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Tolerantiško Jaunimo Asociacijos 2007 m. veiklos ataskaita 

(2006 12 16 – 2007 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 – Ignas Dzemyda, 

Rasa Kuodytė – Kazielienė, Laurynas Pliuškys, Lina Šumskaitė, Artūras Rudomanskis. Nuo 

2006-12-16 dienos išrinkti nauji Valdybos nariai – Lukas Gedvila ir Augustas Čičelis. Lukas 

Gedvila atsistatydino dėl asmeninių priežasčių 2007-03-01 dieną. Nuo 2007-03-15 dienos 

Valdybos nare tapo Giedrė Dzemydaitė, kuri vykdo organizacijos vyr. finansininkės pareigas. 

Organizacijos pirmininku nuo 2006-12-19 dienos iki 2007-10-13 dienos buvo Ignas Dzemyda 

(nuo 2007-01-01 iki 2007-10-13 l.e.pirmininko pareigas Rasa Kuodytė – Kazielienė). Nuo 

2007-10-13 pirmininko pareigas eina Rasa Kuodytė – Kazielienė. Valdybos narių pagrindinės 

funkcijos yra šios: Artūras Rudomanskis – Valdybos pirmininkas, viešieji ryšiai, darbas su 

nariais; Augustas Čičelis – Tarptautinių reikalų sekretorius, TJA atstovavimas tarptautiniuose 

santykiuose ir IGLYO ir kt; Giedrė Dzemydaitė – organizacijos finansų apskaitos vedimas; 

Ignas Dzemyda – finansų politikos strategijos priežiūra (projektų rengimas ir kt.); Rasa 

Kuodytė – Kazielienė – pirmininkė, veiklos priežiūra, nacionalinių projektų rengimas ir 

koordinavimas. 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 

 

Situacija jau buvo lengvesnė, nes buvo vykdoma 2005-2006 metais aktyvi veikla, kuri suteikė 

galimybę veiklos tęstinumui.  

 

TJA veikla 2006 12 16 – 2007 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; 

 Periodiškai vyksta organizacijos narių susitikimai; 

 Įkurti Kauno rajono (Babtų), Molėtų, Panevėžio rajono (Upytės, Krekenavos), Anykščių 

rajono (Raguvos), Pajūrio padaliniai; 

 Visuotiniai narių susirinkimai vyko 2007 08 31 – 2007 09 02 ir 2007 12 16; 

 Vyko narių susitikimai ir bendri užsiėmimai taikant humanistinės psichologijos principus, 

buvo suformuotas grupių aktyvas;  

 Bendradarbiaujame su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros 

centru, Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos gėjų lyga, VšĮ „Pusiaukelis“, 

menininkių grupe „Baltos kandys“, jaunimo organizacija „In Corpore“, Lietuvos studentų 

sąjunga ir kt.;  

 Įgyvendinamas sėkmingai Europos socialinio fondo ir SADM remiamas projektas 

„Sėkmingos tautinių mažumų integracijos plėtotė diegiant inovatyvius aktyvios 

socializacijos metodus”. Projektas vykdomas siekiant mažinti tautinių mažumų socialinę 

atskirtį bei skatinti sėkmingą jų integraciją visuomenėje; 

 Laimėtas ir nuo 2008 m. sausio mėnesio prasideda Europos pabėgėlių fondo ir SADM 

remiamas projektas „Savas tarp svetimų“, skirtas pabėgėlių socialinei integracijai;  

 Tapome LIJOT stebėtojais 2007 m. ; 
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 Veikia vidinės komunikacijos grupės: tolerancija@googlegroups.com (100 narių) ir 

tjavaldyba@googlegroups.com (5 nariai – Valdyba).  

 

TJA pajamų suvestinė 2007-iais metais: 

 

Finansavimo šaltinis Finansavimo tikslas Suma 

Europos socialinis fondas 

ir SADM  

Projektui tautinių mažumų integracijai ir 

socializacijai  

150 000 Lt  

Europos pabėgėlių fondas  

ir SADM  

Projektui skirtam pabėgėlių integracijai  150 000 Lt  

Jaunimo reikalų 

departamentas prie 

SADM  

Projektui „Kitoks, bet savas“ (institucinė 

parama)  

2 700 Lt 

Vilniaus miesto jaunimo 

reikalų taryba  

Projektui „Kitoks, bet savas“ (institucinė 

parama)  

12 500 Lt 

Valstybinė mokesčių 

inspekcija 

2 % gyventojų pajamų mokesčio 6 000 Lt 

Vilniaus miesto jaunimo 

reikalų taryba 

Projektui „Lygios galimybės – dažniausiai 

užduodami klausimai (DUK)“  

5 500 Lt 

Privati parama Organizacijos vystymui 1 000 Lt 

 Viso: 327700  

 Iš Saltoniškių perkelti biurą ir nuomotis patalpas veiklai vystyti (Jasinskio 9 – 13, 

Vilnius, 9 kv. m.); 

 Gauta iš Jaunimo reikalų departamento kompiuterinė technika pagal panaudą 5 metams 

(kompiuteris, monitorius, multifunkcinis aparatas); 

 Renginių organizavimui projektorių visuomet mielai skolina Vilniaus jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (VJOSAS), Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyba. 

Neįgyvendinta: 

 Nevyksta nuolatiniai darbo grupių susitikimai; 

 Neįkurti padaliniai Šiauliuose, Alytuje; 

 

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“, 25 dalyviai, Molėtų rajonas, 2007 08 31 – 

2007 09 02; 

 Projekto „Kitoks, bet savas“ dveji mokymai nariams, gerinant viešojo kalbėjimo apie 

žmogaus teises ir socialinių įgūdžių stiprinimui;  

 Projekto „Gyvenimas čia ir dabar“ baigiamasis renginys, bendradarbiaujant su VšĮ 

„Pusiaukelis“ ir vicemeru Algirdu Paleckiu bei VJOSAS pirmininku Dariumi Skusevičiumi 

2007 12 15, Vilnius (Vilniaus miesto savivaldybė), 2007 12 15; 

 TJA 2007 metais tarptautinę Tolerancijos dieną minėjo Vilniuje, renginyje dalyvavo per 

30 organizacijos narių, 2007 11 16; 

 Vyksta periodiški narių susitikimai, kuriuose planuojamos veiklos, aptariama žmogaus 

teisių situacija Lietuvoje;  

 Organizuota konferencija „Lygios galimybės – dažniausiai užduodami klausimai“ 

(Vilniaus kolegija, Basanavičiaus g, Vilnius) 2007 12 23-24; 

 Vykdytas Europos socialinio fondo ir SADM remiamas projektas „„Sėkmingos tautinių 

mažumų integracijos plėtotė diegiant inovatyvius aktyvios socializacijos metodus”. 

Projektas vykdomas siekiant mažinti tautinių mažumų socialinę atskirtį bei skatinti 

sėkmingą jų integraciją visuomenėje. 

Neįgyvendinta: 

 Dalis rengtų projektų negavo paramos.  

Papildomai padaryta: 

 sėkmingai išvystyta tarptautinių ryšių veikla, jos sėkmė lydima tinkamai organizuoto, 

planuoto ir komandinio darbo dėka, todėl tarptautinė veikla išskiriama kaip papildoma 

sritis: 

mailto:tolerancija@googlegroups.com
mailto:tjavaldyba@googlegroups.com
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Data/Projektas/renginys 

2007.03-04 

„Training Tools in Action: Diversity. Inclusion. Equality" – mokymai apie neformalaus mokymo 

taikymą integracijos srityje, Tallinas, Estija. Dalyvavo 1 atstovas. 

2007.05 

„Difference meets tolerance" – jaunimo darbuotojų ir lyderių mokymai, ES „Jaunimas", Bona, 

Vokietija. Dalyvavo 1 atstovas. 

2007.07 

„Solidarity within Europe" – seminaras apie jaunų žmonių integracijos skatinimą, ES 

„Jaunimas" Antverpenas, Belgija. Dalyvavo 1 atstovas. 

2007.09 

„Multiple Discrimination as it affects young people" – EYF seminaras apie daugialypę 

diskriminaciją, Briuselis, Belgija. Dalyvavo 1 atstovas. 

2007.10 

CMS "Carpe diem", Ružomberok, Slovakija. Dalyvavo 2 atstovai. 

2007.11 

„Building Bridges to the Unknown" – konferencija, skirta tarpkultūrinio dialogo plėtojimui, EC, 

Budapeštas, Vengrija. Dalyvavo 1 atstovas. 

2007.11 

"CMS (Content Management Systems)", Ankara, Turkija. Dalyvavo 2 atstovai. 

2007.12 

IGLYO Visuotinis narių susirinkimas, Malaga, Ispanija. Dalyvavo 1 atstovas. 

2007.12 

„The I and Beyond", ES „Aktyvus jaunimas" – tarptautiniai jaunimo mainai Maltoje, skirti 

asmens ir aplinkos sąveikos pažinimui. Dalyvavo 5 atstovai. 

Bendri pasiekimai tarptautinių santykių erdvėje:  

2006 – 2007 m. Tolerantiško jaunimo asociacija: 

o dalyvavo 12 tarptautinių projektų 

o išsiuntė į užsienį 8 atstovus 

2007 12 10 Augustas Čičelis tapo IGLYO Valdybos narys, taip sudarytos geresnės galimybės 

atatovauti TJA tarptautinėje jaunimo organizacijų arenoje.  

 

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 prisidėta įgyvendinant „Lygių galimybių 2007 metų“ programa;  

 Dalyvaujame susitikimuose su tolerantiškomis organizacijomis; 

 Šv. Velykų ir šv. Kalėdų progomis sveikiname organizacijas, kurios yra mūsų partnerės; 
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 Kalėdinis narių susitikimas ir pasidalijimas lūkesčiais, rezultatų aptarimas, naujų planų 

iiškėlimas;  

 Labai glaudžiai bendradarbiaujame su tinklapiu www.gayline.lt; 

 Sukurtas ir administruojamas tinklapis www.tja.lt; 

 Skelbiame informaciją apie renginius el. konferencijose; 

 Naujienų agentūros BNS tinklu išplatinta daugiau nei 20 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. 

Neįgyvendinta: 

 ☺. 

Papildomai padaryta: 

 Konferencijos „Lygios galimybės – dažniausiai užduodami klausimai“ lankstinukų 

platinimas apie pažeidžiamas žmogaus teises;  

 Organizuotos bendros diskusijos su Naujosios kairės 95 nariais.  

 

4 strateginis tikslas - Prisidėti įgyvendinant Žmogaus teisių apsaugą visuomenėje bei 

vykdant prevencines programas: 

 

Pasiekta: 

 Suburta grupė, kuri buvo sudaryta iš 5 asmenų, dabar išsiplėtė iki 10 asmenų, kurie 

seka žmogaus teises ir reaguoja į šalyje vykstančius įvykius; 

 Glaudžiai bendradarbiaujame su 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; 

 Teikti pasiūlymai Seimui ir Vyriausybei dėl lygių galimybių. 

Neįgyvendinta: 

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. 

 

 

 

 

Valdybos vardu  

 

TVIRTINU  

 

Pirmininkė      Rasa Kuodytė – Kazielienė  


