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informacijos ir paramos centro 

2006 metų

Veiklos ir finansinė ataskaita



Įkurtas 1995 m. Atviros Lietuvos Fondo

NIPC vizija

• Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras – pagrindinė institucija šalyje, siekiant užtikrinti 
subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų
atstovavimą.

NIPC misija

• Vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose 
lygiuose bei spartinti pilietinės visuomenės raidą Lietuvoje.

NIPC darbo principai

• Mums yra svarbi kiekviena NVO; 
• Tik bendradarbiaudami kartu galime pasiekti gerų rezultatų NVO sektoriui; 
• Mums yra svarbu aiškūs tikslai ir prasmingi rezultatai, suteikiantis pridėtinės vertės NVO sektoriui; 
• Kiekviena su mumis bendradarbiaujanti ir/ar mus remianti institucija yra mūsų partneris; 
• Mūsų organizacijos ateities sėkmė priklauso nuo šiandieninės veiklos skaidrumo ir atskaitomybės;

NIPC įsipareigojimai

• NIPC įsipareigoja būti partneriu, o ne konkurentu bet kuriai nevyriausybinei organizacijai;
• NIPC įsipareigoja tarnauti vardan sektoriaus stiprinimo, nevengdamas bendradarbiavimo su valstybiniu ir verslo 

sektoriais;
• NIPC įsipareigoja išlikti nepriklausomu nuo rėmėjų bei politikų ir išlikti lojaliu NVO sektoriui;
• NIPC įsipareigoja būti bešališku atstovu nevyriausybinėms organizacijoms derinant ar atstovaujant jų interesus;



• NIPC personalas. 2006 m. laikotarpyje NIPC dirbo trys darbuotojai –
direktorius, atsakingas už organizacijos plėtrą ir dvi projektų vadovės, kurių
viena atsakinga už tarptautinių ryšių plėtrą bei NIPC vykdomų projektų
koordinavimą, ir antroji – atsakinga už administracines NIPC veiklas bei 
informacijos sklaidą. Per ataskaitinį laikotarpį darbuotojai pagal savo 
kompetencijos sritis dalyvavo mokymuose ir seminaruose Lietuvoje bei 
kitose ES šalyse. Be darbuotojų, NIPC talkina didelis būrys profesionalių
ekspertų ir konsultantų, samdomų įmonių. 

• Biuras (patalpos, įranga). 2006 m. NIPC savo veiklą vykdė nuomojamose 
patalpose, adresu Odminių g. 12, Vilnius. Ankstesnis NIPC biuras veikė A. 
Jakšto g. 9, Vilnius. 2006 metų pradžioje NIPC atnaujino techninę įrangą. 
Šiuo metu NIPC disponuoja 2 stacionariais kompiuteriais, 2 nešiojamais 
kompiuteriais, turi fakso aparatą, kopijavimo aparatą, serverį, automobilį.

NIPC VEIKLOS STIPRINIMAS



• NIPC valdymas. NIPC yra labdaros ir paramos fondas, 
kurio vienintelis steigėjas yra Atviros Lietuvos fondas. 

• 2006 metais buvo sudaryta nauja valdybos sudėtis, 
kurios nariai yra:  

- Mida Babilienė (Britų ambasada, Spaudos ir ryšių su visuomene skyriaus 
vadovė), 

- Ričardas Diržys (BAPP tarybos narys, nepriklausomas ekspertas). Girvydas

- Duoblys (Pilietinių iniciatyvų centro direktorius), 
- Arūnas Kučikas (LR Prezidento konsultantas), 
- Dr. Andrius Navickas (internetinio dienraščio www.bernardinai.lt vyr. 

redaktorius), 
- Dr. Kristina Ona Polukordienė (Jaunimo psichologinės paramos centro 

vadovė), 
- Dr. Audronė Zubavičienė (Ekonominių tyrimų centro steigėja),

NIPC VEIKLOS STIPRINIMAS



NIPC VEIKLOS STIPRINIMAS

2006 metų laikotarpyje parengti ir įgyvendinti projektai:

Gautas finansavimas2006 12 01 –

2007 11 01

Projekto partneris 

(teikėjas: Pilietinės 

visuomenės institutas

Europos KomisijaiLabAS: Lietuva be skurdo ir socialinės atskirties11

Negautas finansavimas 2006 04 01 –

2007 04 01

Projekto partneris 

(teikėjas:  Foundation

Responsabilità Etica

onlus, Italy)

Europos KomisijaiMultistakeholder Initiative for the promotion of CSR 

within the local finance systems

10

Negautas finansavimas 2006 05 01 –

2007 05 01

Pagrindinis vykdytojasPresidency fonduiCooperative Strategy Building for Lithuanian NDGOs9

Gautas finansavimas2006 03 01 –

2006 12 31

Pagrindinis vykdytojasKarališkajai Norvegijos 

ambasadai

IX Lietuvos NVO forumas8

Gautas finansavimas2006 03 01 –

2006 12 31

Pagrindinis vykdytojasD. Britanijos ambasadai 

Lietuvoje 

Lithuanian NGO sector: future challenges and 

opportunities

7

Negautas finansavimas2006 01 01 –

2006 12 31

Projekto partneris 

(teikėjas: BDA Lietuva) 

Baltijos jūros regiono 

INTERREG III B 

kaimynystės programa

EU Capacity Building through NGO Cooperation6

Negautas finansavimas2006 03 01 –

2006 12 31

Pagrindinis vykdytojasEuropos Komisija EUROPACT5

Gautas finansavimas2006 02 01 –

2006 12 31

Projekto partneris

(teikėjas: Bernardinai.lt) 

D. Britanijos ambasadai 

Lietuvoje

Užuot keikęs tamsą, uždek žvakę4

Gautas finansavimas2006 09 11 –

2007 03 31

Pagrindinis vykdytojasBaltijos – Amerikos

partnerystės programai 

NIPC institucinis veiklos stiprinimas 3

Gautas finansavimas2006 01 03 –

2006 07 31

Pagrindinis vykdytojasBaltijos – Amerikos

partnerystės programai

NIPC institucinis veiklos stiprinimas 2

Gautas finansavimas2006 02 01 –

2006 12 31

Pagrindinis vykdytojasJungtinių Tautų Vystymo

Programai

Strengthening NGO Capacities to Combat Poverty in

Lithuania

1
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• NIPC siekė „2% įstatymo“ galimybių Lietuvos NVO sektoriui panaudojimo 
sistemos tobulinimo, parengė viešąjį kreipimąsi į valdžios institucijas 
(plačiau www.nisc.lt/gpmi);

• NIPC dalyvavo Seimo spaudos konferencijose ir susitikimuose su LRS 
nariais, siekiant tobulinti 2% teikimo galimybes;

• Teikė nuomones dėl Pelno mokesčio, Labdaros ir paramos įstatymų naujos 
redakcijos, savanorišką darbą reglamentuojančių aktų;

• NIPC dalyvavo LR Seimo darbo grupės veikloje, bendruomenių veiklos 
reglamentavimo teisės aktams tobulinti, kurios tikslas suformuoti 
bendruomenės atstovų rinkimo į vietos savivaldybes tvarką bei tobulinti 
bendruomenių organizacijų finansavimo iš savivaldybių biudžetų sistemą;

NVO išorinės aplinkos gerinimas: 

Teisinė bazė



NIPC, renginių metu, susitikimais su atsakingais pareigūnais bei raštais, 
įtakojo įvairias viešosios politikos sritis, kuriose nevyriausybinės 
organizacijos dar neturi savo skėtinių organizacijų ar koalicijų:

• NIPC parengė ir pateikė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
savanorystės plėtros galimybių, NVO institucinių gebėjimų stiprinimo bei 
socialinių paslaugų teikimo plėtros priemones 2006-2008 metų Skurdo ir 
socialinės atskirties mažinimo veiksmų priemonių planui. 

• NIPC dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
koordinuojamos Skurdo ir socialinės atskirties Stebėsenos grupės veikloje; 

• Visi pasiūlymai yra įtraukti į 2006-2008 metų Nacionalinį veiksmų planą, 
pagal kurį bus skelbiami konkursai NVO teikti paraiškas ir įgyvendinti 
projektus pagal šias programas. 

• NIPC bendradarbiavo su LR Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių Tautų
Vystymo Programa, inicijuojant Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų, 
dirbančių vystomojo bendradarbiavimo srityje, platformos įkūrimą ir 
valstybinės vystomojo bendradarbiavimo strategijos, parengimą. 

NVO išorinės aplinkos gerinimas: 

Valstybinės programos



• 2006 metais NIPC bendradarbiavo su Norvegijos vyriausybės atstovais, 
Norvegijos karalystės ambasada Lietuvoje bei su LR Finansų ministerija dėl 
naujo NVO fondo įkūrimo, pagal Norvegijos ir EEA finansinius 
mechanizmus. 

• NVO fondas, kuris pradės veikti 2007 metais, NVO projektams finansuoti 
išskirstys (5 milijonus eurų: daugiau kaip 17 mln. litų). 

• NIPC organizavo viešas diskusijas tarp NVO atstovų, skleidė informaciją
apie fondo kūrimo pažangą, dalyvavo Europos Ekonominės Erdvės ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų Priežiūros komiteto posėdžiuose, kurių
metu perteikdavo komiteto nariams Lietuvos NVO atstovų poziciją dėl 
finansinių mechanizmų;

• 2006 metais NIPC Finansų ministerijai pateikė motyvuotą prašymą pagal 
kitą – Šveicarijos Konfederacijos Lietuvai skiriamos finansinės paramos 
mechanizmą, įtraukti papildomą prioritetą “NVO stiprinimas”. Derybų metu 
LR Vyriausybė NVO prioritetui pritarė;

• Antrasis NVO fondas, veikiantis pagal Šveicarijos finansinį mechanizmą
išskirstys apie 4,5 mln. eurų: apie 17 mln. litų)

• Taigi bendras naujųjų NVO finansavimo šaltinių per abu fondus 2008-2011 
metų periodui sieks 30 milijonų litų. 

NVO išorinės aplinkos gerinimas: 

Nauji NVO finansavimo šaltiniai



2006 metų vasario mėnesį NIPC inicijavo NVO sektoriaus tyrimų bei analizės

projektą, pagal kurį buvo atliktos NVO sektoriaus finansinių galimybių analizė bei NVO

atstovavimo galimybių situacijos analizė. Projektą finansavo Britų ambasada Lietuvoje ir

Baltijos – Amerikos partnerystės programa. 

Atlikti tyrimai, analizės, vertimai:

• Valstybės ir savivaldybių valdymo institucijų finansinė parama nevyriausybinėms 
organizacijoms – vertinimai ir tendencijos;

• Nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas Lietuvoje;
• Lyginamoji Europos politikos ir NVO – Vyriausybės bendradarbiavimo praktikos 

analizė
• NVO ir vyriausybės bendradarbiavimo susitarimų palyginimas tarp Estijos, Kroatijos, 

Anglijos, Velso, Škotijos ir Kanados

Išleisti metodiniai leidiniai:

• Nevyriausybinių organizacijų valdymo vadovas (Marilyn Wyatt, Vidurio ir Rytų
Europos ne pelno organizacijų valdymo grupė)

• Ne pelno organizacijos: prigimtis ir reglamentavimas (dr. Remigijus Šimašius)

NVO išorinės aplinkos gerinimas: 

NVO sektoriaus analizė, leidiniai



Informacijos sklaida.

• Informacijos sklaida naujame NIPC internetiniame puslapyje www.nisc.lt. 
• NIPC administruojamuose interneto puslapiuose www.labdara-parama.lt,

www.aciujums.lt, www.skurdas.lt, NVO elektroninėje konferencijoje 
ngo@konferencijos.lt

• Kitomis informacijos priemonėmis (telefonu, el. laiškais, tiesioginiais 
interesantų vizitais NIPC biure ir pan.)

• Internetiniame portale “Trečiasis sektorius“, kuriame pateikiama 
susisteminta informacija nevyriausybinėms organizacijoms: 
www.nisc.lt/3sektor

NIPC iniciatyva įkurtos organizacijos:

• 2006 m. balandžio 7 d. 300 NVO sutikus, buvo įkurtas Nacionalinis skurdo 
mažinimo organizacijų Tinklas. 2006 m. spalio mėn. ši organizacija įstojo į
European Anti-Poverty Network (ES Nacionalinių skurdo mažinimo 
organizacijų tinklą);

• 2006 m. buvo atkurta 1998 metais NIPC įsteigto “Savanorių centro” veikla;
• 2006 m. vykdomas glaudus bendradarbiavimas su valdžios institucijomis ir 

NVO, siekiant įkurti Vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platformą. 

NVO išorinės aplinkos gerinimas: 

Informacijos sklaida, bendradarbiavimo plėtra



NIPC partneriai Lietuvoje:
• Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Aplinkosauginių organizacijų koalicija, 

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas, NVO informacijos centrų Tinklas, 
Pilietinės visuomenės institutas, Europos namai, Internetinis dienraštis Bernardinai.lt, 
Socialinės ir ekonominės plėtros centras, Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai 
projektai, Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir kiti.

NIPC partneriai užsienio šalyse:
• Europos nevyriausybinių organizacijų taryba (Belgija), Forum Syd (Švedija), 

Norvegijos Vyriausybė (Norvegija), Danijos suaugusiųjų švietimo asociacija (Danija), 
Karelijos respublikos NVO asociacija ir Kaliningrado Ombudsmeno biuras (Rusija), 
Žmogaus teisų stebėjimo organizacija (Baltarusija), Etikos reikalų fondas (Italija), 
Alternatyvių finansų resursų centras (Belgija), Savanoriškų organizacijų asociacija 
(Didžioji Britanija), Piliečių aljansas (Latvija), Estijos nevyriausybinių organizacijų
tinklas (Estija), Pilietiškumo tinklas (Vokietija), NIOK (Vengrija), Nevyriausybinių
organizacijų plėtros centras (Serbija ir Juodkalnija) ir kiti.

NIPC narystė užsienio šalių organizacijose:
• Europos fondų centro ORPHEUS narys 
• Pasaulio organizacijų asociaciją CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) ir 

pasaulio nacionalinių organizacijų grupės narys (AGNA: Affinity Group of National
Associations) narys;

• Europos Pilietiškumo tinklo (European Active Citizenship Network) narys

NVO išorinės aplinkos gerinimas: 

Informacijos sklaida, bendradarbiavimo plėtra



2006 m. lapkričio 21 d. surengtas IX Lietuvos nevyriausybinių

organizacijų forumas: WWW.NISC.LT/FORUMAS

• Šio renginio metu buvo pristatyta ir įvertinta esama NVO sektoriaus situacija 
šalyje (finansinės sektoriaus galimybės, atstovavimo mechanizmai), naujųjų
fondų veiklos perspektyvos bei nauji iššūkiai trečiajam sektoriui –
atstovavimas, bendradarbiavimas, atskaitingumas, viešumas ir skaidrumas;

• Renginyje dalyvavo 415 dalyvių iš įvairių Lietuvos nevyriausybinių
organizacijų, savivaldybių bei centrinės valdžios institucijų, taip pat ir svečių
iš Austrijos ir D. Britanijos, kurie skaitė pranešimus forumo metu ir dalyvavo 
diskusijose;

• Forumą sveikino LR Prezidentas, pranešimus skaitė LR Ministras 
Pirmininkas, LR ministerijų viceministrai ir kitų valstybės institucijų vadovai, 
užsienio valstybių ambasadoriai, Lietuvos nacionalinių ir vietos NVO 
atstovai.

• Forumo metu buvo parengta ir priimta rezoliucija, kuria remiantis 2007 
metais

• NIPC vykdo veiklą, stiprinant ir plėtojant NVO sektorių Lietuvoje;

NVO išorinės aplinkos gerinimas:

IX Lietuvos NVO Forumas



NIPC finansavimo šaltiniai

Pagrindiniai NIPC rėmėjai 2006 metais:

• Baltijos – Amerikos partnerystės programa;

• Jungtinių Tautų Vystymo programa;

• Norvegijos Karalystės ambasada;

• Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės ambasada;

• LR Vyriausybė;



NIPC finansinė ataskaita:

Pajamos per 2006 metus

NIPC 2006 metų finansiniai šaltiniai

78%

6%

8%

8%

Tarptautiniai fondai ir programos

Lietuvos Respublikos valstybės institucijos

Užsienio šalių ambasados Lietuvoje 

NIPC pajamos iš teikiamų paslaugų ir kitų šaltinių

Viso pajamų per 2006 m. - 363.810,00 LTL



NIPC finansinė ataskaita:

Išlaidos per 2006 metus

NIPC išlaidos per 2006 metus

15%

17%

15%

10%

6%

13%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Autoriniai honorarai, įskaitant 
pajamų mokesčius

Darbuotojų atlyginimai 

Pajamų, socialinio draudimo ir 
garantinio fondo mokesčiai

Biuro administravimo išlaidos

Ilgalaikis turtas

Kitos išlaidos

IX Lietuvos NVO Forumas

Viso išlaidų per 2006 m. - 309.000,00 LTL



KONTAKTAI

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir

paramos centras

Odminių g. 12, 01122 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 2618782 
Faksas: +370 5 2126045
El. paštas: info@nisc.lt
Internetinis puslapis: www.nisc.lt
Įmonės kodas: 192013926
Sąskaita: LT36 7044 0600 0109 6326, 
AB SEB “Vilniaus   bankas”, banko kodas 70440


