
KOPIENU FONDU MODEĻI 
LIETUVĀ



Prezentācijas mērķis ir:

sniegt vispārīgu pārskatu par jaunāko 
attīstību un kopienu fondu sasniegumiem 
Lietuvā �odien



Da�i galvenie statistikas dati par Lietuvu:

Lietuva atrodas Austrumeiropas laika zonā: GMT +2 
stundas

Iedzīvotāji (uz 2001. gada 6. aprīli ) : 3 483 972 
Pilsētās: 2 332 098 Laukos: 1 151 874

Nacionālais sastāvs: Lietuvie�i 81.8%, krievi 8.1%, poļi
6.9%, baltkrievi 1.4%, ukraiņi 1%, ebreji 0.1%, pārējie

0.7% (2001)
Teritorija: 65 200 km2

Lielākās pilsētas: Viļņa (galvaspilsēta - 542 287 
iedzīvotāji), Kauņa, Klaipēda, �auļi, Paņeve�a, Utena, 

Alytus, Mariampole





Eso�ie kopienu fondi:
� �emtaijas kopienas fonds;
� Utena reģionālais kopienas fonds;
� Alytus kopienas fonds;
� Visaginas kopienas fonds;
� Klaipēdas V.L.Vynner Labdarības un Atbalsta fonds;
� �iauliai kopienas fonds (kas drīz tiks reģistrēts)

__________________________________________
Kaunas Nevalstisko Organizāciju Atbalsta centrs ir atbalsta 

organizācija



Da�i fakti par katru kopienas 
fondu



Samogitia kopienas fonds
� Reģistrēts 2002. gadā;
� Finan�u līdzekļi, kas savākti 2002. gadā, 

pavisam $5300
(Baltijas-Amerikas Partnerattiecību 

programmas grants $17 000);
� Finan�u līdzekļi, kas savākti 2003. gadā, 

pavisam $10300
(Baltijas � Amerikas Partnerattiecību 

programmas grants $17 000);
� Administrācija - 2 �tata darbinieki;
� Valde - 13 locekļi
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Atbalsts no biznesa
Citi donori
Atbalsts no vietejam pasvaldibam

Samogitia kopienas fonda 2002. 
gadā savāktie finan�u līdzekļu 

avoti un proporcija



Samogitia kopienas fonda 2003. 
gadā savāktie finan�u līdzekļu 

avoti un proporcija

Individualas davanas 15% 2 337,00
Civilakcijas 25% 4 045,00
Atbalsts no biznesa 19% 3 000,00
Citi donori 10% 1 600,00
Atbalsts no vietejam pasvaldibam 31% 5 000,00

100% 15 982,00

15%



Finan�u līdzekļi, kas 
pie�ķirti grantos

2002  �
$5420

2003 �
$4830



Utena Reģionālais kopienas 
fonds

� Piereģistrēts 2002. gadā;
� 2002. gadā savāktie finan�u līdzekļi -

$5100
(Baltijas � Amerikas Partnerattiecību 
programmas grants $17000);

� 2003. gadā savāktie finan�u līdzekļi -
$4800

(Baltijas � Amerikas Partnerattiecību 
programmas grants $17 000);

� Administrācija - 2 cilvēki;
� Valde - 15 biedru



Utena reģionālā kopienas fonda 
2002. gadā savākto finan�u 
resursu avoti un proporcija

Individualas davanas 15% 2 337,00
Civilakcijas 25% 4 045,00
Atbalsts no biznesa 19% 3 000,00
Citi donori 10% 1 600,00
Atbalsts no vietejam pasvaldibam 31% 5 000,00

100% 15 982,00

15%



Utena reģionālā kopienas fonda 
2003. gadā savākto finan�u 
resursu avoti un proporcija

Individualas davanas 15% 2 337,00
Civilakcijas 25% 4 045,00
Atbalsts no biznesa 19% 3 000,00
Citi donori 10% 1 600,00
Atbalsts no vietejam pasvaldibam 31% 5 000,00

100% 15 982,00

15%



Finan�u līdzekļi, kas 
pie�ķirti grantos

2002  �
$5100

2003  �
$4800



KOPIENAS FONDU MODEĻI 
LIETUVĀ:

� Kopienas fondi reģistrēti kā �publiskās 
institūcijas�

� Kopienas fondi reģistrēti kā �publiskās 
organizācijas�

� Fonds Klaipēdā tiks reģistrēts kā 
�labdarības un atbalsta fonds�

� Visi pa�reizējie kopienas fondi uzsāka savu 
darbību, organizējot kopienas forumus



� Katalizatori
� Jaunu pakalpojumu veidu sniedzēji 

donoriem
� Sabiedrības izglītotāji

KOPIENAS FONDI 
DARBOJAS UN KALPO 

KĀ:



Kopienas fondu Lietuvā 
līdzības un at�ķirības

� Vai nu kopienas fondu iniciators bija Baltijas � Amerikas 
Partnerattiecību programma, vai tie pamatojās uz modeli, ko 
stādīja priek�ā Baltijas � Amerikas Partnerattiecību 
programma

� Visi kopienu fondi ir galvenokārt grantus pie�ķiro�as 
organizācijas

� Visu kopienas fondu misijas ir visai līdzīgas
� Kopienu fondi at�ķiras pēc iedzīvotāju skaita, kurus tie 

apkalpo
� Kopienu fondiem ir daudz kopīgu elementu pārvaldībā
� Pārvaldības valdes at�ķiras pēc lieluma un sare�ģītības
� Līdz �im lieks, ka bud�eti ir līdzīgi
� Kopienas fondi neņem maksu par saviem pakalpojumiem 

donoriem



Kopienas fondu partneri
� Vietējās nevalstiskās organizācijas
� Nevalstisko organizāciju Resursu 

centri
� Vietējie uzņēmumi
� Skolas un citas valsts iestādes
� Vietējās pa�valdības



Kopienas fondu Lietuvā 
sasniegumi

� Kopienu fondiem izdevās paturēt tos pa�us darbiniekus administrācijā
� Kopienu fondi ir guvu�i panākumus piesaistīt darbam brīvprātīgos
� Kopienu fondiem ir izdevies piesaistīt vismaz 1 lielāku vietējā biznesa 

kompāniju
� Privātpersonas ir kļuvu�as vairāk ieinteresētas atbalstīt savus Kopienas 

fondus
� Kopienas fondi ir kļuvusi pazīstami ārpus savas teritorijas robe�ām
� Katrs kopienas fonds ir nodibinājis valdi
� Kopienu fondi ir izveidoju�i cie�us kontaktus ar līdzīgām institūcijām 

ārzemēs
� VISI kopienu fondi ir tehniski aprīkoti
� Trīs kopienu fondi ir organizēju�i uzaicinājumus priek�likumiem vismaz divas 

reizes gadā
� Kopienu fondu modelis filantropiskām organizācijām kļūst par samērā 

pievilcīgu modeli



Trūkumi
� Informācijas trūkums par kopienu fondiem 

nacionālajā valodā
� Nacionālajā valodā netiek rakstīta gandrīz nekāda 

informācija par filantropiju un pa�reizējiem 
kopienu fondiem

� Saziņa starp kopienas fondu mājas lapām un 
atbalsta organizāciju pirms diviem gadiem bija 
ierobe�ota, nesaprotama un neregulāra. Situācija 
uzlabojas.



Izaicinājumi
� �Tehniski-ekonomiskā pamatojuma� trūkums attiecībā 

uz kopienas fondu racionalitāti valstī 2001. gadā
� Pastāvīgā finan�u uzkrājuma veido�anas prakses 

trūkums valstī
� Nepiecie�amība veicināt jaunās �kopienas fondu� un 

�kopienas filantropijas� koncepcijas
� Filantropiskās apziņas veido�ana
� Kopienas fondu un atbalsta organizāciju institucionāla 

izveide
� Kopienas fondu un atbalsta organizācijas ilgtspējas 

attīstība



Tuvākās nākotnes plāni
� Finan�u resursu gū�anas avotu un finan�u resursu 

gū�anas instrumentu da�ādo�ana
� Atbilsto�i veicināt �līdzekļus 2% apmērā�
� Regulāri palielināt savākto līdzekļu apjomu
� Palaist attiecīgās pla�saziņas līdzekļu kampaņas
� Izpētīt pastāvīgā finan�u uzkrājuma investē�anas 

iespējas
� Izstudēt partneru pieredzi pastāvīgā finan�u 

uzkrājuma pārvaldes jomā



Atbalsta organizācija
� Saskārās ar grūtībām procesu koordinācijā 

ar Baltijas � Amerikas Partnerattiecību 
programmas filantropiju saistītajā 
programmā

� Darbiniekiem pietrūka atbilsto�o zinā�anu 
un prasmju kopienas filantropijā

� �odien Centrs ir izstrādājis pats savu 
organizācijas stratēģiju kā plāna projektu, 
lai veicinātu filantropiju valstī



Prezentāciju 
sagatavoja Kauņas

Nevalstisko 
Organizāciju Atbalsta 
centrs un partneris: 
Baltijas � Amerikas 

Partnerattiecību 
programma Lietuvā, 
visi kopienu fondi

Prezentāciju Prezentāciju 
sagatavojasagatavoja KauņasKauņas

Nevalstisko Nevalstisko 
Organizāciju Atbalsta Organizāciju Atbalsta 
centrs un partneriscentrs un partneris: : 
Baltijas Baltijas �� Amerikas Amerikas 

Partnerattiecību Partnerattiecību 
programma Lietuvāprogramma Lietuvā, , 
visi kopienu fondivisi kopienu fondi

Ar prezentāciju Ar prezentāciju 
uzstajās uzstajās Deividas Deividas 

RafanaviciusRafanavicius



Pēc papildus informācijas vai 
diskusijām lūdzu griezieties pie 

mums:

Kaunas NGO�s Support Centre
Gimnazijos 4 / Sv.Gertrudos 17

Kaunas 3000
+370 37 320319 phone
+370 37 321270 fax
filantropija@knopc.lt


