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Informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tiks-

lus: 

 

 

1. Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui, jo pasirinkimui ir požiūriui:  

1.1.Siekėme raštu, žodžiu ar kitais būdais reikšti asociacijos poziciją visuomenėje, propa-

guoti organizacijos tikslus, atitinkančius šiuolaikiškos ir tolerantiškos visuomenės verty-

bes. 

 

Vykdėme advokaciją dėl ydingų Nepilnamečių apsaugos nuo žalingo viešos informacijos poveikio 

įstatymo nuostatų. Su kitomis jaunimo organizacijomis rengėme akciją už vienalyčių porų 

partnerystės įteisinimą. 

Asociacijos nariai ne mažiau kaip 3 kartus dalyvavo diskusijose, rengė pranešimus konferencijose 

žmogaus teisių temomis; taip pat asociacijos nariai dalyvavo 2 tarptautiniuose mokymuose ir kituo-

se jaunimo organizacijų renginiuose.  

Paskelbti 3 asociacijos narių straipsniai naujienų portaluose delfi.lt, manoteises.lt. 

 

2. Skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją seksualinėms mažumoms bei kitoms socia-

linėms grupėms, žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją. 

 

2.1.Siekėme bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis, vals-

tybinėmis institucijomis bei kitais juridiniais asmenimis 

Organizacija rėmė ir prisidėjo prie iniciatyvų viešinti #metoo judėjimo, tarpkultūrinio ugdymo sie-

kius gerinti teisėsaugos veiksmus siekiant išaiškinti ir tinkamai kvalifikuoti neapykantos nusikalti-

mus; kreiptasi į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl VšĮ Krikščioniškosios kultūros instituto vyk-

domos masinės neapykantos ir diskriminacijos kurstymo kampanijos. Nariai prisidėjo rengiant ir 

dalyvavo Kovo 8-osios eitynėse Vilniuje.  

 

2.2.Siekėme užsiimti švietėjiška ir kultūrine veikla, rengti su tuo susijusius renginius, daly-

vauti projektuose susijusiuose su Asociacijos veikos tikslais 

Organizuotas jaunimo grupės dalyvavimas Baltic Pride Rygoje ir pasiruošimo jam dirbtuvės.  

Tolerancijos dienos ir Žmogaus teisių dienos minėjimo renginiai surengti 5 mokyklose. Taip pat 2 

edukaciniai renginiai žmogaus teisių ir LGBT teisių temomis surengti Vilniaus universitete bendra-

darbiaujant su Universiteto LGBT+ grupe ir organizacija „Be etikečių“. 

Organizacija pradėjo bendradarbiavimą ir įvykdė jaunimo mainų projektą su nevyriausybine orga-

nizacija Ukrainoje. Suorganizuoti jaunimo mokymai Ukrainoje žmogaus teisių aktyvizmo tema. 

Parengti ir paskelbti jaunimui 2 skirti vaizdo įrašai ir 3 tinklalaidės apie LGBT teises. 
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3. Vienyti tolerantišką jaunimą ir visus kitus tolerantiškus asmenis bendrai veiklai, stiprinti 

tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį 

aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.  

3.1.Atstovome organizacijos pozicijai įvairiose skėtinėse organizacijose – dalyvavome LI-

JOT veiklose, Šiaulių Apskritojo stalo, Kauno ir Vilniaus apskritųjų stalų veikloje. 

3.2.Siekėme samdyti asmenis ir burti savanorius, kurie prisidėtų prie organizacijos veiklos. 

Organizavo savanorių mentorystės programą, kurios metu rengėme 2 mokymus savano-

riams. Savanoriai organizavo renginius Vilniuje, Kaune, ir Šiauliuose bei parengė ir į-

gyvendino jaunimo stovyklą žmogaus teisių tema, kurioje dalyvavo 30 dalyvių. Nuolat 

organizuoti socialiniai vakarai ir kiti renginiai 3-uose Lietuvos miestuose.  

 

 

Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 

 

315 narių 

 

Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; 

 

1 darbuotojas 

 

Informacija apie gautą paramą (pateikiant informaciją apie paramos teikėjus juridi-

nius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo su-

teiktos paramos dalykas ir jo vertė) ir jos panaudojimą. 

Rėmėjai: 

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM 

Rosa Luxemburg fondas 

Erasmus + KA2 

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba 

 

 

Paramos per 2018 m. panaudota  € - , projektų vykdymui, su juo susijusiam darbo užmokes-

čiui, administracinėms išlaidoms, apmokėjimui už paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


