
TJA veiklos ataskaita už 2014 m. 

Tolerantiško Jaunimo Asociacijai (TJA) 2014 m. buvo paskutiniai trečiojo strateginio plano 
įgyvendinimo metai. Džiugu, kad Tolerantiško jaunimo asociacijos narių ir bendraminčių 
užsibrėžti darbai įgyvendinti sėkmingai. 

 

Kaip ir kasmet kviečiame visus ir ypač tuos, kurie prisideda, kad organizacija augtu, susipažinti 
apibendrinta mūsų veiklos metine apžvalga. 

 

Organizacija savo veiklą grindė 3 strateginiais tikslais: 

1. Sudaryti jaunimui, ir kitiems 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 

 

TJA vardu praėjusiais metais buvo išplatinti 9 pranešimai spaudai (BNS naujienų tarnyba), Asociacijos 
atstovai aktualiomis temomis teikė komentarus įvairioms televizijoms, radijui, internetinei ir spausdintinei 

žiniasklaidai. 

Asociacija sėkmingai skleidžia informaciją ir socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, TJA 

(http://www.facebook.com/tja.lt) draugų ratas Facebook tinkle per metus ūgtelėjo beveik tūkstančiu ir 

pasiekė 3600 sekėjų. Jei dar nesate draugais, kviečiame prisijungti jau dabar. 

Tarp dažniausiai viešai publikuojamų Asociacijos narių yra Donatas Paulauskas, Morta Vidūnaitė, dr. Nida 
Vasiliauskaitė, Mindaugas Kluonis, dr. Sergejus Orlovas, valdybos narys Artūras Rudomanskis. 

Asociacijos nariai prisidėjo, konsultavo studentus, rašančius diplominius darbus žmogaus teisių temomis, 
taip pat teikė duomenis įvairiems tarptautiniams tyrimams, šešėlinėms ataskaitoms (pvz. UNPR, ENAR ir 

kt.) ir ataskaitoms renkant informaciją apie šalies LGBT situaciją. 

 

Neapykantos nusikaltimų prevencija ir teisinė LGBT gynyba 

 

Apie neapykantos kurstymą organizacijai galima pranešti šiuo adresu: http://gayline.lt/paddprok.php 

Tačiau po aukščiausio teismo sprendimo tyrimai prokūratūrose labai stringa. 

Tolerantiško Jaunimo Asociacija 2014 m. kovo mėn. kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, 
atkreipdama dėmesį į homofobijos keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui ir kai kurių politikų bei Seimo 

narių bandymus į Lietuvos teisinę sistemą perkelti Rusijos Federacijos teisines nuostatas. Šio kreipimosi 
iniciatyvą iškėlė projekto "Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį" savanoriai ir 

vykdytojai. Kreipimęsi įvardinti argumentai pasitvirtino ir sulaukė institucijų dėmesio.( 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prokurorai-atskleidzia-tyrimo-detales-kratos-klaipedos-vilniaus-

kauno-siauliu-regionuose.d?id=67480066) 

2014 m. Tolerantiško Jaunimo Asociacija iniciavo 2 strategines bylas. Vieną siekiant sugražinti Neringos 
Dangvydės knygas „Gintarinė širdis“ į knygynų lentynas. Antroji buvo dėl partnerystės instituto įteisinimo. 

Pirmoji byla toliau teisme nors jau šiandien yra Lietuvos Edukologijos universitetas kaip atsakovas sutiko 
platinti pasakų knygas. Priežastis nenutraukti bylos išlieka, kadangi universitetas knygas ketina platinti 

pažymėtas ženklu „N-14“, o pareiškėja ir jai teisines paslaugas garantuojanti Tolerantiško Jaunimo 

Asociacija yra įsitikinę, kad toks žymėjimas yra neteisingas ir jo negali būti. Antroji byla dėl partnerystės 
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nutraukta neskundžiama nutartimi, todėl Tolerantiško Jaunimo Asociacijos teisininkais su ieškovais 
formuoja naują kreipimosi pagrindą, kurį netrukus pateiks. 

 

Bendradarbiavimo Seime atvejis 

 

Politinė darbotvarkė LR Seime prisideda prie asociacijos pasiekimų žmogaus teisių srityje. 

Veiklos Seime apėmė įstatymų leidybos procesą, spaudos konferencijų organizavimą, pareiškimų rengimą, 

dalyvavimą parlamentinių grupių veiklose, bendradarbiavimą siekiant pokyčių žmogaus teisių srityje, 

ekspertinės veiklos vykdymą, visuomenės informavimą apie veiklą bei sudarymą galimybių NVO sektoriui, 
būti labiau girdimam. 

Geriausiai bendra veiklos rezultatų apžvalga atsispindi socialdemokratės Seimo narės Marijos Aušrinės 
Pavilionienės, su kuria glaudžiai bendradarbiauja 2 TJA nariai, 2014 m. veiklos ataskaitoje. Kviečiame 

susipažinti su bendrai vykdytomis veiklomis: 

Ataskaita: (http://issuu.com/arturasrudomanskis/docs/amp_ataskaita_2014_web) 

G.Purvaneckienės pavestas A. Rudomanskis koordinavo Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekto 
parengimo eigą. 

Apibendrinta statistika TJA narių su Seimo nariais: 

Sritis Kiekis Tema 

Įstatymų leidyba Pateikti 9 įstymų projektai iš jų 2 
naujos redakcijos 

LGBT, Švietimas, Moterų teisės, 
prekyba žmonėmis ir pan. 

Pateikti pasiūlymai 3 LGBT, šeimos statusas, alkoholio 
kontrolė vairuojant 

Kreipimaisi, paklausimai į 
institucijas 

19 raštų LGBT, lytinio švietimo, 
tarpkultūrinio ugdymo, moterų 
teisių 

Spaudos konferencijos 9 spaudos konferencijos Moterų teisių, LGBT, lytinio 
švietimo, romų, bendrai žmogaus 
teisėms 

Pareiškimai 4 LGBT, moterų teisių ir Ukrainos 
nepriklausomybės klausimu. 

Parlamentinių grupių veikla 37 susitikimai, bendri renginiai Moterų, Vystomojo 
bendradarbiavimo, reprodukcinės 
sveikatos ir teisių, 
tarpparlamentinių ryšių su 
Skandinavijos šalimis ir Egipto 
Arabų Respublika, prieš prekybą 
žmonėmis,  

Dalyvavimas konferencijose ir 
pasisakymai 

7 nacionalinės ir tarptautinės 
konferencijos 

LGBT, moterų teisės 

Susitikimai su bendraminčiais ir 
bendražygiais 

~43 NVO, individualūs asmenys, 
institucijų atstovai 

Pasirengimai pateikti informaciją 
TV, radijui, spaudai 

50-70 LRT, Lrytas TV, LNK, TV3, BTV, 
Žinių radijas, lrytas.lt, Delfi.lt, 
15min.lt ir kt. 

 

http://issuu.com/arturasrudomanskis/docs/amp_ataskaita_2014_web


 

Konferencija su Stuart Milk 

 

Tolerantiško jaunimo asociacija kartu su prof. Marija Aušrine Pavilioniene surengė konferenciją „Naujų 
demokratinių pergalių link“. Konferencijoje buvo aptariami strateginiai veiksmai, kurių galima imti siekiant 

sujungti Rytų Europos bloko žmogaus teisių gynėjus, stiprinti demokratinę plėtrą regione, išryškinti 
politinės valios ir bendrų veiksmų svarbą siekiant visuomenės pažangos. 

Konferenciją parėmė JAV ambasada Vilniuje, Nacionalinis demokratijos institutas. Joje dalyvavo ir 

pranešimus skaitė: Harvey milk fondo Prezidentas Stuart Milk, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė 
Faina Kukliansky, Milersvilio universiteto profesorius emeritas Saulius Sužiedėlis, LGBT teisių projekto „Gay 

Belarus“ pirmininko pavaduotoja Natalija Manikovskaja, Organizacijos „Insight“ vykdančioji direktorė 
Olena Ševčenko, LGBT ir jų draugų asociacijos „Mozaika“ pirmininkė Kristine Garina ir kt. 

Su konferencijos medžiaga kviečiame susipažinti 
čia(http://issuu.com/arturasrudomanskis/docs/konferencija_lt_web_2v/c/su7gclf). 

 

Visuomenė be patyčių 

 

Tolerantiško Jaunimo Asociacija įgyvendindama Roza Luxemburg projektus surengė LGBT partizanų 
akademiją. LGBT+ partizanų akademija – tai seminarų ir kūrybinių dirbtuvių ciklas, kuriuo siekiame burti 

ir įgalinti jaunus žmones, suteikti jiems žinių bei įgūdžių būti aktyviais piliečiais, pasisakančiais už LGBT 

teises bei gebančiais atstovauti savo interesus, aktyviau reikšti LGBT draugiškas idėjas. 

Šio projekto dėka „LGBT spalvomis“ nušvito kai kurios Lietuvos miestų ir miestelių gatvės, mokyklų 

kiemai, el.erdvė ir pan. O akademijos „absolventai“ įgijo daugiau žinių apie save ir noro būti tuo kuo esą. 

Vienas didžiausių postūmių organizacijai veikti buvo EEA Grands finansuotas projektas „Draugiškos 

visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį“. Šio projekto metu buvo plėtotos inciatyvos skatinančios 
verslą išreikšti paramą LGBT, buvo atnaujintas LGBT Friendly žemėlapis, Žmogaus teisių organizacijos, 4 

ES šalių ambasados ir 67 įmonės pasirašė bendradarbiavimo memorandumus dėl LGBT teisių, buvo 

teiktos teisinės išvados ir rengiami pasiūlymai, pradėtos bylos, Lietuvos mokytojams organizuoti seminarai 
skirti spręsti patyčias, sukurti video reportažai kaip kovoti prieš patyčias ir kt. 

 

Bendruomenės telkimas, stovykla, vieši renginiai 

 

Tolerantiško Jaunimo Asociacija tradiciškai kvietė į 14-ąją TJA stovyklą, kuri šį kartą vyko Alytaus raj. 
Stovykloje dalyvavo apie 30 asmenų. 

TJA pastoviai rengia socialinius vakarus – susitikimus su įdomiais žmonėmis, filmų peržiūras, žaidimų 
vakarus, kūrybines dirbtuves, paskaitas ir pan. 

Tolerantiško Jaunimo Asociacija toliau sėkmingai įgyvendina projektą Centras PLIUS skirta migrantų 

konsultavimui ir informavimui. 

 

Kita 

 

Džiaugiamės sėkmingai tęsiamu bendradarbiavimu su Roza Luxembourg fondu (prie Vokietijos federacijos 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerijos). 

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. 

http://issuu.com/arturasrudomanskis/docs/konferencija_lt_web_2v/c/su7gclf


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. Organizacijai 

visada reikia teisininkų, maketuotojų, viešųjų ryšių ir IT specialistų, tarptautiniais ryšiais besidominčiųjų, 

tekstų redaktorių, vertėjų, renginių organizatorių ir pan. Taip pat labai kviečiame bendradarbiauti 
mokytojus, pedagogikos studentus ir kitus ugdymo sritimi besidominčius asmenis. Susisiekite su mumis 

jau DABAR – info@tja.lt. 

Visada laukiame idėjų ir iniciatyvų – kurias su džiaugsmu padėsime įgyvendinti, o taip pat ir paramos 

joms iš visų LGBT žmonių ir jų draugų. 

 

Asociacija ypatingai dėkoja už sėkmingą bendradarbiavimą: Seimo narėms prof. Marijai Aušrinei 

Pavilionienei, dr. Giedrei Purvaneckienei, Daliai Kuodytei, gayline.lt, visiems Žmogaus teisių koalicijos 
partneriams, DEMOS kritinės minties institutui, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijai, 

Jungtinių Amerikos Valstijų, Austrijos, Švedijos ir Ispanijos ambasadoriams ir šių ambasadų 
darbuotojams, Rosa Luxembourg fondo atstovams Varšuvoje, EEA grands astovams, Lietuvos socialinių 

tyrimų centro Etninių tyrimų instituto darbuotojams, Lietuvos Raudonąjam kryžiui, visiems TJA seminarų 

lektoriams, asmenims, kurie paskyrė 2 proc. paramą, tarptautiniams savanoriams, Lietuvos universitetų 
praktikantams, delfi, 15min ir lrytas.lt, Lietuvos radijo redakcijoms, žmogaus teises remiantiems 

žurnalistams. 

Taip pat norime pažymėti keletą asmenų, kurie išskirtinai daug ir savanoriškai prisidėjo prie TJA veiklos: 

Aivaras, Antanas, Artūras, Audrius, Božena, Danguolė, Darius, Donatas, Eglė, Eglė 2, Gediminas, Inga, 

Inga 2, Juliana, Jūratė, Mindaugas, Natalija, Rolandas, Sergejus, Synead, Valdas, Vilma, Vykintas. 

 

 

Tolerantiško jaunimo asociacija 
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Būk žmogaus teisių progreso 

dalimi - 
 

 

 

 

 

2 proc. TAVO pajamų mokesčio –  

nuvers kalnus kartu su Tolerantiško 

Jaunimo Asociacija! 

 

 

 



 

 

2014 m. kovo 8 d. – dalyvaujame akcijoje prieš abortų draudimą, nes abortų 

skaičius Lietuvoje mažėja ir be draudimų! 

 



 

Kartu su Seimo nare prof. Marija Aušrine Pavilioniene surengėme pirmąją, 

istorinę konferenciją LR Seime, skirtą LGBT teisėms „Naujų demokratinių pergalių 

link“. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ToleranTiško Jaunimo asociaciJai Jau 9 – eri metai!!! 
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Kovo 11 - ąją šventėme laisvę!

 

 



 

 

 

 

 

Skirti 2 proc TJA – labai paprasta! 

Prisijungusi/ęs prie Valstybinės mokesčių 

inspekcijos puslapio 

(www.deklaravimas.vmi.lt) susirask formą 

FR0512, TJA kodas – 300150405. Ačiū už 

gerą darbą! 

http://www.deklaravimas.vmi.lt/

