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Informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus: 

 

 

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. 

 

Sausio 24 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko diskusija LGBTQ+ tema, kurioje TJA 

atstovas dalinosi asmeninėmis patirtimis. 

 

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

nėms grupėms, žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją. 

 

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

tybinėmis institucijomis bei kitais juridiniais asmenimis 

Birželio 7 d., penktadienį, Seime rengėme Tarptautinę konferenciją „LGBT+ istorija Baltijos ša-

lyse: padėtis ir perspektyvos“. Konferenciją atidarė Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų partijos 

frakcijos seniūnas Julius SABATAUSKAS, konferencijos dalyvius sveikino 2004-2016 m. Parla-

mento kadencijų Seimo narė, žmogaus teisių gynėja prof. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ, Vokieti-

jos politikė (Die Linke - The Left), Brandenburgo Parlamento narė Andrea JOHLIGE. Pranešimus 

skaitė VDU Sociologijos katedros vedėja, Politologijos katedros profesorė Milda ALIŠAUSKIENĖ, 

politologas Mindaugas KLUONIS. Savo šalių LGBT+ patirtimi dalinosi aktyvistai iš Estijos, Latvi-

jos, Lietuvos, Ukrainos. 

 

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

vauti projektuose susijusiuose su Asociacijos veikos tikslais 

Išleidom grupę savanorių į Berlyną, Nyderlandus! Kuriuose vyko mokymai apie queer feminizmą, 

video kūrimą ir darbą su jaunimu. Projektas QUEER FOCUS. 

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

 

Nors mūsų prioritetas - žmogaus teisės, tačiau kokios teisės liks svarbu jei sunaikinsime savo pla-

netą? Mes neturime planetos B, todėl aktyviai dalyvavome „Eitynėse už ateitį“. 

Išsiuntėme savanorių grupę į Erasmus+ mainus Slovėnijoje dalyvauti projekte "Under the same sky 

- LGBT community and society". 

Išreikškime solidarumą su kurdais ir pasisakykime prieš Turkijos invaziją į šiaurės Siriją bei vyk-

domą kurdų genocidą. 

Aktyvių, savo teises ginančių piliečių iniciatyva susirinkome prie LRT. Mūsų nešamos žinutės: 
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Nepilnamečius reikia apsaugoti nuo neapykantos, Informavimas apie realybę nelygu propagandai 

ir kt. 

 

3. Vienyti tolerantišką jaunimą ir visus kitus tolerantiškus asmenis bendrai veiklai, stiprinti 

tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį 

aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.  

Atstovome organizacijos pozicijai įvairiose skėtinėse organizacijose – dalyvavome LIJOT 

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

IGLYO (Tarptautinė lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų, „Queer & Intersex“ jaunimo 

ir studentų organizacija) narių konferencija vyko Helsinkyje, mus atstovavo Simona. 

3.1.Siekėme burti savanorius, kurie prisidėtų prie organizacijos veiklos.  

Tolerancijos dienos proga su savanoriais apsilankėme Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centre, kur su moksleiviais pakalbėjome apie žmogaus teises, diskriminaciją ir toleranciją. 

Šių metų vasara buvo kiek kitokia. TJA stovyklai neturėjome resursų, todėl jungėmės prie 

Progressive! Fest! Vėliau savo jėgomis surengėme, kad ir mažesnę, bet stovyklą nariams priklausan-

čioje sodyboje, Alytuje. Joje kalbėjome apie kasdieninį aktyvizmą ir vidinius resursus, ieškojome at-

sakymų kas laiko queer bendruomenę (ne)vieninga. 

Kukliai paminėjome TJA gimtadienį patalpose, kuriose buvom įsikūrę laikinai. Jo metu su 

savanoriais ir nariais žiūrėjome filmą apie LGBT šeimas, diskutavome. 

 

 

Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 

 

315 narių 

 

Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; 

 

0 darbuotojų 

 

Informacija apie gautą paramą (pateikiant informaciją apie paramos teikėjus juridinius 

asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos 

paramos dalykas ir jo vertė) ir jos panaudojimą. 

Rėmėjai: 

Erasmus +  

 

 

Paramos per 2019 m. panaudota 3847,34 € - , projektų vykdymui, su juo susijusiam administ-

racinėms išlaidoms, apmokėjimui už paslaugas. 

 

 


