
Tolerantiško Jaunimo Asociacijos 2006 m. veiklos ataskaita 

(2005 11 07 – 2006 12 16) 

 

Įžanga 

 

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos (toliau TJA) valdyba buvo išrinkta 2005 m. rugsėjo 23 d., 

taip jau sutapo, kad visi valdybos nariai buvo ir organizacijos steigėjais. Šios valdybos nariai 

yra su įvairia patirtimi, atsakingi ir principingi, tačiau tik dėl skirtingos patirties įvairiose srityse 

darbas buvo išties komandinis ir manome vaisingas. Taip pat norime pastebėti, kad TJA 

valdyba pradėjo savo darbą, nuo pat organizacijos „gimimo“ pradžios dėl to valdyba vykdė ir 

biuro funkcijas. 

Šioje ataskaitoje TJA valdybos veikla aprašoma bendrai, nes TJA valdyba yra kolegialus 

organas. 

 

Pradinė situacija 

 

Tik išrinkta TJA valdyba darbą pradėjo praktiškai nuo nulio. Pradžioje teturėjome tik keletą 

narių, žinomumas menkas, jokios organizacinės technikos ir pan. Finansinė situacija taip pat 

buvo nepavydėtina, nes TJA nuo pat gimimo buvo įsiskolinusi savo steigėjams už teisines 

paslaugas ją steigiant. 

Nežiūrint į šią pakankamai sudėtingą situaciją, kai viską reikėjo pradėti Tolerantiško Jaunimo 

Asociacijoje buvo pasiekta daug džiugių rezultatų, o perspektyva atrodo dar daugiau žadanti. 

 

TJA veikla 2005 11 07 – 2006 12 16 

 

Tolerantiško jaunimo asociacija įgyvendina 4 strateginius tikslus, kuriuos suformavo TJA narių 

susirinkimų ir TJA valdybos strateginio plano rengimo metu. Pagal juos buvo suformuoti tikslai, 

uždaviniai ir veiklos: 

 

1 strateginis tikslas - Užtikrinti sėkmingą organizacijos plėtrą, skirtą gerinti organizacinį 

koordinavimą bei veiklos apimtis taip pat narių įsitraukimo galimybes: 

 

Pasiekta: 

 Suformuota tarptautinių ryšių ir tinklapio administravimo darbo grupės; 

 Kiekvieną sekmadienį vyksta organizacijos nerių susitikimai; 

 Įkurti Vilniaus, Kauno, Švenčionių padaliniai; 

 Skaitytas pranešimas „Humanistinės psichologijos taikymas pirminėje prevencijoje tarp 

Vilniaus miesto jaunimo“, Kaunas 2005 12 8; TJA narė atliekanti TJA buhalterinę 

apskaitą dalyvavo Buhalterių kursuose 2006; 

 Visuotinis narių susirinkimas 2006 12 16; 

 Tapome Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ tikraisiais nariais; 

TJA pajamų suvestinė 2006-iais metais: 

Finansavimo šaltinis Finansavimo tikslas Suma 

ES Jaunimo programa Projektams įgyvendinti 28 755 Lt 

ES Socrates programa Projektui S.U.I.T.C.A.S.E. vykdyti 19 335 Lt 

Valstybinė mokesčių 

inspekcija 

2 % gyventojų pajamų mokesčio 3 795 Lt 

Vilniaus miesto 

savivaldybės kultūros 

skyrius 

Projektams „Daugiakultūrinis Vilnius – 

tolerantiškas Vilnius“ ir „Vilniaus senolių 

veltinis“ vykdyti 

3 500 Lt 

Privati parama Organizacijos vystymui 1 000 Lt 

 Viso: 56 385 Lt 

Išlaidų suvestinė nepateikiama, nes skirtos lėšos yra dar nevisiškai įsisavintos, nes dar 

nepatvirtintos ataskaitos arba nepasibeigę projektai. 

 Nuomojamos patalpos veiklai vystyti; 

 Bendradarbiaujame su Lietuvos kultūros darbuotoju tobulinimosi centru bei klubu 

„Intro“ didesnių renginių organizavimui jų patalpose; 

 Parengtas projektas Jaunimo reikalų departamentui kompiuteriniai technikai gauti; 

 Iš Jaunimo reikalų departamento pagal projektą laimėjome multifunkcinį įrenginį; 

 Renginių organizavimui projektorių visuomet mielai skolina Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnyba; 



Neįgyvendinta: 

 Nesėkmingai formuotos vidinės komunikacijos, viešųjų ryšių, renginių organizavimo, 

projektų kūrimo, filmo organizatorių darbo grupės; 

 Nevyksta nuolatiniai darbo grupių susitikimai; 

 Neįkurti padaliniai Klaipėdoje, Šiauliuose/Alytuje; 

 Neišrinktas revizorius, kuris tikrintų veiklą – nebuvo papildomos Asamblėjos; 

 Nepaduoti dokumentai stojimui į LiJOT, nes dar neatitinkame reikalavimų (neesam 

įregistruoti ilgiau kaip 2 metai); 

 Iš Jaunimo reikalų departamento negavome projektoriaus; 

Papildomai padaryta: 

 ☺. 

 

2 strateginis tikslas - Rūpintis galimybėmis jaunimui socializuotis, pasireikšti jų kūrybiniai 

saviraiškai, kuriant tolerantišką ir informacijai bei naujovėms atvirą visuomenę taip pat 

skatinant neformalų ugdymą: 

 

Pasiekta: 

 TJA vasaros stovykla „Kitoks, bet savas“, 24 dalyviai, Širvintų rajonas, 2006 07 06-09; 

 Jaunimo stovykla Milane, 2006 07 3-11; 

 TJA renginys vasario 14 ir 16 paminėti, „Tyri ir patyre“ vyko klube „Intro“, 2006 02 22; 

 Projekto „Aš – tolerantiškas“ baigiamasis renginys tarptautinės Tolerancijos dienos 

paminėjimui, Vilnius (dieną Seime, vakare LSDP būstinėje), 2005 11 16; 

 TJA 2006 metais tarptautinę Tolerancijos dieną minėjo Šeštokuose, renginyje dalyvavo 

per 70 šeštokų mokyklos mokinių ir mokytojų, 2006 11 16; 

 Bendrai organizuota konferencija Vilniaus savivaldybėje „Jaunimo priklausomybės ir 

laivės“ 2005; 

 Projektas „Aš tolerantiškas – būkime kartu‘ (pervardintas „Būkime kartu“)  

o Projekto pradžiai pranešimas ir diskusija apie smurtą, Panevėžys, 2006 05 23; 

o Stovykla „Būkime kartu“ skirtas Panevėžio ir Kauno miesto jaunimui, Vilniaus 

raj., terešiškės 2006 07 21-23; 

o Pranešimas ir diskusija apie savižudybes, Panevėžys, 2006 09 20; 

o Filmo „Dievų miškas“ peržiūra ir diskusija, Panevėžys, 2006 10 14; 

 Edukacinė programa „Vilniaus senolių veltinis“, Vilnius, 2006 06 05; 

Neįgyvendinta: 

 Iškyla baidarėmis; 

 Projektas „Čia-tolerancija“ – negavo finansavimo; 

 Projektas „Pažvelkime į pasaulį tolerantiškai“ – nebuvo parengtas. 

Papildomai padaryta: 

 Įgyvendinant 2.b.ii, 2.b.iii ir 3.a.ii.2. veiklos punktus buvo sėkmingai išvystyta 

tarptautinių ryšių veikla, jos sėkmė lydima tinkamai organizuoto, planuoto ir 

komandinio darbo dėka, todėl tarptautinė veikla išskiriama kaip papildoma sritis: 

o Kursyvu parašytos veiklos buvo numatytos aukščiau minėtame veiklos plane visa 

kita yra papildomai įgyvendintos veiklos: 

 

Metai mėn. dienos komentaras 

2
0
0
5
 10 19 - 25 

EK mokymo kursai "Rainbow", Rumunija. Tikslas buvo supažindinti 

dalyvius su metodais skirtais darbui būtent su LGBT jaunimu ir naujų 

ryšių užmezgimui. Dalyvavo 1 TJA narys. 

11  - 

12  - 

2
0
0
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1 12 - 18 

Parengiamasis vizitas jaunimo stovyklai, Italija. Dalyvauja. Tikslas 

buvo aptarti ir suplanuoti tarptautinę jaunimo stovyklą Turine, kurioje 

dalyvautų ir jaunimo grupelė iš Lietuvos. Dalyvavo 1 TJA narys. 

2 

22 
Įvyko TJA narių susitikimas, kurio metu buvo sukurta TJA tarptautinių 

ryšių grupė. 

1 

JTBA pateiktos paraiškos organizuoti 2 tarptautinius projektus: 

parengiamąjį vizitą jaunimo stovyklai ir projektą "Kitoks, bet savas", iš 

kurių abu gavo finansavimą 



3 17 - 23 

"Equality in Action", Slovėnija. Tikslas buvo palyginti skirtingų šalių 

teisinę bazę LGBT srityje ir sužinoti, kokias teises mums teikia ES. 

Dalyvavo 2 TJA nariai. 

4  - 

5 

3 - 7 

JTBA mokymai jaunimo iniciatyvų organizatoriams, Kulautuva. Tikslas 

buvo pasiruošti būsimam projektui "Kitoks, bet savas". Dalyvavo 2 TJA 

nariai. 

15 - 20 
Paskelbtas konkursai dalyvių atrankai į stovyklą Italijoje. Iš viso 

atrankoje dalyvavo 49 žmonės 

29 - 4 

"Organizational Communication and Workflow Management", Estija. 

TJA tarptautinis sekretorius, vedė neformalaus ugdymo užsiėmimus 

dalyviams. Dalyvavo 1 TJA narys. 

6 
15 - 19 

Konferencija „Social rights“, Timisoara, Rumunija, Dalyvauja vienas 

TJA narys. Tikslas – diskutuoti apie žmogaus teises. 

17 - 25 

"Youth Against Heterosexism", Prancūzija. Tikslas buvo susipažinti su 

heteroseksizmo sąvoka ir apraiškomis visuomenėje ir naujų ryšių 

užmezgimas. Dalyvavo 4 TJA nariai. 

7 

3 - 11 
"Buongiorno Europe - Living Together in the House of Euope", Italija. 

Atrinkome 6 dalyvius iš Lietuvos, kurių 4 yra TJA nariai. 

18 
TJA tarptautinių ryšių grupės narys Andrius Dubinas pristatė duomenų 

bazę, skirtą visiems TJA tarptautiniams projektams ir ryšiams suvesti. 

20 - 24 

"Feasibility visit for a Youth Camp", Lietuva. Tai tik TJA tarptautinių 

ryšių grupės organizuotas projektas, kurio tikslas buvo suplanuoti 

jaunimo stovyklą Lietuvoje. Dalyvavo partneriai iš 9 skirtingų 

valstybių. 

8 18 - 26 

"Kitoks, bet savas", Lietuva. Tai tik TJA tarptautinių ryšių grupės 

organizuotas projektas, kurio tikslas buvo sukurti socialinį reklaminį 

vaizdo klipą, skatinantį toleranciją homoseksualiems asmenims. 

Dalyvavo po 2 atstovus iš 6 valstybių, buvo sukurti 5 vaizdo klipai. 

9 
15 - 19 

Parengiamasis vizitas, Graikija. Dalyvavo TJA tarptautinis sekretorius. 

Tikslas buvo pasiruošti projektui "Human Rights, Human Wrongs". 

25 - 2 

"Human Rights, Human Wrongs", Graikija. Atrinkome 6 dalyvius iš 

Lietuvos, kurių 4 yra TJA nariai. Tikslas - žmogaus teisių aptarimas 

įvairių sričių atžvilgiu. 
10 

5 -7 „NGO Baltic Forum“, Stokholmas, Švedija. Dalyvauja 1 TJa narys. 

11 
2 -14 

Projektas „Am I Legal“, Bulgarija. Dalyvavo 5 iš Lietuvos, 4 iš jų TJA 

nariai. Projekto tikslas aptarti diskriminuojamų grupių integraciją į 

visuomenę. 

9 - 16 CMS, Italija, dalyvavo 1 TJA dalyvis. 

 

2005 – 2006 m. Tolerantiško jaunimo asociacija: 

o dalyvavo 13 tarptautinių projektų 

o pateikė 5 paraiškas projektams organizuoti 

o organizavo 2 tarptautinius projektus 

o išsiuntė į užsienį 28 atstovus 

o užmezgė ryšius su 23 valstybėmis 

 

 Pasirašytas 231 000 lt vertės projektas „sėkmingos tautinių mažumų integracijos 

plėtotė diegiant inovatyvius aktyvios socializacijos metodus“, tarp TJA ir Europos 

socialinio fondo, Vilnius, 2006 10 30; 

 Pradėtas įgyvendinti projektas „Daugiakultūrinis Vilnius – tolerantiškas Vilnius“, 2006 

06 07; 

 Projekto „Nelik vienas. Tu bendruomenės narys.“ Filmo peržiūros, Vilnius, 2006 04 25; 



 Projektas - mokymų programa „Gyvenimas čia ir dabar“, skirtas Vilniaus miesto 

jaunimui, Šalčininkų raj., Terešiškės, 2006 07 7-9 ir 14-16. 

 

3 strateginis tikslas - Kryptingai savo veikla parodyti visuomenei pagarbos žmogui 

pripažinimo ir įgyvendinimo privalumus ir jų priėmimo galimybes bei bendrą veiklą ta kryptimi: 

 

Pasiekta: 

 Sėkmingai įgyvendinimas projektas „For diversity. Against discrimination“; 

 Dalyvaujame susitikimuose su tolerantiškomis organizacijomis; 

 Šv. Velykų ir šv. Kalėdų progomis sveikiname organizacijas, kurios yra mūsų partnerės; 

 Labai glaudžiai bendradarbiaujame su tinklapiu www.gayline.lt; 

 Sukurtas ir administruojamas tinklapis www.tja.lt; 

 Skelbiame informaciją apie renginius el. konferencijose; 

 Pasirašyta paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis su naujienų agentūra BNS, nuo 

pasirašymo dienos išplatinta daugiau nei 10 pranešimų spaudai; 

 TJA per šiuo metus buvo cituota ar jos renginiai skelbiami įvairiuose informaciniuose 

šaltiniuose: „Lietuvos rytas“, „Vakaro žinios“, „Respublika“, „Klaipėda“, Delfi.lt, 

www.zebra.lt, www.supermama.lt, www.lijot.lt, www.eurodesk.lt, www.vjosas.lt; 

www.vilnius.lt, www.wikipedia.org, www.lls.lt, europa.eu, www.lsdjs.org, www.eudel.lt, 

www.pankosa.lt, www.forumas.man.lt, www.ngo.lt, www.mes.sakieciai.lt ir kituose. 

 Įgyvendintas „Kūno įvaizdžio suvokimo“ tyrimas. 

Neįgyvendinta: 

 ☺. 

Papildomai padaryta: 

 Dalyvauta Vilniaus jaunimo organizacijų mugėse, 2005 ir 2006 metais; 

 Dalyvauta Panevėžio jaunimo organizacijų mugėje 2005 11 10; 

 Dalyvauta diskusijoje apie homofobija Panevėžio miesto jaunimo organizacijų „Apskritas 

stalas“ susitikime, Panevėžys, 2005 11 19; 

 Dalyvauta LIJOT organizuotoje diskusijoje apie homofobiją, Vilnius, 2005 11 24; 

 AIDS dienos minėjimui skirta akcija Vilniaus mieste ir filmo peržiūra „Intro“ klube, 

Vilnius 2006 12 01; 

 Dalyvavimas LIJOT diskusijoje „Karjera ar šeima“, Vilnius, 2006 03 23; 

 „Risk“ žaidimas tarp TJA narių, Vilnius, 2006 03 25; 

 Organizavome diskusiją „Ar išnyks heteroseksualumas“, diskusiją moderavo dr. 

Margarita Jankauskaitė, dalyvavo 43 dalyviai, „Obuolio respublikoje“, Vilnius, 2006 04 

17; 

 Bendrai su AIDS centru organizuota akcija „Vasara – neužsimiršk“; 

 Organizuota kampanija „Šviesa mūsų lange“, prie jos prisidėjo 23 Lietuvos NVO. 

 

4 strateginis tikslas - Prisidėti įgyvendinant Žmogaus teisių apsaugą visuomenėje bei 

vykdant prevencines programas: 

 

Pasiekta: 

 Suburta grupė iš 5 asmenų, kurie seka žmogaus teises ir reaguoja į šalyje vykstančius 

įvykius; 

 TJA narys yra ES Lygių galimybių metų įgyvendinimo komiteto Lietuvoje Pirmininko 

pavaduotoju; 

 Glaudžiai bendradarbiaujame su 7 žmogaus teises ginančiomis organizacijomis (viso 

Lietuvoje yra apie 20); 

 Rašyti skundai ir kreipimaisi dėl žmogaus teisių pažeidimų spaudoje, taip pat dėl 

įstatymus pažeidžiančių žmogaus teises; 

 Rašyti pranešimai spaudai raginantys bažnyčią ir seimo narius neskatinti nesilaikytis 

įstatymo raidės, pranešimą parėmė 7 NVO; 

 Teikti pasiūlymai Seimui ir Vyriausybei dėl lygių galimybių. 

Neįgyvendinta: 

 Neparengti pasiūlymai Konstitucijos 38 str. pataisai, nes buvo nuspręsta, kad tai 

neefektyvu. 

Papildomai padaryta: 

 TJA susikūrimas sudarė galimybes susiburti neformaliai grupelei, kuri aktyviai gina 

„nepatogias“ teises – jos organizuojamos veiklos nėra oficialios TJA veiklos todėl į 

ataskaitą neįtraukiamos. 


