
Gerosios patirtys:
Estijos NVO fondas

EDVINAS REGELSKIS, NVO TARYBA



90’aisiais metais NVO buvo remiamos 
išimtinai tik vakarų valstybių.

2002 m. Estijos Parlamentas patvirtino 
Pilietinės visuomenės vystymo 
koncepciją - EKAK

Koncepcija buvo įgyvendinama 
veiksmų planais (2004 – 2006; 2007 –
2010; 2011 – 2014; 2015 – 2020 m.)

2007 m. buvo esminiai, pasirengta 
NVO fondo steigimui

2008 fondas buvo įsteigtas, jam 
numatytas biudžetas 1.3 mln. Eur.

National Foundation 
of Civil Society in 
Estonia– funding and 
support for CSOs
[KÜSK]
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Pagrindinis fondo tikslas
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stiprinti NVO 
institucinius 
gebėjimus 

įtraukti NVO į politinių 
sprendimų priėmimą



Formuoja aplinką NVO 
veikimui

Deda visas pastangas 
užtikrinti, kad 

organizacijos gebėtų 
pasiekti užsibrėžtus 

tikslus. 

Fondo veikloje – visų 
svarbiausia skaidrumas. 
Estijoje yra priimtas NVO 

etikos kodeksas.

Organizuoja mokymus 
NVO 

Rengia metodinę 
medžiagą 

organizacijoms
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Fondo valdymas

4

ü Valdyba - 7 asmenys.
ü 5 NVO;
ü 2 Valstybės atstovai [VRM ir FM];
ü Ne mažiau kaip 50% privalo būti NVO atstovai;
ü Valdyba planuoja finansavimo strategiją, vykdo 

priežiūros funkciją.

ü Administracija – 8 žmonės.



Kas gali gauti 
paramą? 
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ü Pareiškėjais gali būti tik organizacijos veikiančios bent 
vienerius metus.

ü Turi būti viešojo intereso organizacijos. 

ü Pareiškėjų visos ataskaitos turi būti viešai prieinamos.

ü NVO, kurių apyvarta viršija 2 mln. Eur privalo atlikti 
finansinį auditą.

ü Fondas nefinansuoja politinių partijų ir su jomis 
susijusių organizacijų, taip pat nefinansuoja 
organizacijų, kurių steigėjai yra verslas ar valstybė.

ü Paslaugų teikimas nėra finansuojamas, 
finansuojamos institucinius gebėjimus stiprinančios 
veiklos ir idėjos apie paslaugų teikimą (padeda 
organizacijoms pasiruošti teikti paslaugas), studijos, 
analizės, iniciatyvos ir pan.).



Kam teikiamas 
finansavimas? Fondo 
veiklos

01
Atsivežti 
ekspertus į 
didžiausius NVO 
renginius. Kai 
kreipiamasi dėl 
tokio klausimo, 
atsakymas 
pateikiamas per 
5 darbo dienas.

02 03
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NULA (inovatyvūs
sprendimai) –
inovatyvių
sprendimų 
socialinėms 
problemoms 
spręsti paieška 
(soc verslumas). 
Finansavimas 
teikiamas 6 
mėnesiams, idėjos 
vystymui. Šiuo 
atveju 
pareiškėjams 
netaikomas 
reikalavimas veikti 
1 metus.

Parama 
institucinių 
gebėjimų 
stiprinimui, idėjų, 
socialinių verslų 
inkubavimo
projektams. 
Organizacijų 
savianalizei, pvz. 
nustatyti 
silpnybes, 
išanalizuoti 
potencialą.



Kaip matuojamas 
poveikis?

Pareiškėjų ataskaita. 
Kadangi organizacijos 
geriausiai išmano 
savo veiklos sritis, 
poveikio vertinimą 
taip pat nustato 
pačios.

Fondas organizuoja 
bendrus projektų 
įgyvendintojų 
renginius, kuriuose 
organizacijų atstovai 
gali pasidalinti 
projektų įgyvendinimo 
patirtimi.

Apklausos 3 kartus per 
metus.

Ataskaitos [2 etapai]:

- Veiklos ir finansinės 
ataskaitos po metų 
(kasmet).

- po 2 metų nuo 
projekto 
įgyvendinimo 
informuojama apie 
pasiektus rezultatus. 
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AČIŪ!
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Klausimai?


