
TJA 2012 metų VEIKLŲ PROGRAMOS įgyvendinimas 

Tikslas Uždavinys Veikla 
Pasiūlymai pastabos pagal veiklas 

a. Gerinti 
organizacinę 

struktūrą ir 

veiklų 
koordinavimą 

i. Savanorių 
įtraukimo į 

organizacijos 

veiklą 
optimizavimas 

1. Programos 
„Savanorių 

pritraukimas ir 

vadovavimas jiems 
įgyvendinant 

ilgalaikius 
projektus“ 

sukūrimas 

Parengtas projektas (Šveicarijos)– atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

2. Leidinio, skirto 
savanoriams 

pritraukti, 
parengimas 

Parengtas projektas (Šveicarijos)– atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

3. Multikultūrinio 

savanorystės 
centro įkūrimas. 

Įkurtas. 

4. Sukurti skiltį 

savanoriams TJA 

puslapyje. 

Parengtas projektas (Šveicarijos) – atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

ii. Organizacijos 
administracinių 

ir vykdomųjų 
veiklų gebėjimų 

stiprinimas 

1. Asociacijos 
narių kvalifikacijos 

kėlimas. 

EIF PLIUS projektuose numatytos priemonės kelti viešųjų pirkimų organizavimui patirtį. 
 

Parengtas projektas (Šveicarijos) – atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

2. Mokymai 
„Taikių 

demokratinių 
priemonių 

panaudojimas 
ginant žmogaus 

teises“. 

Parengtas projektas (Šveicarijos) – atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

3. Mokymai 
„Viešojo intereso 

atstovavimas. Kaip 

daryti įtaką 
valdžios 

institucijoms lygių 

Parengtas projektas (Šveicarijos) – atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 



galimybių ir 
nediskriminavimo 

siekiams 
įgyvendinti“ 

iii. užtikrinti 
stabilią TJA 

biurų veiklą 

1. Projektų 
parengimas ir 

įgyvendinimas 
stabiliam biuro 

funkcionavimui 

JRD projektas, Vilniaus m. savivaldybės instituciniai plėtrai projektai. 

2. Dviejų procentų 
surinkimo 

organizavimas 

Organizuota kampanija surinkta bene 1500 Lt daugiau nei praėjusiais metais beveik 7000 Lt. 

3. Patalpų pagal 

panaudą gavimo 
organizavimas 

organizacijos 

biurams. 

Tartasi su Vilniaus savivaldybe – atmeta dėl ideologinių aspektų. 

4. Biuro vidaus 

taisyklių 
parengimas 

Ol kas reglamentuojama tik technikos naudojimas, raktų išdavimas. 

5. Biuro veiklos 

aptarimai 

Vyko arti 10 biuro darbuotojų veiklos aptarimai. 2012-11-27 buvo 13 darbuotojų (apdraustųjų). 

6. TJA biurų 
aprūpinimas 

resursais bei 

administracinio 
personalo 

išlaikymas 

TJA pagal projektus ir 2 proc. Biuro administracinėms veikloms, kanceliarinėms ir eksploatacinėms, 
pašto biuro priežiūros priemonėms medžiagoms per metus skiria apie 3600 Lt 

iv. užtikrinti 
pastovų 

organizacijos 
valdymo 

organų darbą 

1. Visuotinis narių 
susirinkimas 

Vyksta šiuo metu 

2. Valdybos 

posėdžiai 

Valdyba organizaciniais klausimais turėjo per 6 susitikimus (su reikalavimu protokoluoti per puse) 

maždaug po 1 kas 2 mėn. Tačiau valdybos el. konferencijoje buvo derinami įvairūs klausimai. 

3. 2013 m. veiklos 

plano rengimas 

Buvo rengiamas veiklų planas, tačiau atsiradus poreikiui parengti 3 m. veiklos planą dėl Roza 

Luxembourg siūloma sudaryti darbo grupę ir veiklų planą svarstyti per artimiausią pusmetį. O šiuo 
metu vykdyti šio veiklų plano nepasiektus rodiklius. 



v. užtikrinti 
finansų ir 

veiklos kontrolę 

1. Ataskaita apie 
2011 m. veiklų 

plano 
įgyvendinimą 

Vyksta pristatymas 

2. Ataskaita apie 

dviejų procentų 
panaudojimą 

Vyksta pristatymas 

3. TJA finansinė 

ataskaita 

Vyksta pristatymas 

b. Plėtoti ir 

valdyti 
žmogiškuosius 

išteklius 

i. pritraukti 

narius į 
organizacijos 

veiklą didinti jų 

motyvaciją 
veikti 

1. TJA Stovykos 

organizavimas 
Rugsėjo pradžioje, Alytaus raj.  TJA 12-oji stovykla 
 

 
2. Specialistų, 
praktikantų į 

organzacijos veiklą 

TJA per praėjusius metus praktiką pasirašė ir atliko 5 studentai. 



pritraukimas. 

3. Renginys „TJA 

narių socializacija“ 

(gimtadienis) 
(JRD projekt.) 

Renginių programa: 

  

lapkričio 13 d. 
Susitikimas su Lietuvos edukologijos universiteto studentais; 

  
lapkričio 15 d. 

Paskaita Kauno kolegijos studentams tema „Kultūros sampratos reikšmė tolerancijai“; 

  
lapkričio 16 d. 

17 val. mokinių piešinių konkurso „Tradicijos ir Tolerancija: kitokie tarp mūsų“, kuriame dalyvavo 
per 100 mokyklų parodos atidarymas (A. Smetonos g. 5 „Multikultūrinis savanorystės centras“, 

Vilnius); 
 

18 val. 30 min. Phil Mulloy animacinio edukacinio filmo „Intolerance“ peržiūra ir diskusija (A. Jakšto 

g. 9-133, Vilnius); 
 

22 val. „Charming and Smart“@Men‘s Factory. Septintojo TJA gimtadienio vakarėlis. 
Nuo 22 iki 23 val. įėjimas nemokamas, nuo 23 val iki ryto – 10 Lt. TJA renginiuose 

užsiregistravusiems nemokamas įėjimas iki 24 val. 

4. Kultūriniai, 
edukaciniai, 

socializaciniai 
renginiai (filmų 

peržiūros, stalo 

žaidimai ir pan.) 
(JRD projekt.) 

Per tą laikotarpį įvyko per 20 TJA socializacijos vakarų, kurių tarpe buvo tradicinės filmų peržiūros, 
Žaidimų vakarai, diskusijos, susitikimai su įžymiais žmonėmis. 

c. Plėtoti 

regioninę veiklą 

i. skatinti 

padalinių 
savarankiškum

ą 

1. Regioninių 

padalinių 
organizacinės 

bazės stiprinimas 

TJA Kauno skyriui skirtas TJA projektorius 

2. Padalinių 

įstojimas į 

regionines 
skėtines jaunimo 

organizacijas 

Šiuo metu tėra Vilniaus ir Kauno padaliniai skėtinių organizacijų nariai. 



3. Projektų 
institucinei 

paramai gauti 
regionuose 

rengimas 

Vilniaus m. sėkmingai, Kaune nesėkmingai. 

ii. Plėsti veiklą 
regionuose 

1. Pajūrio 
iniciatyvinės 

grupės 
formavimas. 

Neįgyvendinta dėl resursų ir laiko stokos 

2. Tarpregioninių 

susitikimų 
organizavimas 

Dėl resursų stokos valdybos nariai ir asociacijos vadovė iš asmeninių lėšų vykdavo pagal galimybes 

į regioninių padalinių renginius. 

a. 
Bendradarbiaut

i su Lietuvos ir 
užsienio 

organizacijomis 

i. vystyti 
tarptautinius 

ryšius su 
tarptautinėmis 

organizacijomis 

1. Jaunimo mainų 
organizavimas ir 

dalyvavimas juose 

Pasirašyta Europos savanorių tarnybos sutartis gautas priimančios/siunčiančios organizacijos 
statusas. 

2. Narystės 
mokečiai IGLYO, 

ILGA tinklams 

Sumokėti: 60 ir 30 eurų atitinkamai. 

3. Dalyvauti 

IGLYO, ANSO, 

ILGA ir kitų tinklų 
veikloje 

Dėl koordinavimo stokos dalyvauta minimaliai. 

ii. įsitraukti į 

tarptautinę 
veiklą 

  

1. Dalyvavimas 

Baltijos šalių Pride, 
IDAHO dieno 

organizavime: 
1. Filmų festivalio 

organizavimas 
Lietuvoje 

2. Parodos LGBT 

tema rengimas 
3. Diskusijos 

organizavimas 
4. BP viešinimas 

Lietuvoje 

5. Pasirengimas 
ir dalyvavimas 

Baltijos BP 
eitynėse 

Dėl resursų stokos nevisos veiklos įgyvendintos. 

 
4. BP viešinimas Lietuvoje 

5. Pasirengimas ir dalyvavimas Baltijos BP eitynėse 
6. TJA atributikos parengimas 

 



6. TJA 
atributikos 

parengimas 

 
 
Tačiau organizuotas organizacijos dalyvavimas PASAULIO PRIDE eitynėse. 

 
Europride: 



 
 

2. SOGI 
el.konferencija 

Neįgyvendinta. 

iii. užtikrinti 

nuolatinę 
tarptautinių 

ryšių veiklą 

1. Duomenų bazės 

apie tarptautinių ir 
nacionalinių 

organizacijų veiklą 
tvarkymas 

Pradėta, neužbaigta. 

2. Nuolatinis TJA 

atstovavimas 
tarptautinėje 

veikloje ir 

informacijos 
pateikimas 

Kiek leido laikas ir resursai buvo daroma 



3. www.tja.lt 
angliškos versijos 

plėtra 

Neįgyvendinta 

4. Informuoti 

tarptautinius 

partnerius 
(ambasados, org., 

parlamentinės 
grupės) apie 

veiklas. 

Pagal galimybes vykdyta. Sėkmingai plėtojami santykiai su Nyderlandų, Švedijos bei Jungtinių 

Amerikos valstijų ambasadomis. 

5. Partnerių 
organizacijų 

sveikinimas 
įvairiomis 

progomis (Nauji 

metai, įsikūrimo 
datos ir pan.) 

Nesiųsta. 

iv. vystyti savo 

veiklą skėtinėse 
organizacijose 

1. Rezoliucijų ir/ar 

pozicijų pateikimas 
skėtinėms 

organizacijoms 

Neteikta 

2. Susitikimai su 

skėtinių 

organizacijų 
lyderiais 

Neformalūs. 

3. Pasiūlymų 

bendrai veiklai 
teikimas ir 

įgyvendinimas 

Nepasiekta 

v. vystyti ryšius 

su Lietuvos 

organizacijomis 

1. Partnerių 

organizacijų 

sveikinimas 
įvairiomis 

progomis (Nauji 
metai, įsikūrimo 

datos ir pan.) 

Siųsti sveikinimai partnerėms mokykloms, institucijoms. 

2. Susitikimai su 
organizacijų 

atstovais (darbo 

Iš dalies. 



reikalais ir 
kviečiant į 

socialinius 
vakarus) 

3. 

Bendradarbiavimo 
su klubais 

plėtojimas. 

Sutarta dėl viešinimo veiklos, gimtadienio vakarėlių organizavimo suteikiant nemokamą įėjimą ir 

sudarant galimybes švęsti ir pan. Aptartas socialinio bendradarbiavimo galimybės. 

4. "Gaymap" 
parengimas 

Parengtas projektas (Šveicarijos)– atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

5. Bendrų veiklų 
su organizacijomis 

rengimas 

Paremtas kino festivalis Be etikečių“, skaityti pranešimai Vilniaus Kolegijoje, Lietuvos edukologijos 
universitete ir kt. apie 8 renginiai. 

b. Vystyti 
viešuosius 

ryšius 

i. TJA 
matomumo ir 

viešumo 

didinimas 

1. Pagaminti 
suvenyrų, kitokių 

daiktų su TJA 

atributika (pvz.: 
raktų pakabukų, 

TJA vėliava, 
tušinukų, 

tarškynių, 
marškinėliai ir kt.)  

Pagamintos TJA vėliavos, tušinukai. 

2. Informacijos 

apie TJA veiklą 
sklaida, (naujienų 

tarnybose)  

Buvo išplatinti 9 pranešimai spaudai, Buvo išspausdinti 6 užsakomieji projektiniai straipsniai, taip 

pat papildomai buvo keletas straipsnių viešojoje erdvėje, pvz: 15min.lt apie organizuotą straipsnių 
konkursą ir pan. 

3. Renginiai TJA 
reprezentacijai 

(imPULSAS) 

Neįgyvendinta. 

4. Parengti 
stotelėms reklamą 

LGBT tolerancijos 

tema. 

Parengtas projektas (Šveicarijos)– atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

ii. stiprinti 

ryšius su 

žiniasklaida ir 
kitais viešosios 

nuomonės 

1. Žurnalistų 

rašančių žmogaus 

teisių tema (už ir 
prieš) sąrašų 

sudarymas 

Neparengta. 



formuotojais 2. Susitikimų su 
žurnalistais 

dirbančių žmogaus 
teisių srityje 

organizavimas 

Neformalūs organizuoti 2. Įvyko papildomų bene 3-5. 

3. Informacijos, su 
žurnalistais 

dirbančiais 
žmogaus teisių 

srityje, keitimasis. 

Vyksta nuolat. 

4. 
Bendradarbiavimų 

su televizijomis 
plėtojimas.  

Silpnas. Bet buvo asociacijos nariai pakviesti į LNK, Info TV, TV3 laidas, daryti reportažai visose LT 
televizijose. 

iii. plėtoti 

informacinę 
sistemą 

1. TJA Facebook 

palaikymas 
plėtojimas. 

Buvo paleista viešinimo kampanija, šiuo metu turime jau per 2000 vartotojų pagrindinėje 

asociacijos, o per visas sudėjus skirtingų asmenų turime per 3000 

2. TJA svetainės 

priežiūra 

Buvo atnaujinama informacija, sumokėti mokesčiai už domeną iš JRD projekto, praėjusią savaitę 

TJA puslapis buvo nulaužtas, todėl reikėjo atstatyti informaciją. 

3. Gayline 

svetainės 

palaikymas, 
plėtojimas. 

Buvo siunčiami straipsniai, bendrai organizuota politinė kampanija. 

4. Užsienio 

informacinių 
šaltinių sąrašo 

parengimas (kam 
siųsti pranešimus, 

informaciją).  

Neatnaujintas 

5. Informacijos 
pateikimas 

užsienio 
informaciniams 

tinklalapiams ir 

organizacijoms. 

Ribotai 

c. Viešoje 

erdvėje 

atstovauti 
grupes kurių 

i. analizuoti 

įvykius viešoje 

erdvėje 

1. Žiniasklaidos 

stebėsena 

Vyko iš dalies 

2. Įstatymų 
leidybos 

Vyko iš dalies 



teisės 
pažeidžiamos 

stebėsena 

3. Dalyvavimas 
konferencijose, 

renginiuose 
žmogaus teisių 

tema 

Valdybos nariai dalyvavo ir skaitė pranešimus įvairiose konferencijose. Pavyzdžiui Žmogaus teisių 
konferencijoje „Žmogaus teisės šiandien: pasaulis, Europa, Lietuva” ir pan. 

4. Radikalių grupių 
veiklos stebėsena 

Vykdoma 

5. Dalyvavimas 

tarpžinybinėse 
darbo grupėse 

Nevykdyta 

ii. reaguoti į 

įvykius viešoje 
erdvėje 

1. Straipsnių 

rašymas 

Asociacijos nariai rašė straipsnius: dažniausiai matomi Valdybos narės Nidos Vasiliauskaitės, Donato 

Paulausko ir pan. 

2. Rengti trumpus 

komentarus apie 
įvykius ir persiųsti 

žurnalistams 
nuomonę. 

Buvo siųsti apie 3 komentarai. 

3. Pranešimų 

konferencijose 
skaitymas, 

dalyvavimas 
diskusijose, 

debatuose. 

Buvo surengtos 3 spaudos konferencijos, kuriose dalyvavo TJA nariai. Buvo organizuoti mokymai 

Socialinių mokslų kolegijoje (350 studentų per 4 grupes). Seminarai tarpkultūrinio ugdymo tema 
moksleiviams (Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija, VU socialiniai darbuotojai ir pan.). 

 



 
4. Organizacijų 

sutelkimas bendrai 
veiklai (pvz.: 

sutelkimas 

pasirašyti bendrus 
raštus) 

Buvo organizuotos akcijos prieš Konstitucijos 38 str. 2 renginiai. Laidotuvės ir priverstinės 

tuoktuvės. 

5. Kreipimųsi į 

institucijas, 
organizacijas, 

asmenis rengimas 
ir platinimas 

Dažniausiai taui buvo susiję su asociacijos gynimu (prokuratūra, FNNT, Socmin, fondas ir t.t.) 

6. Organizuoti 

ir/ar dalyvauti 
viešose pilietinėse 

akcijose 

Įvairios akcijos tame tarpe prieš Konstitucijos 38 str. keitimą 
 



 
 
Kovo 11-osios minėjimas 
 



 
 

Prieš Konstitucijos pataisą: 



 
 

7. Pranešimų 
žiniasklaidai 

reaguojant į 
įvykius platinimas 

Bendroje sumoje kaip reakcija į įvykius buvo 5 pranešimai iš 9. 

iii. teisėkūros ir 

teisminės 
praktikos 

formavimas 

1. Bylos dėl 

žeminančių ir 
įžeidinėjančių 

žodžių 

panaikinimo iš 
viešosios erdvės 

pradėjimas 

Nerasta finansinių resursų. 

2. Strateginės 

bylos (pvz.: 

partnerysčių 
precedentinė byla) 

Nerasta finansinių resursų.  



3. Partnerystės 
įstatymo projekto 

plėtojimas ir 
atstovavimas 

Dalyvauta tik diskusijose. 

d. Skatinti 

visuomenės 
pilietiškumą 

i. visuomenės 

švietimas 
žmogaus teisių 

srityje 

1. Konferencija 

lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo 

tema siekiant 
stiprinti 

demokratiją ir 

pilietinę 
visuomenę 

Parengtas projektas (Šveicarijos)– atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

2. Užsakomųjų 
LGBT straipsnių 

žiniasklaidoje 

rengimas ir 
publikavimas. 

Nerasta finansinių resursų. 

ii. palankios 

žmogaus 
teisėms 

politikos 

formavimas 

1. Edukaciniai 

projektai 
(organizacijoms ir 

institucijoms 

aiškintis apie ŽTS) 

Išskirtinių nebuvo 
 



 
2. 

Bendradarbiavima
s su politikos 

formuotojais 

Rengtos spaudos konferencijos, vykdyti susitikimai, bendrdarbiavimas teikiant įstatymo projektus. 

3. Pasiūlymų 
teikimas įstatymų, 

jų projektų 

tobulinimui 

Buvo teikti pasiūlymai Lygių galimybių įstatymo tobulinimui. Konstitucijos pataisos tobulinimui. 

4. Žmogaus teises 

remiančių politikų 
rėmimas. 

Buvo organizuoti bendri renginiai (pvz. 2 konferencijos Seime, 2 spaudos konferencijos) 

5. Straipsnių apie 

žmogaus teises 
rengimas 

Specialiai šiam tikslui nebuvo tiesiogiai rengiama, tačiau TJA nariai savo iniciatyva parengė ir buvo 

išspausdinti įvairūs straipsniai skirtingose žiniasklaidos priemonėse. 



iii dalyvauti 
politiniuose 

procesuose 
gerinant 

žmogaus teisių 
užtikrinimą 

politinėmis 

priemonėmis. 

1. Linksmasis 
žmogaus teisių 

negerbiančių 
politikų rinkimų 

organizavimas 

Įgyvendinta 

2. Aktyvus 
dalyvavimas 

Seimo rinkimų 
kampanijoje per 

vienmandatę 

sistemą 

Organizuota žmogaus teises palaikantiems politikams kampanija. 

3. Aktyvus 

dalyvavimas 
Seimo rinkimų 

kampanijoje per 

daugiamandatę 
sistemą 

Organizuota žmogaus teises palaikantiems politikams kampanija. 

a. vykdyti 

konsultacinę – 
informacinę 

veiklą socialiai 
pažeidžiamoms 

grupėms 

i. Siekti 

platesnio 
žmogaus teisių 

įtraukimo į 
bendrojo 

lavinimo 

programas. 

1. Metodinės 

priemonės 
tarpkultūrinėms 

kompetencijoms 
mokyklose 

parengimas 

Parengta 

2. Tarpkultūrinių 
kompetencijų 

ugdymo renginiai 

Vykdyti įvairūs 
 



 
ii. teikti teisinę 
ir informacinę 
pagalbą 
asmenims 

1. LGBT 

Informacinio-

kunsultacinio ir 
integracijos centro 

vystymas 

Parengtas projektas (Šveicarijos)– atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų 

2. Migrantų 
informavimo ir 

konsultavimo 
centro PLIUS 

veiklos vystymas 

Sėkmingai plėtojamas. 

2. TJA bibliotekos 
knygų katalogo 

sudarymas, 
paskelbimas bei 

bibliotekos 

Parengtas projektas (Šveicarijos)– atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų. O migrantų 
informavimo ir konsultavimo centre bus galima įsigyti 40 naujų knygų. 



atnaujinimas. 

3. Profesionalaus 

teisininko 
įtraukimas į 

asociacijos veiklą 

Turime. Buvo parengta byla vasario 16 d. bylai, bet nutraukta dėl per mažo dėmesio iš 

Kauno skyriaus. 

iii. šviesti ir 
aktyvinti 

pažeidžiamas 
socialines 

grupes 

1. Neformalūs 
susitikimai 

Vyksta individualiai. 

2. Šviečiamieji 

straipsniai LGBT 
bendruomenei 

labiau pažinti 
save. 

Nepasiekta. 

3. Paramos grupės 

LGBT vaikų 
tėvams 

formavimas. 

Vyksta Psichologinės konsultacijos. 

4. Informaciniai 
leidiniai (LGBT) 

neišleista 

 

Ačiū už dėmesį ☺ 



TJA veiklos LGBT bendruomenei ataskaita už 2012 m. 

Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) daugiau negu 7 metus dirba biseksualių, 
homoseksualių, transseksualių ir apskritai visų asmenų teisių srityje. TJA kol kas vienintelė 
organizacija Lietuvoje, kuri savo veiklos prioritetu laikydama LGBT*, šioje srityje dirba 
išskirtinai savanoriškais pagrindais. Viskas, ką pasiekia organizacija, yra tik jos narių ir 
draugų, 2 % paramos skyrėjų bendrų ir asmeninių pastangų dėka. 

 

Kaip ir kasmet kviečiame visus ir ypač tuos, kurie vienokiu ar kitokiu būdu parėmė organizaciją, 

susipažinti su trumpa mūsų veiklos LGBT* žmonėms metine apžvalga. 

 

Organizacija savo veiklą grindžia 3 strateginiais tikslais: 

1. Sudaryti jaunimui, susidomėjusiems asmenims geresnes galimybes socializuotis įsitraukiant į veiklą 

žmogaus teisių srityje. 

2. Formuoti viešąjį diskursą, dalyvauti politiniuose procesuose žmogaus teisių politikos Lietuvoje 

gerinimui bei vykdyti veiklas skatinančias pagarbą žmogui. 

3. Stiprinti žmonių socialinę kompetenciją ir skatinti jaunimo, socialiai pažeidžiamų grupių pilietiškumą. 

 

Visuomenės informavimas 

Žvelgiant apibendrintai ir kiek plačiau – viešoje erdvėje itin svarbu palaikyti LGBT* aspektų nagrinėjimą, 

nes tai ne tik prisideda prie pačių LGBT* asmenų emancipacijos, tačiau pamažu iš šešėlio padeda 

išryškinti gyvų asmenų veidus. 

Visuomenės informavimo veiklos vykdytos tiek reiškiant bendrą Asociacijos poziciją, tiek individualiomis 

Asociacijos narių pozicijomis, nuomonėmis ar komentarais. 

TJA vardu praėjusiais metais buvo išplatinta 11 pranešimų spaudai (BNS naujienų tarnyba), Asociacijos 

atstovai aktualiomis temomis teikė komentarus įvairioms televizijoms, radijui, internetinei ir spaudintinei 

žiniasklaidai. 

Asociacija sėkmingai skleidžia informaciją ir socialiniuose tinkluose (http://www.facebook.com/tja.lt), 
draugų ratas perkopė 2100 narių. 

Tarp dažniausiai viešai publikuojamų Asociacijos narių yra Donatas Paulauskas, Justinas V. Daugmaudis, 

Morta Vidūnaitė, valdybos nariai Nida Vasiliauskaitė, Mindaugas Kluonis, Artūras Rudomanskis. 

Tolerantiško jaunimo asociacija bendradarbiaudama su radijo stotimi „Laisvoji banga“ vykdė laidų ciklą 

„Visiškai laisvai“, iš viso buvo parengta 10 radijo laidų. 

 

Neapykantos nusikaltimų prevencija ir teisinė LGBT gynyba 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos atstovai buvo pirmieji Lietuvoje, kurie dar 2007 m. pradžioje, siekdami 

apginti viešąjį interesą, kreipėsi į prokuratūrą, kad būtų pradėti baudžiamieji persekiojimai neapykantos 

skleidėjams. Tokio pobūdžio projektas netruko duoti vaisių – raginimų nužudyti, susidoroti ypač sumažėjo. 

Organizacijos iniciatyva šiuo metu vyksta 46 ikiteisminiai tyrimai 

(http://www.tja.lt/images/stories/naujienos/skundai.jpg) dėl neapykantos kurstymo homoseksualių 
žmonių atžvilgiu, kuriuos generalinė prokuratūra pradėjo gavusi TJA pareiškimus. Dažniausiai tyrimai 

baigiami neapykantą dėl seksualinės orientacijos kursčiusių asmenų nubaudimu. Praėjusiais metais buvo 

nubausti 7 neapykantos skleidėjai. TJA iniciatyva gayline.lt svetainėje sudaryta galimybė pranešti apie 
neapykantos kurstymą mūsų organizacijai, o TJA savanoriai surinkę informaciją apie galimus pažeidimus 

parengia kreipimusis į teisėsaugos institucijas ir prižiūri procesinius veiksmus. 

http://www.facebook.com/tja.lt
http://www.tja.lt/images/stories/naujienos/skundai.jpg


Džiaugiamės, kad ši neatlygintina iniciatyva pasitvirtino kaip sėkminga ir paskatino kitus ją plėtoti. Šiuo 

klausimu viena organizacijų netgi įgyvendina projektą. Džiugu, kad skundus teikia ir patys asmenys. 

Aktyvi organizacijos vykdoma viešosios erdvės stebėsena ir veiksmai, siekiant, kad būtų nubausti 
neapykantos kurstytojai, duoda rezultatų: neretai už nusikaltimus nubaudžiami radikaliausi nacionalistai. 

Galbūt neveltui Asociacijos nariai Nida Vasiliauskaitė, Artūras Rudomanskis patenka į dešimtuką labiausiai 

pavojingų antinacionalistinio judėjimo veikėjų. 

Ginant transseksualius piliečius ir remiantis įstatuose numatyta teise atstovauti Asociacijos nariams, TJA ir 

jos nariai finansavo bylinėjimąsi aukštesnės instancijos teisme. Nagrinėtas ieškinys dėl turtinės ir 
neturtinės žalos atlyginimo transseksualiai moteriai šiais metais buvo patenkintas, tačiau net ir laimėjus, 

nekompensuotų išlaidų bylinėjimuisi proporcinė dalis viršijo priteistą sumą. 

 

LGBT teisės politikoje 

 

Tolerantiško jaunimo asociacija, siekdama labiau sustiprinti LGBT* palankią politiką, jau antrą kartą 

bendradarbiaudama su partneriais organizavo politines kampanijas labiausiai LGBT* bendruomenei 

palankiems ir prie LGBT* lygiateisiškumo prisidėjusiems politikams. 

„LGBT balsas“ kampanijos pagrindinė mintis teigė, kad niekas už mus pačius neužtikrins mums 
lygiateisiškumo, teisės būti savimi, nesijaučiant išstumtiems iš viešosios erdvės į užribį. Todėl tik patys 

įtakodami politiką, mus įvardijant kaip konsoliduotą politinę galią galime tikėtis pokyčių. 

LGBT balsai prisidėjo Seimo narėmis išrenkant prof. M. A. Pavilionienę, doc. G. Purvaneckienę, D. Kuodytę 

ir kt. 

Šiandien LGBT bendruomenei nėra užtrenktos durys vystyti LGBT* palankią veiklą Parlamente – tai visų, 

kurie prisidėjo prie kampanijos „LGBT balsas“ organizavimo ir dalyvavo joje pasiekimas. 

Sužinojus, kad Tėvynės Sąjungos–Lietuvos konservatorių atstovas Seimo narys Stasys Šedbaras užsimojo 
Konstitucijos 38 straipsnyje sutapatinti šeimos sampratą tik su santuoka bei atmesti kitas šeimos formas, 

Asociacijos nariai, bendradarbiaudami su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, politikais, 

visuomenininkais organizavo protesto akcijas (http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
ash3/599325_10150967096024004_1792132494_n.jpg), dalyvavo visuose svarstymuose, derino su 

politikais galimybes užblokuoti tokių pataisų priėmimą. Tikriausiai Jums žinoma, kad rezultatas yra 

teigiamas, nors ir 1 balso dėka (įvykis žinomas, kadangi balsavime nedalyvavo P.Gražulis). 

 

Atsakas persekiojimui – virš 150 dalyvių pritraukusi konferencija Seime 

 

Praėjusiais metais Tolerantiško jaunimo asociacija Lietuvos Seime organizavo labiausiai konservatyvių 

politikų ir įvairių organizacijų persekioto projekto Lietuvoje baigiamąją konferenciją tema „Tarpkultūrinių 

kompetencijų ugdymas Lietuvos mokykloje“. (http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

prn1/69566_10151208221184004_1986620292_n.jpg) 

Minėtos organizacijos ir grupės Tolerantiško jaunimo asociacijos įgyvendinamą projektą „Mokytojų, 
moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ įvardijo kaip homoseksualumo 

propagandą Lietuvos mokyklose. Dėl Seimo narių (R.J.Dagys, M.Adomėnas, K.Uoka, A. Zuokienė, V. 
Stundys), organizacijų (Nacionalinė tėvų ir šeimų asociacija, Lietuvių tautinis centras, VšĮ „Šviesos 

kampelis“) ir asmenų (R.Repšys, J.Lipkevičienė) organizuoto puolimo Tolerantiško jaunimo asociacija 

turėjo „džiaugsmo“ tarpkultūrinius mokymus pravesti ne tik projekto rėmuose, bet ir Prokuratūroje, 
Švietimo ir mokslo ministerijoje, Europos socialinio fondo agentūroje ir pan. Siekiant apsisaugoti nuo 

tarpkultūrinio ugdymo Lietuvoje buvo aukojamos mišios bažnyčioje, surengtas propagandinis renginys, 
įvyko speciali konferencija Seime. Ką jie mano apie TJA įgyvendintą projektą, labai gerai atsispindi 

viename iš daugelio prieš Asociaciją nukreiptų „Respublikos“ leidinių grupės straipsnių: 

(http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/tradiciniam_zmogui_nebera_vietos
/). 
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Įgyvendinant projektą buvo išugdyti 142 dalyviai (mokytojai, tėvai, NVO atstovai), kurie savo žinias 

perteikė daugiau nei 630 (moksleivių, NVO narių/savanorių). Tarpkultūrinio ugdymo tema, įskaitant ir 

ugdymą apie LGBT*, buvo išleistos dvi knygos, vadovėlis mokytojams ir tarpkultūrinio ugdymo praktikos 

tyrimas; knygos nemokamai platinamos mokykloms, universitetams ir visiems norintiems. 

 

Bendruomenės telkimas, stovykla, vieši renginiai 

 

Tolerantiško jaunimo asociacija šiais metais pakvietė į 12-ąją TJA stovyklą (http://sphotos-

g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/310470_10151156090684004_829075113_n.jpg), kuri sugrįžo į pamėgtą 

sodybą Alytaus rajone. TJA stovyklos tradiciškai skirtos ne tik poilsiui. Jų metu vyksta ugdomieji 

užsiėmimai, darbai grupėmis, diskusijos. Stovykloje dalyvavo apie 30 asmenų. Juokingiausia ir pikčiausia 
buvo tai, kad Jaunimo reikalų departamente dirbantys žmonės teikėsi klausti ar stovykloje dalyvauja 

homoseksualūs žmonės, suprasti reikėjo kaip neva netinkama praktika. Diplomatiškai atsakymas 

skambėjo, kad Asociacija neturi teisės rinkti informaciją apie tai kokios orientacijos žmonės esą. 

Vienas sėkmingiausių būdų pabūti kartu, aptarti rūpimus klausimus, veiklą yra TJA socialiniai vakarai. 

Renginių metu buvo rodomi įvairūs filmai, organizuojamos diskusijos, stalo žaidimai, protmūšiai, išvykos ir 

kt. Socialinių vakarų per praėjusius metus buvo suorganizuota virš 20. 

Vienas svarbesnių renginių Asociacijos veikloje visuomet būna TJA gimtadienis 

(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150396376984004&set=a.428138089003.204466.16184
9889003&type=1). Praėjusiais metais gimtadienis buvo paminėtas Tarptautinės tolerancijos dienos 

kontekste. Šioms progoms organizacija parengė renginių ciklą, kuriame buvo skaitytos paskaitos Lietuvos 

edukologijos universiteto ir Kauno kolegijos studentams; moksleivių piešinių parodos atidarymas, kurioje 
dalyvavo per 100 mokyklų; vieša Animacinio satyrinio filmo „Intolerance“ peržiūra ir aptarimas-edukacinė 

diskusija; surengtas vakarėlis. 

Tolerantiško jaunimo asociacija sėkmingai bendradarbiaudama su Socialinių mokslų kolegija savanoriškai 

jau 2 metus organizuoja paskaitas studentams. Praėjusiais metais Asociacijos lektorių paskaitų klausėsi 

daugiau negu 350 kolegijos studentų. Tolerantiško jaunimo asociacijos nariai taip pat vedė užsiėmimus 12 

bendrojo lavinimo mokyklų, VU socialiniams darbuotojams. 

 

Baltic Pride ir Europride 2012 ir tarptautinių dienų minėjimai 

 

Didelis dėmesys skirtas LGBT metų šventei Baltic Pride 2012 (http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
snc6/229873_10150960087334004_865070808_n.jpg), kuris vyko Rygoje. Į Latviją siuntėme didžiausią 

dalyvių grupę iš užsienio šalių. Į renginį sukvietėme 45 dalyvius ir iš 2% organizacijai skiriamos paramos 

išnuomavome autobusą, pirkome priemones pasirengimui. Smagu, kad renginyje su Asociacijos draugais 
ir nariais taip pat dalyvavo šiuo metu Seimo narės pareigas einanti doc. Giedrė Purvaneckienė, LSDP info 

centro vadovė Jolanta Bielskienė, Seimo vicepirmininko patarėja Morta Vidūnaitė ir kt. 

 

Vienas sėkmingiausių asociacijos projektų buvo Lietuvos pristatymas didžiausiame Europoje LGBT 

renginyje „Worldpride 2012“, kuris vyko Londone. Eitynėse už LGBT orumą kartu su TJA nariais dalyvavo 
Anglijoje studijuojantys ir dirbantys lietuviai, Oksfordo universiteto studentai – iš viso daugiau negu 100 

dalyvių (http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/559321_3967503019223_976633787_n.jpg). 

 

Pagalba 

Žmogui, atrandančiam savo seksualinę orientaciją, gali kilti daug klausimų apie save, santykius su kitais, 

o kai kada – ir daug sunkių jausmų: baimė būti atstumtam, baimė atsiskleisti. Dažnai tėvai, sužinoję apie 

vaikų homoseksualią ar biseksualią orientaciją, taip pat patiria daug įvairių emocijų – pasimetimą, nerimą, 
pyktį, ir nenori susitaikyti su realybe. Tokiais atvejais labai svarbu nekentėti vienumoje, ieškoti 

profesionalios psichologinės pagalbos. Džiaugiamės, kad jau daugiau negu metus galime nemokamai 
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teikti profesionalias psichologines konsultacijas LGBT bendruomenei 

(http://www.tja.lt/index.php/projektai/projektai-lietuvoje/265-tja-teikiama-psichologine-pagalba-lgbt).  

 

Kita 

Džiaugiamės, kad praėjusiais metais užmezgėme ir plėtojame bendradarbiavimą su Roza Luxembourg 

fondu (prie Vokietijos federacijos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerijos). Bendradarbiavimo 
tikslas prisidėti sprendžiant LGBT* teisių problemas per jų reglamentavimo sritį. Artimiausiu metu 

ketiname pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. 

TJA įsipareigoja ir toliau aktyviai plėsti veiklas, siekti pagarbos LGBT žmonėms įtvirtinimo, LGBT teisių 

gynimo stiprinimo. Pokyčiai būtų kur kas greitesni, jei veikiančiųjų ratas plėstųsi. 

Mes kviečiame kiekvieną asmeniškai nelikti abejingu ir solidariai vienytis bei kartu veikti, kad kiekvienas 
žmogus galėtų gyventi oriai ir būti laimingas. Kviečiame TAPTI TJA nariais ar draugais. Susisiekite su 

mumis jau DABAR - info@tja.lt. 

Šiais metas planuojama, kad bus itin daug renginių LGBT* tema ir tam reikės kur kas didesnės kiekvieno 

iš mūsų paramos, dalyvavimo ir palaikymo. Visada laukiame idėjų ir iniciatyvų, taip pat ir paramos joms iš 

visų LGBT* žmonių ir jų draugų, kurias su džiaugsmu galime padėti įgyvendinti. 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos vardu: 
Pirmininkė Inga Žilinskaitė 
Valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis 
Valdybos nariai Mindaugas Kluonis, Nida Vasiliauskaitė, Eglė Tamulionytė, Gediminas Sargelis 

http://www.tja.lt/index.php/projektai/projektai-lietuvoje/265-tja-teikiama-psichologine-pagalba-lgbt

