска асоцијација или скраћено 
ЕГПА, основана је 2004. године од стране групе 
полицајаца који су желели да унапреде услове 
рада ЛГБТ полицајаца широм Европе, и помогну у 
побољшању односа између полицијске службе и 
ЛГБТ+ заједнице.

2016. годинe организација мења име из Удружења 
геј полицајаца у Европска ЛГБТ полицијска 
асоцијација, пружајући подршку и службеницима и 
особљу који раде у сектору правосуђа.

Асоцијација пружа платформу ЛГБТ полицијским 
организацијама широм Европе, у циљу размене 
знања, примера добре праксе и искуства за 
елиминисање дискриминације се којом се суочавају 
ЛГБТ особе, како у полицији, тако и ван полицијске 
службе.

Циљеви
Циљеви Европске ЛГБТ полицијске асоцијације су:

Подршка полицијским службеницима који су • 
ЛГБТ+ особе или упућивање ка организацијама 
које могу пружити подршку.

Изградња поверење унутар ЛГБТ+ заједнице да • 
пријављују насиље.

Подршка развоју Националних ЛГБТ+ полицијских • 
асоцијација.

Представљање Националним ЛГБТ+ полицијским • 
асоцијацијама актуелне проблеме и питања од 
значаја за заједницу.

Подршка полицијским снагама и националним • 
полицијским установама у развоју оперативног 
знање и поступања полиције, као и побољшање 
услуга које су усмерене ка ЛГБТ+ заједници.

Репрезентативнија подршка полицијским снагама • 
и националним полицијским установама за већу 
укљученост и отвореност према  ЛГБТ+ заједници.

Размена примера добре праксе.• 

Транс особе
Како су наше транс колеге постале видљивије 
на радном месту, тако се повећала потреба за 
пружањем подршке и едукацијом послодаваца.
ЕГПА настоји да радно место постане сигурно, 
правично и подстицајно окружење за све. Да бисмо 
то постигли, поставили смо транс-амбасадора 
да координира рад кроз умрежавање и обуку. За 
додатне информације, молимо Вас пошаљите 
е-маил:  trans@lgbtpolice.eu

Обука
Представници ЕГПА пружају обуку службеницима 
и владама широм Европе, укључујући Грчку, 
Албанију, Србију и Савет Европе у Стразбуру. 
Имамо приступ специјализованим предавачима и 
тренерима из области кривичног законодавства, 
укључујући „злочин из мржње“, односа према 
заједници и лидерства.
Молимо Вас да нас контактирате како бисте 
разговарали о Вашим захтевима, путем е-маила:  
training@lgbtpolice.eu

Конференција
Да би се олакшала размена позитивних примера 
добре праксе, ЕГПА организује, на две године, 
конференцију у организацији једне од земље 
чланице асоцијације. Претходне конференције 
одржане су у Амстердаму, Лондону, Стокхолму, 
Барселони, Бечу, Дублину и Берлину. Више 
информација можете наћи на нашој веб страници.


