KĄ MUMS PAVYKO NUVEIKTI
per 2021m.
Kovojome, kad Stambulo konvencija nebūtų priimta.
Mūsų puslapyje platinta peticija prieš Stambulo konvenciją surinko virš 50
000 parašų. Peticijos paleidimas lėmė diskusijas viešojoje erdvėje apie
Stambulo konvenciją ir jos nuostatas, kuriose dalyvavo NŠTA atstovai.

Rengėme raštus ir teikėme siūlymus LR Seimui, Vyriausybei, Ministerijoms, LR Prezidentui:
Dėl Partnerystės įstatymo, Ilgalaikės šeimos politikos stiprinimo plėtros programos, motinystės
išmokų, alkoholio ir narkotikų liberalizavimo politikos, Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymo projekto (ASAAĮ) ir jo siūlomų naujų institutų, tokių, kaip apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje orderis;
Dalyvavome posėdžiuose ir diskusijose šiais klausimais.
Stambulo konvencijos teiginiai "mokymas apie nestereotipinius lyčių vaidmenis" ir "smurtas
lyties pagrindu" buvo pašalinti iš minėto ASAAĮ įstatymo.
Rugsėjo mėnesį. sutelkę kitas, šeimai draugiškas NVO,
surengėme Šeimų bendrystės dienos šventę Kaune, kaip atsaką į
Kaunas Pride eitynes, į kurią susirinko apie 2000 žmonių.
Tokią šventę norėtume rengti kasmet, kaip tradicinį renginį šeimų
bendrystei puoselėti.

Kartu su Katalikų teologijos fakultetu surengėme Katalikų medijų
akademiją- intensyvius 6 dienų mokymus- aktyviam Lietuvos jaunimui.
Mokymų dalyvius oratorinio meno i medijų subtilybių mokė Retorika.lt
aktorių, psichologų, balso valdymo ir komunikacijos specialistų grupė..
Visuomenei svarbiomis vertybinėmis temomis askaitas vedė
dr. Martinas Kugleris, psichiatras G. Vaitoška, dr. V. Malinauskas, teisininkas
V. Turonis, dr. R. Jurkuvienė, dr. E. Laumenskaitė.

Surengėme vasaros stovyklą prie jūros NŠTA narių
šeimoms.
Savaitgalio stovykloje šeimos galėjo derinti poilsį ir mokymus
asmens teisės į saviraišką ir įsitikinimus, pilietinės atsakomybės
temomis.

Augame patys ir auginame kitus.
Nuolat palaikome ryšį su savo narėmis šeimų organizacijomis ir nariais
savanoriais. Kiekvieną mėnesį rengiame susitikimus su savo juridiniais
nariais bei organizacijos savanoriais- šeimų ambasadoriais,- kuriuose
dalinamės aktualijomis, domimės, kuo gyvena Lietuvos šeimos ir su
kokiais rūpesčiais susiduria.

Siekiame kurti prigimtinei šeimai palankią aplinką visos valstybės
lygmeniu.
Nuolat palaikome ryšį su kitomis, advokacija prigimtinės šeimos
sampratos ir kitais vertybiniais klausimais užsiimančiomis,
organizacijomis. Deriname su jomis veiksmus ir pozicijas siekiant
bendrojo gėrio.
MŪSŲ REKVIZITAI:

JŪSŲ PARAMA MUMS LABAI SVARBI!
Nacionalinė šeimų ir tėvų Džiaugiamės, kad Jums, kaip ir mums, rūpi prigimtinės- vyro ir moters
asociacija
sudarytos- šeimos stiprinimas.
Įmonės kodas: 300560436, Jūsų parama leis ne tik išlaikyti organizaciją, bet ir auginti kitus- formuoti
patrauklesnį gausios ir darnios, vyro ir moters santuoka paremtos šeimos
Sąskaitos Nr.
LT92 7300 0100 9248 5960, modelį visuomenėje bei kurti šeimocentrišką politiką Lietuvoje.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME, KAD PRISIDEDATE PRIE ŠEIMAI PALANKIOS
Bankas: Swedbank AB
APLINKOS KŪRIMO!
Paskirtis: auka
organizacijos veiklai
Kviečime sekti mus socialiniuose tinkluose:
https://www.facebook.com/NSTAsociacija
https://www.facebook.com/mususeima
https://contribee.com/home

