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6 žingnių planas  
Sėkmingam klubo įkūrimo procesui. 

 

 

1. Grupės įkūrimas 
 

Nusprendei įkurti „Rainbow Challange“ klubą savo mokykloje? Puiku! Kaip sakoma, vienas 

lauke – ne karys, dėl to siekdama(-s) sėkmingo klubo starto, pradėk nuo bendraminčių paieškos. 

Tai gali būti Tavo draugai (-ės), bendraklasiai (-ės) ar kiti mokyklos moksleiviai. Idealiu atveju, 

klubą turėtų sudaryti moksleiviai (-ės) turintys (-čios) kuo skirtingesnes socialines tapatybes – tiek 

LGBTQIA+ bendruomenės nariai (-ės), tiek ją palaikantys heteroseksualūs(-ios) moksleiviai (-ės), 

tiek skirtingų tautybių ar kultūrinių identitetų atstovai (-ės) bei moksleiviai (-ės) turintys negalią. 

Kitaip tariant – kuo spalvingiau – tuo smagiau! 

Geriausia, kad grupė startuotų su 3-5  aktyviais nariais, tačiau grupės narių skaičius priklauso nuo 

mokyklos dydžio ir situacijos joje – net ir du grupės pradininkai jau gali būti didelis pasiekimas! 

! Socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausantys bendramoksliai nedrįsta prisijungti? ! 

Tai ženklas, kad „Rainbow Challenge“ klubo įkūrimas yra labai svarbus žingsnis Tavo mokyklos 

bendruomenei – klubą visuomet gali pradėti ir vienos socialinės grupės ar tiesiog ją palaikančių 

asmenų grupė (vadinamieji allies), o kiti prie jos prisijungs tuomet, kai jausis tam pasiruošę.  

Susiradai bendraminčių? Puiku, jau gali grupę oficialiai registruoti tja.lt/rainbowchallenge  arba 

„Rainbow Challenge“ programėlėje. 
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2. Mokytojo(s) – kuratoriaus(-ės) radimas 
 

Tikimasi, kad kiekvienas „Rainbow Challenge“ klubas turės savo kuratorių(-ę) – mokytoją (ar 

kitą mokyklos darbuotoją), kuris bus atsakingas už klubo veiklą. Šio kuratoriaus(-ės) rolė klubo 

egzistavimui yra kritinė – jo(-s) buvimas užtikrina klubo legalumą, o pats kuratorius(-ė) gali padėti 

klubo nariams perduoti informaciją kitiems mokytojams ar paskatinti juos įtraukti socialinių 

grupių problematiką į savo pamokas.  

Kuratorius (-ė) gali pasisiūlyti pats, arba jam/jai tapti kuratoriumi (-e) gali pasiūlyti klubo nariai, 

atsižvelgdami į mokytojo rodomą palaikymą LGBTQAI+ ir kitoms diskriminuojamoms grupėms 

savo pamokų metu. 

Suradę klubą kuruoti norintį mokytoją, nepamirškite pakviesti jį prisijungti prie „Rainbow 

Challenge“ kuratorių bendruomenės. Registracijos anketą galima rasti tja.lt/rainbowchallenge 

 

 

3. Susirinkimo planavimas 
 

Išsirinkite pirmo susitikimo datą, laiką ir vietą. Atsižvelgiant į tai, kad šiame etape klubas dar 

greičiausiai neturi mokyklos administracijos palaikymo, rekomenduojame vietą rinkis ne 

mokyklos aplinkoje – tai gali būti kavinė, vieno iš grupės narių namai ar kita Jūsų susitikimams 

įprasta vieta. Svarbiausia, kad išrinkta vieta būtų priimtina kiekvienam klubo nariui. Jeigu norite 

ir turite galimybę susirinkimą galite organizuoti ir mokykloje po pamokų.  

Siekiant užtikrinti susirinkimo sėkmingumą, jo pradžioje susikurkite klubo susirinkimų taisykles. 

Jas nuspręsti galite patys, tačiau toliau pateikiama keletas pavyzdžių, kuriuos galite įtraukti į savo 

klubo taisyklių sąrašą: 

✓ Visa kas pasakyta susirinkimo metu yra konfidencialu – t.y. lieka tik tarp jame dalyvavusių 

asmenų. 

✓  Dalyvavimas klubo veikloje savaime nereiškia, kad moksleivis priklauso vienai iš 

diskriminuojamų socialinių grupių.  
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✓ Kiekvieno dalyvio idėjos yra vienodai svarbios ir vertintinos.  

4. Nuspręskite kokį pirmą veiksmą atliksite kaip „Rainbow Challenge“ 

klubas 
 

Šis žingsis yra pats svarbiausias ir įdomiausias! Šis pirmasis Jūsų, kaip  „Rainbow Challenge“ 

klubo veiksmas, formuos Jūsų klubo įvaizdį, dėl to pagalvokite kaip norėtumėte, kad Jus 

prisimintų.  

➢ Ar tai bus anti-diskriminacinis susitarimas, kurį paruošite kartu ir paskatinsite pasirašyti 

mokyklos bendruomenę ir administraciją? 

➢ Ar pakabinsite mokykloje (mokyklos socialiniuose tinkluose) plakatus su neraminančia 

statistika apie diskriminuojamas socialines grupes? O gal tai bus kontraversiškas plakatas 

– krepšinį žaidžiantis neįgalusis, besibučiuojanti tos pačios lyties pora ir t.t. 

➢ Galbūt prisistatysite suorganizuodami paskaitą mokyklos bendruomenei ar dalindami 

įvairovės ženkliukus  - visą sprendžiate tik Jūs! 

Svarbu: pirmasis (ir vėlesni) veiksmas turi būti nuodugniai suplanuotas. Pasitikrinkite ar turite 

atsakymus į visus šiuos klausimus: 

➢ Ką planuojama atlikti? 

➢ Ką šiuo veiksmu norima pasiekti? 

➢ Kokių priemonių tam reikės ir kas už jas yra atsakingas? 

➢ Kada veiksmas bus atliekamas? 

➢ Su kokiais išūkiais galite susidurti? Kaip juos įveiksite? 

➢ Kaip žinosite, kad veiksmo įgyvendinimas pavyko? 

 

 

5. Kreipkitės į mokyklos administraciją 
 

Norint gauti vietą susitikimams mokykloje ir vykdyti veiklas kartu su mokyklos bendruomene, 

Jūsų klubo gyvavimui turi pritarti mokyklos administracija. Į mokyklos administraciją galima 
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kreiptis bet kuriuo klubo įsteigimo momentu, tačiau manome, jog naudingiausia tai daryti 4 

žingsnyje – turint jau suplanuotą pirmą veiklą ir narius. Taip administracijai parodysite, kad esate 

pasiruošę veikti organizuotai.  

Siūlome į mokyklos administraciją kreiptis gyvai, iš anksto susitarus dėl susitikimo. Pasidalinkite 

savo idėjomis dėl klubo veiklos Jūsų mokykloje bei šio klubo reikalingumo problematika. Dažnai 

mokyklos vadovybė nežino, ką mokykloje patiria socialiai pažeidžiamų grupių atstovai, dėl to gali 

būti naudinga pasidalinti kokią diskriminaciją prieš LGBTQAI+, neįgaliuosius, kitų tautybių ar 

religijų moksleivius pastebite savo mokykloje ir ką planuojate dėl to daryti.  

!SVARBU! Bendraujant su mokyklos administracija svarbu laikytis pagarbaus tono, nesipykti ir 

nekaltinti, o tiesiog moksleivių vardu išdėstyti savo patiriamus sunkumus.  

Jei į mokyklos vadovybę kreiptis gyvai nedrąsu, visuomet galite parašyti oficialų kreipimąsi su 

prašymu patvirtinti klubo veiklą Jūsų mokykloje. Kreipimosi pavyzdį rasite prieduose.  

PAGALBA! TJA gali padėti iškilus ginčams ar nesutarimams su mokyklos vadovybę – jeigu 

iškyla sunkumų, kreipkis rainbowchallenge@tja.lt.  

 

 

6. Įgyvendinkite savo planus 
 

Pradėkite įgyvendinti savo planus. Siekiant sėkmingesnio pasiruošimo veikloms, svarbu yra gerai 

apsvarstyti ir susirašyti, ką reikia atlikti bei kiekvienai užduočiai paskirti po atsakingą asmenį. 

Klubo gyvavimo pradžioje, veiklų įgyvendinimą stebėti ir kuruoti gali mokytojas kuratorius (-ė) – 

ji/jis gali padėti pasiskirstyti užduotimis, pasitikslinti apie jų eigą ir pan. Vėliau šią funkciją gali 

atlikti patys moksleiviai.  

SVARBU! Atlikdami klubo veiklas stenkitės, kad „Rainbow Challenge“ klubas mokykloje taptų 

kuo matomesnis ir žinomesnis – prisistatykite, pakvieskite kitus moksleivius prisijungti prie pačio 

klubo ar klubo rengiamų veiklų, skleiskite žinią, kad „Rainbow Challenge“ yra saugi vieta visiems 

moksleiviams, nepriklausomai nuo jų priklausymo vienai ar kitai socialinei grupei.  

mailto:rainbowchallenge@tja.lt
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Idėjos „Rainbow Challenge“ klubo viešinimui: 

• Plakatų mokykloje klijavimas 

• Lipdukų mokykloje klijavimas ir dalijimas moksleiviams 

• Pranešimai mokyklos socialiniuose tinkluose 

• Prisistatymo laiško visiems mokytojams ir mokiniams išsiuntimas per el. dienyną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatyva yra jungtinis projektų veiklos rezultatas: 

„Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes“,  finansuojamas Aktyvių piliečių fondo EEE finansinio 

mechanizmo lėšomis. 

„Kitoks, bet savas“, finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais lėšomis. 


