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SANTRAUKA
Lietuvos pilietinės visuomenės būklės
analizė
Stipri pilietinė visuomenė ir joje veikiančios aktyvios, piliečiams atstovaujančios
nevyriausybinės organizacijos (NVO)
– tai demokratijos ir nacionalinio saugumo garantas, darbo vietų šalyje kūrėjos. Remiantis atliktų tyrimų išvadomis,
konstatuojama, jog dėl fragmentuoto,
todėl ilgalaikių rezultatų neužtikrinančio, tik paslaugoms teikti skiriamo NVO
finansavimo, Lietuvos pilietinė visuomenė tebėra silpna, piliečių įsitraukimas
į NVO smunka, piliečiai ir NVO menkai
dalyvauja viešojoje politikoje, o ligšiolinės pilietinės visuomenės stiprinimo
priemonės – neveiksmingos. Studijoje
akcentuojama, jog pilietinės visuomenės
plėtros proveržį gali paskatinti strateginis NVO institucinių gebėjimų stiprinimas, kokybiškai organizuojama savanorystė ir piliečių įtraukimas į viešą ją
politiką, tačiau lig šiol šios prioritetinės
sritys buvo fragmentuotai finansuojamos laikinųjų užsienio šalių fondų, itin
ribotai ES investicijų priemonėse bei
vos 2 teminėse programose.

PVPA tikslas, veiklos, rezultatai
Todėl, siekiant kryptingai stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas bei

įgalinti piliečius dalyvauti viešojoje politikoje, taip prisidedant prie Lietuvos
pažangos strategijos „Lietuva 2030“
įgyvendinimo, sėkmingo veikimo ES
bei integracijos į EBPO, siūloma įsteigti į reikšmingus ir ilgalaikius socialinius
pokyčius orientuotą, tarpsektorinę valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą
Pilietinės visuomenės plėtros agentūrą
(PVPA). Siekiant stiprinti bendruomeniškumą ir NVO bei bendruomenes
įtraukti į sprendimų priėmimo procesus, tokią agentūrą (NVO fondo) steigti
numatyta ir XVII LR Vyriausybės programoje.
PVPA veiklos: (1) NVO veiklų, prisidedančių prie efektyvaus ir demokratiško dalyvavimo viešojoje politikoje, bei
pilietinės visuomenės (organizacijų)
gebėjimų ugdymo finansavimas, ES ir
užsienio šalių fondų finansuojamų projektų kofinansavimas; (2) informacijos
apie NVO sektorių kaupimas ir analizė,
NVO vaidmens ir veiklos rezultatų viešinimas, geresnio suderinamumo su kitais
NVO sektoriaus donorais užtikrinimas,
gero valdymo principų sklaida NVO
sektoriuje.
Prognozuojami PVPA veiklos rezultatai: (1) sustiprintas bendruomeniškumas: išaugęs pilietinėse veiklose, tarp
jų ir NVO, kokybiškai dalyvaujančių
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gyventojų skaičius, sustiprėjusi pilietinės visuomenės organizacijų veikla; (2)
užtikrintas veiksmingesnis viešasis valdymas: išaugęs valstybės institucijų konsultacijų su visuomene skaičius, NVO ir
valstybės institucijų partnerystė, didesnis skaičius piliečių, žinančių, kokiais
būdais teikti siūlymus jiems svarbiais
klausimais, gyventojų aktyvesnis dalyvavimas sprendžiant viešuosius reikalus,
užtikrinti teisės viršenybės principai.

Finansavimo resursai, šaltiniai, teisės
aktų pokyčiai
Norint užtikrinti siekiamą kokybinį pilietinės visuomenės plėtros proveržį,
numatomas kasmetinis 20,5 mln. EUR
lėšų poreikis, siūlomas finansuoti iš nepaskirstytų 2 ir 1 procentų gyventojų pajamų mokesčio, taip pat optimizuojant
ilgainiui PVPA konsoliduoti ir iš valstybės biudžeto finansuojamas NVO programas. Steigiant PVPA siūloma koreguoti NVO plėtros ir Gyventojų pajamų
mokesčių įstatymus, detalų PVPA veikimą aptariant PVPA įstatuose.

Siūlomas PVPA veiklos modelis
Studijoje įvertinami 3 galimų PVPA valdymo modelių (NVO savireguliacija,
valdoma išimtinai valstybės, bendradarbiaujant valstybės institucijai ir NVO)
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privalumai ir rizikos. Siūlomas kokybišką skirtingų sektorių bendradarbiavimą,
nepriklausomumą nuo vienos tematinės žinybos bei skaidrumą užtikrinantis
PVPA modelis – viešoji įstaiga, įsteigta
ir valdoma bendradarbiaujant valstybės
institucijai (Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija pagal NVO plėtros įstatymą)
bei didžiausią pilietinės visuomenės organizacijų atstovavimą užtikrinančios
NVO. PVPA sprendimus priimtų visuotinis dalininkų susirinkimas, tvirtinantis 5 asmenų valdybą, sudarytą iš NVO
srities ekspertų valstybiniame ir NVO
sektoriuose, priežiūrą vykdytų 5 asmenų komitetas. Administraciją formuotų
dalininkų susirinkimo tvirtinamas direktorius, projektų paraiškas vertintų
nepriklausomi ekspertai.
Studijos prieduose pateikiama PVPA
steigimo ir veiklos rizikų analizė, gerieji NVO praktikos pavyzdžiai, NVO sektoriaus finansavimo poreikis ir panašių
užsienio šalyse veikiančių fondų apžvalga.

PILIETINĖS VISUOMENĖS
BŪKLĖS ANALIZĖ
Nevyriausybinė organizacija (NVO) – tai nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės
naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba vien tik įgyvendinti religijos tikslus. Valstybė ar savivaldybė bei juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi
daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų
nepriskiriamos: 1) politinės partijos; 2) profesinės są jungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos,
kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai,
kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslui įsteigtos bendrijos;
6) šeimynos.
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, 2 straipsnis.

Pilietinės visuomenės
svarba ir NVO
sektoriaus potencialas
Aktyvi pilietinė visuomenė – stipri demokratija
Siekiant sėkmingai vystyti valstybę,
įtvirtinti ir palaikyti demokratijos principus, svarbu užtikrinti, kad tarp periodiškai vykstančių rinkimų piliečiai
turėtų galimybių bei jaustų pareigą įsitraukti į šalies valdymą, t. y. dalyvauti
priimant ir įgyvendinant viešosios politikos sprendimus. Piliečių dalyvavimas
viešojoje politikoje stiprina pilietinę

visuomenę, efektyvina viešą jį valdymą,
todėl stiprėja demokratija, priimami
sprendimai ir jų įgyvendinimas labiau
atitinka visuomenės lūkesčius ir poreikius, tampa kokybiškesnis, auga pasitikėjimas politikais ir tarnautojais, didėja
viešosios politikos sprendimų skaidrumas.1
NVO, kaip aktyvių piliečių sambūrio,
dalyvavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo gerosios
praktikos pavyzdžių galima aptikti bene
kiekvienoje srityje. Šios studijos priede
Nr. 1 pateikti profesionalaus ir proaktyvaus NVO veikimo pavyzdžiai, kaip per
1 Pilietinės visuomenės institutas, „Valdžios ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų
priėmimo procese stiprinimas“, 2015.
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santykinai trumpą laiką NVO gali inicijuoti pokyčius visuomenei svarbiose srityse.

Stipri pilietinė visuomenė – nacionalinio saugumo garantas
Aktyvūs piliečiai yra svarbus nacionalinio saugumo elementas: „Lietuvos nacionalinio saugumo sistema remiasi
valstybės institucijų veikla ir kiekvieno
Lietuvos piliečio dalyvavimu, atvira pilietine visuomene, suvokiančia pavojus
ir savo atsakomybę, pilietiškai susipratusia ir pasirengusia ginti Lietuvos laisvę“2. Todėl valstybei gyvybiškai svarbu
stiprinti pilietinę visuomenę, skatinti
visuomenės narių įsitraukimą į pilietinę
veiklą ir prisidėti stiprinant organizacijų
gebėjimus įtraukti visuomenės narius į
įvairias pilietines veiklas bei įgalinti dalyvauti sprendimų priėmimo procese
valstybės ir savivaldos lygmenimis.
Visgi pavieniams piliečiams sudėtinga
veiksmingai atstovauti savo ar konkrečios visuomenės grupės interesams, tad
NVO, kaip laisva piliečių valia įkurtos
organizacijos, yra ne tik vienas pamatinių pilietinės visuomenės egzistavimo
elementų, bet ir vienas svarbiausių aktyvių gyventojų politinės raiškos formų, sudarančių sąlygas piliečiams aktyviai dalyvauti priimant ir įgyvendinant
viešosios politikos sprendimus.3 Be to,
NVO veikla yra glaudžiai susijusi su pilietinės visuomenės raida: Pilietinės visuomenės instituto kasmet atliekami reprezentatyvūs pilietinės galios indekso
tyrimai4 rodo, jog piliečiai, dalyvaujantys bent kokioje visuomeninėje organizacijoje, turi daug daugiau pilietinės
galios nei jose nedalyvaujantys, t. y. jie
2 Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas
Nr. VIII-49. Aktuali redakcija 2017-01-01.
3 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,
„Pilietiškumas ir pilietinė visuomenė. Lyginamoji pilietiškumo
sampratos analizė“, 2012.
4 Pilietinės visuomenės institutas, Pilietinės galios indekso tyrimai
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pilietiškai aktyvesni, labiau nusiteikę
veikti iškilus rimtoms šalies saugumo,
politinėms, ekonominėms ar vietinėms
problemoms, palankiau vertina savo
kaip piliečių įtaką valstybės valdymui.
Šis indeksas taip pat aiškiai parodo, jog
nusiteikimas ginti šalį glaudžiai susijęs su pilietiniu aktyvumu, t. y. pasiryžusieji ginti šalį turi gerokai aukštesnes
pilietinės galios indekso reikšmes nei
atvirkščiai nusiteikusieji5.

NVO ekonominis potencialas
Nevyriausybinis sektorius, kurdamas
darbo vietas, į veiklą įtraukdamas savanorius, gamindamas produktus ar teikdamas paslaugas, vaidina svarbų vaidmenį šalies ūkio plėtroje. Pavyzdžiui,
2010 metais ES šalyse vien asociacijose
dirbo 8,6 mln. darbuotojų, o to indėlis
į ekonomiką – daugiau kaip 4 % BVP6.
Remiantis ekonometrinio modelio skaičiavimais (žr. priedą Nr. 3), galima daryti
prielaidą, jog sisteminis nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas leistų pasiekti
ES vidurkį ir išlaikyti bent 2.700 darbo
vietų, iš kurių dalį – regionuose.

Pilietinės visuomenės
iššūkiai
Maža pilietinė galia ir menkas dalyvavimas pilietinėse veiklose
Lietuvos ilgalaikės strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo ataskaitoje7
teigiama, jog žema Lietuvos pilietinės
visuomenės branda, galia ir nedidelis
visuomenės aktyvumas kelia grėsmę
5 Pilietinės visuomenės institutas, „Valdžios ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų
priėmimo procese stiprinimas“, 2015, p. 13.
6 Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas, „The Social
Economy in The European Union”, 2012, p. 13.
7 Visionary Analytics, strategijos „Lietuva 2030“ pažangos
ataskaita, 2014.

demokratinei valstybės santvarkai, o
mažas valdžios ir piliečių tarpusavio pasitikėjimas – viešųjų finansų ir valstybės
tvarumui. Iš tiesų pilietinė visuomenė
Lietuvoje silpna8, ir, „panašu, jog Lietuva vis dar neranda ar plačiai nepritaiko
efektyvaus recepto pilietinei visuomenei stiprinti“9.

organizacijas, susiformavusiu sovietinės
okupacijos metais, mažu tarpusavio pasitikėjimu, taip pat ir dėl piliečių turimų
resursų (laiko ir pinigų stokos) bei NVO
sektoriaus silpnų gebėjimų piliečius
įtraukti į savo veiklą.13

1 pav.: pilietinės galios indekso kitimas nuo 2007 m., kada indeksas pradėtas skaičiuoti. Indekso galimos
reikšmės nuo 0 (mažiausiai pilietinės galios) iki 100 (daugiausiai pilietinės galios).

Visų pirma, nepaisant 2016 metais fiksuoto pilietinės galios indekso augimo,
kuris, tikėtina, laikinas, mat siejamas su
2016 m. LR Seimo rinkimų rezultatais10,
pilietinės galios indeksas, o ypač dalyvavimas pilietinėse veiklose, tarp jų ir
NVO, bei piliečių nusiteikimas veikti, jei
visai visuomenei iškiltų rimta problema,
smunka (žr. paveikslą nr. 1). Pilietinėse
veiklose11 nedalyvauja net trečdalis reprezentatyvios apklausos respondentų,
o 68 proc. nedalyvauja ir nepriklauso
jokiai organizacijai ar sambūriui12. Menkas piliečių įsitraukimas į NVO sektorių
siejamas su savanorystės tradicijų silpnumu, neigiamu požiūriu į pilietines
8 Tokią išvadą galima daryti remiantis pilietinės galios indeksų
rodikliais (USAID Civil society Sustainability index, Pilietinės
visuomenės instituto „Pilietinės galios indeksas“), kurių reikšmės
yra žemos ir per dešimtmetį pakito labai nežymiai.
9 Pilietinės visuomenės institutas, „Pilietinės galios indeksas“, 2015.
10 Pilietinės visuomenės institutas, „Pilietinės galios indeksas“,
2016.
11 Pilietinės galios indekso skaičiavimuose išskiriama 18 pilietinių
veiklų: dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose, aukojimas,
dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose, kreipimasis į valstybės
kontroliuojančias institucijas, advokatą, teismą ar prokuratūrą
viešo, kolektyvinio intereso gynimo klausimu, dalyvavimas
visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje, peticijų (ne
internetu) pasirašymas, pilietinės/politinės veiklos internetinėje
erdvėje, dalyvavimas religinės bendruomenės vykdomoje
socialinėje veikloje, demonstracijose, mitinguose ar piketuose,
prekių (ne)pirkimas dėl etinių ar politinių motyvų, kreipimasis į
politikus, dalyvavimas visuomeninėje ar pilietinėje kampanijoje,
partijos ar politinės organizacijos veikloje, bendradarbiavimas
su žiniasklaida ir/ ar kalbėjimas, rašymas, streikavimas. Pilietinės
visuomenės institutas, „Pilietinės galios indeksas“, 2015.
12 Pilietinės visuomenės institutas, „Pilietinės galios indeksas“,
2015.

Silpnas NVO ir valstybės institucijų
bendradarbiavimas
Nors piliečių ir NVO dalyvavimas viešojoje politikoje teisiškai yra pakankamai
reglamentuotas, daugiau nei pusė 2014
metais atliktos reprezentatyvios apklausos dalyvių tokia savo teise nesinaudojo. Menko įsitraukimo į viešą ją politiką priežastimis galima įvardinti tiek
NVO ir atskirų piliečių, tiek valstybinio
sektoriaus atstovų nesuinteresuotumą
bendradarbiauti bei kompetencijų dalyvauti stoką. Bendradarbiavimo sėkmę
dažnai nulemia valdžios institucijose ir
NVO veikiančiųjų asmeniniai ryšiai bei
požiūris į bendradarbiavimą, kintantys
priklausomai nuo kadrų kaitos ar rinkimų rezultatų. Tad siekiant, kad piliečiai
bei NVO kokybiškai įsitrauktų į viešųjų
sprendimų priėmimą, bendradarbiavimas turėtų vykti nuolat, tačiau pripažįstama, jog „finansinis didžiosios dalies
NVO nestabilumas, iš to kylantis žmogiškųjų, laiko resursų trūkumas yra nepalanki terpė susiformuoti įgūdžiams,
reikalingiems profesionaliai bendradarbiauti“14.
13 Žiliukaitė, R., „Quantitative growth of the NGO sector in
Lithuania: when the number of organizations increases without
significant effects on participation level“, Sociologija. Mintis ir
veiksmas. 2012/1(30), p. 247.
14 Pilietinės visuomenės institutas, „Valdžios ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų
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Kliūtys, su
kuriomis susiduria
nevyriausybinės
organizacijos
Neaiškus teisinis reglamentavimas
Dėl teisinio reglamentavimo neaiškumo ir administracinių kliūčių Lietuvoje
nėra aiškios NVO sektoriaus statistikos.
Juridinių asmenų registro duomenimis, 2017 m. Lietuvoje yra registruota
daugiau nei 35.000 ne pelno siekiančių
subjektų, tačiau į šį skaičių patenka ne
tik pagal Nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatymą apibrėžiamos NVO, bet
ir kitos viešosios įstaigos, asociacijos ar
labdaros ir paramos fondai, kurių steigėjai yra valstybė, savivalda ir/ar verslo subjektai, taip pat ir oficialiai įregistruotos,
tačiau realiai neveikiančios organizacijos. Statistikos departamento duomenimis, 2015 metais aktyviai veikė 12.970
bendruomenės, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, kurių
dalis taip pat nėra laikytinos NVO.15 Galiausiai būtina tobulinti ir patį Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme
pateikiamą NVO apibrėžimą, kadangi
vis dar yra organizacijų, kurių buvimas
ar ne NVO gali būti vertinamas skirtingai. Tad šioje studijoje minimas reliminarus NVO skaičius Lietuvoje 3.000–
12.000 apima tik veikiančias, aktyvias
ir Nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymo 2 straipsnį atitinkančias NVO.

Finansinis nestabilumas
Lietuvos NVO sektoriaus vertinimuose16
priėmimo procese stiprinimas“, 2015, p. 123.
15 Transparency International Lietuvos skyrius, „NGO Landscape
in Lithuania: legal setting and current practices“, 2016, p. 32- 35
16 Socialinės ir ekonominės plėtros centras, „Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių
organizacijų (NVO) subsidijų schemos galimybių studija“, 2010;
Tamutienė, I., Civinskas, R., Jarašiūnaitė, G., Baltrušaitis, M.,
„Nevyriausybinio sektoriaus institucinio tvarumo, savanorių
įtraukimo, tarpusavio bendradarbiavimo, indėlio į šalies ūkio
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NVO finansinis nestabilumas įvardinamas kaip vienas rimčiausių pilietinės
visuomenės plėtrą ribojančių iššūkių,
užkertančių kelią tiek profesionaliai
bendradarbiauti valdžios institucijoms ir
NVO17, tiek piliečius įtraukti į NVO veiklas18. Formuojasi uždaras ratas: organizacija, turėdama nestabilius finansinius
išteklius, negali pritraukti kvalifikuotų
ir aktyvių darbuotojų, savanorių bei narių, kurie stiprintų bendradarbiavimą su
valdžios institucijomis, taip pat sugebėtų pritraukti lėšų, parduotų paslaugas ar
generuotų pajamas.
Lietuvoje veikiančias NVO galima apibūdinti kaip mikroorganizacijas: 2015
m. Vilmorus atliktos reprezentatyvios
apklausos duomenimis (žr. paveikslą nr.
2), 40% NVO metinis biudžetas buvo mažesnis nei 3.000 EUR, 19,2% biudžetas
buvo 3.000–15.000 EUR, 9,4%–15.000–
30.000 EUR, 7,3% NVO metinis biudžetas buvo 30.000–85.000 EUR. Tos pačios apklausos duomenimis, daugiau nei
pusėje apklaustų NVO nė vienas žmogus
nebuvo darbintas pagal darbo sutartį.19
NVO veikla Lietuvoje finansuojama per
viešojo finansavimo programas (skiriamas savivaldybių, valstybės, ES institucijų ir kt.), filantropijos pagrindais ar
iš ūkinės veiklos pajamų. 2015 m. NVO
pajamos iš ūkinės veiklos, pirmiausia
teikiamų paslaugų savivaldybėms, sudarė iki 10 procentų NVO metinio biudžeto, tačiau paslaugų teikimą apsunkina neegzistuojantis socialinių įmonių
reglamentavimas bei ribotos galimybės
augimą ir galimybių plėtojimo tyrimo ataskaita“, 2011; USAID,
„The CSO 2015 Sustainability Index for Central and Eastern
Europe and Eurasia“, 2015
17 Pilietinės visuomenės institutas, „Valdžios ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų
priėmimo procese stiprinimas“, 2015, p. 123.
18 Žiliukaitė, R., „Quantitative growth of the NGO sector in
Lithuania: when the number of organizations increases without
significant effects on participation level“, Sociologija. Mintis ir
veiksmas. 2012/1(30), p. 253.
19 Transparency International Lietuvos skyrius , „Lietuvos NVO
skaidrumas. Tyrimo rezultatai“, NVO atstovų apklausa apie apie
NVO skaidrumą, 2016; Transparency International Lietuvos
skyrius, „NGO Landscape in Lithuania: legal setting and current
practices“, 2016, p. 14

2 pav. NVO metinių biudžetų dydžių pasiskirstymas (tūkst. EUR), 2015 m. apklausos duomenys.

gauti kreditus.20 Lietuvos gyventojai vis
dažniau skiria 2 procentus sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio įvairioms
organizacijoms21, tačiau dėl galimybės
taip remti ne tik NVO, bet ir biudžetines
įstaigas (ligonines, poliklinikas, mokyklas, darželius), iš biudžeto jau finansuojamas institucijas ar išskaidyti teikiamą
paramą kelioms organizacijoms, nėra
aišku, kiek lėšų realiai skiriama NVO.
Anot Pasaulinio aukojimo indekso (angl.
World Giving Index), lėšų aukojimas Lietuvoje vis dar nepopuliarus: 2015 metais
tai įvardijo darę 11 proc. apklaustųjų,
2014 – 10 proc., 2013 – 12 proc.22 Tad
Lietuvos NVO vis dar priklausomos nuo
riboto skaičiaus donorų, o jų metiniai
biudžetai išlieka nediversifikuoti.

Teminės programos ir trumpalaikiai
rezultatai
Pagrindiniai viešieji nacionaliniai NVO
finansavimo šaltiniai – teminės programos ir fondai, koordinuojami ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų23, per kurias
skiriamas daugiausia nedidelės apimties
20 USAID, „The CSO 2015 Sustainability Index for Central and
Eastern Europe and Eurasia“, 2015.
21 2014 m. 448,000 Lietuvos gyventojai skyrė 2 proc. GPM teisę
gauti šią paramą turinčioms organizacijoms, iš viso paskirstant 13
mln. EUR, 2015- 547,000 gyventojai skyrė 15 mln. EUR, USAID,
„The CSO 2015 Sustainability Index for Central and Eastern
Europe and Eurasia“, 2015.
22 Charities Aid Foundation, World Giving Index.
23 Pavyzdžiui, Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, Kultūros
taryba, Neįgaliųjų departamentas, Jaunimo reikalų departamentas,
Užsienio reikalų ministerijos projektų konkursai ir kiti.

(dažniausiai tarp ~2.000 - 15.000 EUR)
ir/ar dalinis projektinis finansavimas,
nepadengiantis net būtinųjų projekto
administravimo išlaidų, pvz.: buhalterio paslaugų, patalpų nuomos ir kt. Šie
finansavimo šaltiniai sulaukia ganėtinai daug kritikos ir dėl netinkamai pasirinktų paramos paskirstymo prioritetų, viešumo (skaidrumo) trūkumo
atrenkant projektus, perteklinių administravimo reikalavimų24, finansavimo
skyrimo prasidėjus einamiesiems biudžetiniams metams ir prievolės lėšas
išleisti iki biudžetinių metų pabaigos,
kasmet besikeičiančių prioritetų ir neužtikrinto finansavimo, taip nulemiant
trumpalaikius finansuojamų projektų
rezultatus.
Per trejus metus (2014–2016 metais)
per tokias temines programas ir fondus
NVO buvo skirta iki 66 mln. EUR (žr.
priedą nr. 2). Visgi svarbu akcentuoti, jog
absoliuti dauguma analizuotų programų
finansuoja svarbių socialinių, švietimo
ir kitokių paslaugų teikimą, pavyzdžiui,
vaikų dienos centrus, visuomenės sveikatos prevencijos iniciatyvas, kultūrinių,
istorinių renginių minėjimą ir kt., tačiau
NVO institucinių gebėjimų stiprinimas,
kokybiškai organizuojama savanorystė
ir piliečių įtraukimas į viešosios politikos formavimą ir įgyvendinimą, ga24 Tamutienė, I., Civinskas, R., Jarašiūnaitė, G., Baltrušaitis, M.,
„Nevyriausybinio sektoriaus institucinio tvarumo, savanorių
įtraukimo, tarpusavio bendradarbiavimo, indėlio į šalies ūkio
augimą ir galimybių plėtojimo tyrimo ataskaita“, 2011, p. 71- 73.
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lintis prisidėti prie proveržio pilietinės
visuomenės plėtroje, finansuojamas
vos 2 programose. Galima išskirti tokias
programas: Kultūros tarybos Kultūros ar
meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų projektų
finansavimo konkursą (skirta 290.000
EUR 2016 m.)25, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (SADM) pirmą kartą
2017 metais (anksčiau panašaus pobūdžio programų nebuvo), Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų
EEE ir Norvegijos
finansinio mechanizmo NVO
programa I 27

teisinio reglamentavimo NVO sąlygos
konkuruoti su valstybės arba savivaldybės įsteigtomis viešosiomis įstaigomis,
papildomai gaunančiomis biudžetinį finansavimą, yra sudėtingos.
NVO veiklos taip pat yra finansuojamos
ES struktūrinių fondų, ES institucijų bei
laikinų užsienio šalių fondų lėšomis, pavyzdžiui: 272829

Šveicarijos Konfederacijos NVO
fondas28
2010–2014 m.

2007–2011 m.
Biudžetas mln. EUR

EEE ir Norvegijos
finansinio mechanizmo NVO programa II 29
2013–2017 m.

5

4

5.5

20

24

43

Pateikta paraiškų

389

381

611

Finansuoti projektai

220

87

56

Poreikis (pagal pateiktas paraiškas)

institucinio stiprinimo projektų finansavimo konkursą (skirta 894.000 EUR 2017
m.)26. Tuo tarpu kitos programose, kurių
pavadinimuose netgi minimas institucinis stiprinimas, dalyvavimas viešojoje
politikoje, ribojamos galimybės mokėti
atlyginimus, išlaikyti patalpas, užuot kokybiškai dalyvavus viešojoje politikoje,
akcentuojamas visuomenės informavimas ar paslaugų teikimas. Be to, pagal
ministerijų kaupiamą informaciją, neįmanoma apskaičiuoti tikslių lėšų sumų,
skirtų NVO: pateikiami duomenys neatskiria NVO nuo privačių juridinių asmenų ar valstybės/savivaldos įsteigtų
organizacijų, todėl, net atėmus paramos
sumą, skirtą privatiems juridiniams asmenis ar biudžetinėms įstaigoms, dalis
NVO apibrėžimo neatitinkančių gavėjų
skaičiavimuose lieka, tad realiai pilietinės visuomenės organizacijoms skirtų
lėšų suma yra mažesnė. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad dėl neaiškaus

Laikinieji užsienio šalių fondai
Kaip rėmusius NVO institucinių gebėjimų stiprinimą, NVO ir piliečių dalyvavimą viešojoje politikoje verta išskirti
EEE ir Norvegijos finansinio mechanizo
II programą, Šveicarijos Konfederacijos NVO fondą. Tačiau šios programos
buvo laikinos, tad, pavyzdžiui, 2015 m.,
kai nebuvo kvietimų teikti projektus bei
ES struktūriniams fondams nutraukus
finansavimą, taip pat dėl riboto pajamų
diversifikavimo, daliai NVO teko mažinti programas ar darbuotojų skaičių.30
Be to, užsienio šalių fondai lėšas investuoja pagal savo prioritetus ir investavimo kryptis, kurios ne visuomet geriausiai atitinka valstybinius prioritetus bei
NVO sektoriaus interesus.
27 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų nevyriausybinių organizacijų fondo sekretoriato
informacija.
28 Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, NVO
fondo informacija.
29 NVO programa.

25 Kultūros tarybos informacija.
26 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.
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30 USAID, „The CSO 2015 Sustainability Index for Central and
Eastern Europe and Eurasia“, 2015

ES investicijų Lietuvoje programos
NVO ir kiti socialiniai ekonominiai partneriai menkai įtraukiami į ES investicijų ir kitų programų rengimą, jų krypčių
ir tikslų nustatymą, todėl skelbiami finansavimo konkursai ne visada atitinka srities ar tikslinių grupių poreikius;
problemų sukelia ir pernelyg griežtos,
NVO lankstumą ribojančios projektų finansavimo konkursų sąlygos. Vertinant
ES investicijų 2007–2013 metų laikotarpį, visose priemonėse dalyvavo apie 230
NVO31, kuriose, išskyrus priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, NVO
dalyvavimas buvo labai ribotas dėl šio
sektoriaus turimų išteklių (žmogiškųjų
bei finansinių) stokos, palyginti su kitais
viešaisiais ir/ar privačiais (valstybės ir
verslo) subjektais. Per dešimtmetį Lietuvai buvo skirta beveik 8 mlrd. EUR, tačiau NVO turėjo galimybę dalyvauti tik
keliose priemonėse, tad per vykdomus
projektus į socialinę ekonomiką buvo
investuota vos 1 % bendro Lietuvai skirto biudžeto32. Naujojo finansavimo laikotarpiu (2014–2020) kai kurių ministerijų33 administruojamose programose
numatytas NVO dalyvavimas, palyginti
su biudžetinėmis įstaigomis, yra neproporcingai mažas, vėlgi akcentuojamas paslaugų teikimo finansavimas.
Galiausiai kitų užsienio šalių fondų ar
ES institucijų suteiktai projektinei paramai būtinas kofinansavimas, varijuojantis nuo 5 iki 25 proc. bendros projekto
vertės, kurį sunku užtikrinti neturint
stabilių papildomų bei diversifikuotų
pajamų ir galimybės skolintis.
31 Pateikiamas bendras dalyvavusių NVO, t.y. ne unikalių
organizacijų skaičius.
32 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos
centras, „Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinio sektorių
bendradarbiavimo studija“, 2014.
33 Pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vidaus reikalų
ministerijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos
apsaugos ministerijos, Nacionalinės NVO koalicijos kreipimasis
„Dėl Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo 2014–2020 metų
ES finansinės perspektyvos įgyvendinime“, 2016 gruodžio 1 d.,
Vilnius

Pilietinės visuomenės
plėtros agentūros
(Agentūros) vaidmuo
stiprinant pilietinę
visuomenę
Siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030” (toliau
– LT2030), ją lydinčias programas34,
sėkmingai veikti Europos Są jungoje
(ES) bei integruotis į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją
(EBPO), būtina stiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje. Pilietinės visuomenės
plėtros agentūra (toliau – Agentūra),
kuri būtų:
•

ilgalaikė (orientuota į reikšmingus
socialinius pokyčius);

•

visuotinė (apimanti įvairias sritis,
prisidedančias prie pilietinės visuomenės stiprinimo);

•

užtikrinanti tarpsektorinio finansavimo galimybę veikloms, siekiančioms pokyčio daugiau nei vienoje
viešosios politikos srityje35

padėtų spręsti aukščiau įvardintus pilietinės visuomenės iššūkius.
Tokią funkciją atliekančio juridinio asmens steigimas numatytas ir XVII LR
Vyriausybės programoje (278 straipsnis: ieškosime galimybių suformuoti Nevyriausybinių organizacijų fondą (Pilietinės
visuomenės fondą), kuris kiekvienais metais
būtų finansuojamas iš gyventojų nepaskirtos
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies.
Nevyriausybinių organizacijų fondo tikslas
34 Nacionalinė pažangos programa 2014-2020, Viešojo valdymo
tobulinimo programa 2012–2020.
35 Šiuo metu organizacijos, kurios siekia įgyvendinti projektus,
susijusius su pokyčių siekimu daugiau nei vienoje viešosios
politikos srityje, susiduria su iššūkiu ieškodamos finansavimo
tokioms veikloms. Pavyzdžiui, jei teikiamas projektas yra
iš dalies susijęs su socialine apsauga, taip pat iš dalies ir su
sveikatos apsauga, nė viena ministerija jo nefinansuoja pagal
turimas finansavimo programas, kadangi tokios programos yra
kuriamos konkrečiam vienos viešosios politikos srities prioritetui
įgyvendinti.
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– stiprinti nevyriausybinių organizacijų plėtrai reikalingus institucinius gebėjimus, kokybiškai organizuojamą savanorystę tiek nacionaliniu, tiek ir regioniniu lygmenimis.),
jo įgyvendinimas detalizuotas Vyriausybės programos įgyvendinimo plane.36
Prognozuojame, kad Agentūra prisidėtų
prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane įvardintų darbų bei padėtų
pasiekti tokius išsikeltus rodiklius37:
•

Į bendruomenių veiklą įsitraukusių
gyventojų išaugs nuo 33 iki 45 proc.;

•

Procentas savivaldybių, kuriose sustiprinta bendruomeninių organizacijų veikla, iki 2020 išaugs iki 95;

•

NVO tvarumo indeksas nuo 2,7 (2015
m.) pagerės iki 2,2 (2020 m.);

•

Valdymo efektyvumo indeksas iš
19 vietos (2016 m.) pakils į 15 vietą
(2020 m.);

•

Iki 2020 valstybės institucijų konsultacijų su visuomene skaičius išaugs
nuo 0 iki 15;

•

Iki 2020 m. nuo 53 % iki 65 % išaugs
gyventojų dalis, žinanti apie galimybes ir būdus teikti siūlymus dėl jiems
svarbių klausimų sprendimo;

•

Gyventojų, dalyvavusių sprendžiant
viešuosius vietos reikalus, per vienerius metus procentas išaugs nuo 28
iki 33;

•

Regionų plėtros tarybose balso teisę turinčių socialinių ir ekonominių
partnerių dalis, nuo 7 % išaugs iki 33
%;

•

Pilietinės galios indeksas (balai iš

36 Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta 2016
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82; Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo planas 2017 m. kovo 13
d. Nr. 167: „1.2.3. Darbas. Bendruomeniškumo sustiprinimas,
įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į
sprendimų priėmimo procesus: 3. Nevyriausybinių organizacijų
institucinis stiprinimas, numatant tikslines finansavimo
priemones, įkuriant nevyriausybinių organizacijų fondą“.
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
planas, patvirtinta 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167
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100) pakils nuo 33,4 (2015 m.) iki 38
(2020 m.);
•

Teisės viršenybės principo įgyvendinimo procentinis pokytis nuo 81
(2015 m.) iki 45 (2020 m.);

•

Jaunimo pilietinės galios indeksas
(20-29 metų grupėje) pakils nuo 38,3
(2015 m) iki 45 (2020 m.).

Agentūros pridėtinė vertė ir išskirtinumas:
1.

Pilietinės visuomenės vystymo strategija užtikrinama sujungiant skirtingus sektorius įgyvendinti kryptingai ir kokybiškai politikai: NVO
atstovai Agentūrai pateiktų reikalingų, su sektoriumi susijusių ekspertinių žinių, o valstybės institucijos
atstovai – susietų su strateginiais
valstybės tikslais.

2. Pilietinės visuomenės stiprėjimą
nulemiančių NVO institucinių gebėjimų ugdymas, kokybiškai organizuojama savanorystė ir piliečių
įtraukimas į viešą ją politiką Lietuvoje finansuojamas ribotai, pagal
atskiras sritis, tuo tarpu Agentūra
užtikrintų pilietinės visuomenės
stiprinimą, nepriklausomai nuo
vienos tematinės žinybos. Remiantis gerą ja kitų valstybių praktika38,
tokio instrumento sukūrimas – vienas veiksmingiausių būdų, galinčių
spręsti institucinių gebėjimų stokos
problemą, užtikrinančių pilietinės
visuomenės finansavimą ypač tose
srityse, kurių nepadengia kitos iš
biudžeto finansuojamos programos
ar užsienio valstybių fondai, veikiantys Lietuvoje.
3. Į Agentūros valdymą įtraukus NVO
sektoriaus atstovus, būtų galima išspręsti problemas, susijusias su pa38 International Center for Not-for-Profit Law, „National funds to
support civil society organizations“, 2010, p.2.

ramos skirstymo prioritetais, viešumo (skaidrumo) trūkumu atrenkant
projektus.
4. Agentūra galėtų laisviau disponuoti
skirstomomis lėšomis, t. y. be prievolės lėšas išleisti iki biudžetinių
metų pabaigos, todėl būtų galima
užtikrinti nepertraukiamą finansavimą ilgalaikiams, tęstiniams (pvz.,
iki 3 metų), svarbią strateginę reikšmę pilietinei visuomenei stiprinti
turintiems projektams39.
5. Agentūra dėl savo unikalios struktūros, valstybės ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo, būtų gerokai
lankstesnė, nei šiuo metu esamos
programos ar kiti finansiniai instrumentai, todėl, palyginti su dabartinėmis programomis, gebėtų greitai
reaguoti į staiga išryškėjusius pilietinės visuomenės poreikius ir juos
atliepti.
6. Agentūra taip pat kauptų ir analizuotų informaciją apie NVO sektorių,
siektų geresnio suderinamumo su
kitais NVO donorais, skatintų gero
valdymo principų sklaidą NVO sektoriuje, taip užtikrindama strateginį
NVO sektoriaus vystymąsi , galintį
sustiprinti pilietinę visuomenę.

39 Yra tik labai nedaug ministerijų finansuojamų ilgalaikių
(daugiau nei vienerių metų) programų. Tačiau svarbu atkreipti
dėmesį į tai, kad net ir šiuo metu esamos ilgalaikės programos
neužtikrina finansavimo kitiems metams, t. y. organizacija, gavusi
patvirtinimą finansuoti kelerių metų projektą, negali būti tikra,
kad ateinančiais metais gaus numatytą projekto finansavimą.
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FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Agentūros finansavimo šaltinių alternatyvos:
Šaltinis

Detali Agentūros finansavimo poreikio
analizė pateikiama šios studijos priede
Nr. 3.4344

Pastabos
Rekomenduojama įtraukti į Agentūros biudžetą steigimo stadijoje.

Nepaskirstyti 2 % GPM40.

Šiuo metu nepaskirstytos 2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lėšos
lieka nacionaliniame biudžete kaip viršplaninės lėšos, todėl, kaip numatyta
LR Vyriausybės programoje, šios lėšos gali būti nukreiptos stiprinti pilietinę visuomenę.
Rekomenduojama įtraukti į Agentūros biudžetą steigimo stadijoje.

Politinėms partijoms nepaskirstytas 1 % GPM.41

2016 m. vos 68.000 asmenų skyrė 1 % politinėms partijoms, t.y. tiesioginiam dalyvavimui politikoje. Nepaskirstytos lėšos lieka nacionaliniame
biudžete kaip viršplaninės lėšos, todėl galėtų būti nukreipiamos pilietinės
visuomenės stiprinimui ir dalyvavimui viešojoje politikoje.

Iš valstybės biudžeto
finansuojamos pilietinės
visuomenės stiprinimo
programos42.

Rekomenduojama įtraukti į Agentūros biudžetą artimoje perspektyvoje.

Alkoholio ir tabako gaminių akcizo dalis – 1 %43.

Nerekomenduojama, kadangi iš šių lėšų jau finansuojamos kitos sritys
(sveikatos, sporto ir kultūros programos).

Rekomenduojama įtraukti ilgalaikėje perspektyvoje.
Valstybės įmonių skiriama
Valstybės valdomos įmonės siekdamos būti socialiai atsakingos galėtų dalį
parama.
paramos skirti Agentūros tikslams įgyvendinti.
Lėšos iš loterijų ir azartinių lošimų mokestis44.

Nerekomenduojama, kadangi iš šių lėšų jau finansuojamos kitos sritys.

Privataus kapitalo lėšos.

Rekomenduojama įtraukti ilgalaikėje perspektyvoje.

Šiuo metu praktiškai visos iš biudžeto finansuojamos NVO stiprinimo priemonės yra kuriamos ir administruojamos
ad hoc, todėl ilgalaikėje perspektyvoje
Agentūra gali prisidėti prie valstybės
resursų optimizavimo, kadangi, pradėjus pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimo programas administruoti
konsoliduotai, administravimo procesas
taptų profesionalesnis, pareikalautų mažesnių finansinių resursų. 404142
40 2015 m. duomenimis -12.6 mln. EUR.

stiprinimo programos.

41 2015 m. duomenimis – 6.6 mln. EUR.

43 2015 m. 1146.293 tūkst. EUR. (Finansų ministerijos 2015 m.
duomenys), 2016 m. 1201.764 tūkst. EUR. (Finansų ministerijos
2016 m. duomenys). 2017 metais iš akcizų numatoma surinkti
1,294 mlrd. EUR. (Finansų ministerijos prognozė).

42 Kintama, nepastovi suma, priklausoma nuo to, kiek
atitinkamais metais atskiros institucijos nusprendžia įgyvendinti į
NVO sektorių orientuotas programas. Pavyzdžiui, 2013 m. Vidaus
reikalų ministerijos inicijuota ES investicijų priemonė „Valdžios ir
nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, taip
pat aukščiau įvardintos SADM, Kultūros tarybos NVO institucinio
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44 2015 m. 14.783 tūkst. EUR, (Finansų ministerijos 2015 m.
duomenys), 2016 m. 13.742 tūkst. EUR. (Finansų ministerijos 2016
m. duomenys).

FINANSAVIMO KRYPTYS
Agentūros misija – stiprinti pilietinės
visuomenės organizacijas ir įgalinti piliečius dalyvauti formuojant ir įgyvendinant viešą ją politiką.
Siekiant Agentūros strategijoje numatytų tikslų, įgyvendinamomis programomis būtų finansuojamos nevyriausybinių organizacijų veiklos, prisidedančios
prie pilietinės visuomenės stiprinimo.
Finansuojamų projektų dydis, veiklos
laikotarpis turėtų būti numatytas atsižvelgiant į finansavimo programos keliamus reikalavimus. Agentūra turėtų
finansuoti tiek ilgalaikius, tiek pilotinius bei didesnį socialinį pokytį nulemenčius projektus, stiprinti skėtines
organizacijas.
Kiekvienai konkrečiai programai Agentūra turėtų nustatyti atitinkamus reikalavimus pareiškėjams. Pagal Agentūros
įgyvendinamas programas, kreiptis dėl
finansavimo galėtų įvairių gebėjimų,
sričių ir kt. Lietuvoje veikiančios NVO,
kurios atitinka konkrečioje programoje numatytus reikalavimus, o siūlomu
projektu siekiama proveržio stiprinant
pilietinę visuomenę Lietuvoje. Agentūros valdyba turėtų užtikrinti programų
įvairovę siekdama sudaryti galimybių
finansavimą gauti skirtingo dydžio ir
pajėgumų įvairiose srityse veikiančioms
NVO, kurių siūlomi finansuoti projektai
siekia aiškių rezultatų, prisidedančių
prie pilietinės visuomenės Lietuvoje
stiprinimo.

Siūlomos Agentūros teikiamo finansavimo kryptys:
1.

a. Remti pilietinės visuomenės raidos monitoringą ir viešosios politikos vertinimo iniciatyvas, kiek
tai susiję su viešųjų paslaugų teikimu ir piliečių įtraukimu į sprendimų priėmimo procesus;
b. Skatinti bendradarbiavimą su institucijomis bei kitomis organizacijomis;
c. Prisidėti užtikrinant pilietinei visuomenei reikalingų tvarių, ilgalaikių ir strateginių išteklių teikimą.

2. Pilietinės visuomenės (organizacijų) gebėjimų ugdymas:
a. Skatinti piliečių dalyvavimą NVO
veiklose (įvairiais pagrindais);
b. Kelti NVO veiklos kokybę ir didinti jų skaidrumą, atsakomybę
prieš narius;
c. Remti NVO institucinių ir organizacinių gebėjimų ugdymą (ypač
siekiant sustiprinti organizacijų
gebėjimus teikti viešąsias paslaugas);
d. Skatinti NVO tinklaveiką.

3. NVO projektams, gavusiems projektinę paramą iš užsienio šalių ar ES
institucijų fondų, suteikiamas paraiškovų turimas užtikrinti kofinansavimas.

Efektyvus ir demokratiškas viešosios politikos formavimas ir įgyvendinimas:
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Administruojant pateiktas finansuoti paraiškas, svarbu imtis priemonių išvengti galimo dvigubo finansavimo, todėl
Agentūra turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kitais panašia veikla užsiimančiais juridiniais asmenimis (pvz., Mokslo taryba, Kultūros taryba ir kt.), imtis
priemonių tokių rizikų išvengti. Visgi tai
neturėtų užkirsti kelio Agentūrai skirti
kofinansavimą numatytas kryptis atitinkantiems projektams, finansuojamiems
iš kitų (ne valstybės biudžeto) lėšų.
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AGENTŪROS VALDYMAS
Analizuojant kitose valstybėse veikiančius analogiškus juridinius asmenis bei
Lietuvoje veikiančias NVO sektoriaus
finansavimo programas45, darytina išvada, kad Agentūra galėtų būti valdoma
trimis būdais:
1.

Perduodant Agentūros valdymą
NVO sektoriaus savireguliacijai (be
valstybės dalyvavimo);

2. Valdyme dalyvaujant išimtinai tik
valstybės institucijai;
3. Agentūros valdyme
dalyvaujant
valstybės institucijai kartu su NVO.

Agentūra
administruojama be
valstybės dalyvavimo
Pavyzdžių, kai tokio juridinio asmens
valdymas ir administravimas yra perduodamas išimtinai NVO sektoriui, nėra
daug. Vienas tokių yra Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai
mechanizmai46, kurių teikiamos paramos administravimas buvo perleistas
45 T. y. programos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos
biudžeto, ES, Europos Komisijos bei EEE ir Norvegijos finansinius
mechanizmus.
46 Daugiau apie Europos ekonominės erdvės finansinius
mechanizmus: http://www.eeagrants.lt/.

konkurso būdu atrinktam operatoriui –
nevyriausybinei organizacijai. 2012 metais EEE finansinio mechanizmo NVO
programos Lietuvoje47 operatoriumi
tapo Žmogaus teisių stebėjimo institutas
kartu su partneriu „OSFL projektai“. Taigi, Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė
lėšas, skirtas stiprinti nevyriausybinį
sektorių – 5,5 mln. eurų, administruoti ir užtikrinti tinkamą jų panaudojimą
perleido didelę patirtį ir kompetencijas
turinčiai nevyriausybinei organizacijai.
Siekdamas, kad NVO p[rogramos Lietuvoje veiklos atskaitingumas donorų
šalims bei operavimas atitiktų teisinį
reguliavimą, Fondo operatorius reguliariai atsiskaitydavo donorų šalių įsteigtai
priežiūros ir kontrolės institucijai – Finansinių mechanizmų valdybai.

Privalumai
Toks modelis vertintinas palankiai, nes
įtraukti į valdymą NVO sektoriaus atstovai, kaip ekspertai, galimai geriausiai išmano šio sektoriaus poreikius ir
problematiką , finansiniai ištekliai yra
tikslingai skiriami stiprinti pilietinę visuomenę ir atitinka NVO sektoriaus poreikius. Be to, vertinant NVO programos
47 Daugiau apie NVO programą Lietuvoje: http://nvoprograma.lt/
lt/apie-mus.
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sėkmę Lietuvoje48, manytina, kad, sudarius tinkamas sąlygas konkurse dalyvauti
stiprioms organizacijoms ir atrinkus reikalingus gebėjimus turinčią organizaciją
(ar jų konsorciumą) programai administruoti, galima pasiekti puikių rezultatų.
Visgi ši programa buvo įgyvendinama
tik keletą metų, todėl sunku daryti išsamesnes išvadas, kokių rezultatų būtų galima pasiekti ilguoju laikotarpiu.

Rizikos
Kadangi panašūs fondai paprastai administruoja iš valstybės biudžeto perduotas
lėšas, o tokių lėšų administravime nedalyvauja valstybės institucija, gali kilti
abejonių dėl Agentūrą administruojančios NVO gebėjimo tinkamai atsižvelgti
į valstybės prioritetus. Taip pat gali kilti
abejonių dėl to, kuri organizacija imtųsi
šios atsakomybės bei atskaitingumo už
Agentūrai perduotas valstybės biudžeto
lėšas, iškiltų ir įvairių skaidrumo rizikų išrenkant bei paskiriant organizaciją
šiam tikslui, renkant asmenis į valdymo
bei priežiūros organus.
Nors ir manytina, jog būtent NVO sektoriaus atstovai yra geriausiai įsigilinę
į esamą situaciją ir tiksliausiai gebėtų
atliepti pilietinės visuomenės poreikius
bei iššūkius49, mažai tikėtina, kad atsirastų politinė valia Agentūros administravimą perduoti išimtinai NVO sektoriui.

Agentūra
administruojama
išimtinai valstybinės
institucijos
48 Norvegijos Karalystės Lietuvoje ambasadorius JE Dag
Malmer Halvorsen ir EEE finansinio mechanizmo Pilietinės
visuomenės skyriaus vyresnioji vadovė Paivi Anttila baigiamojoje
konferencijoje NVO programą įvertino kaip sėkmingą: http://
nvoprograma.lt/news/422/60/ivyko-NVO-Programos-Lietuvojebaigiamoji-konferencija?filter=2016-09.
49 N. Bullain, “Learning points from the National Civil Fund in
Hungary”, European Center for Not-for-Profit Law, 2007, p. 2
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Valstybės iniciatyva kurti pilietinės visuomenės fondą vertintina kaip teigiamas žingsnis, siekiant sustiprinti pilietinę visuomenę šalyje, sukurti stabilų
finansavimo šaltinį NVO sektoriaus gebėjimams augti. Manytina, kad valdymo
modelis, kai Agentūra būtų administruojama išimtinai valstybės institucijos,
sprendimų priėmėjams, t. y. valstybės
institucijų atstovams ir politikams, galimai keltų daugiau pasitikėjimo tokiam
juridiniam asmeniui perduodant valdyti
valstybės biudžeto lėšas. Visgi šios studijos rengimo metu diskusijose dalyvavę
sprendimų priėmėjai tokių nuogąstavimų neišsakė; atvirkščiai – iš diskusijų
grupių rezultatų matyti, kad sprendimų
priėmėjai mato valstybės ir NVO sektorių bendradarbiavimo svarbą šioje srityje.

Rizikos
Vis dėlto, nusprendus kurti tokį instrumentą neįtraukiant ekspertų iš NVO
sektoriaus į Agentūros steigimą ir/ar
valdymą, reikia įvertinti, jog, dėl nepakankamo įsigilinimo į NVO sektoriaus
problematiką ir poreikius, lėšos galimai būtų panaudojamos nepakankamai efektyviai. Iškiltų grėsmė, kad tokia
Agentūra taptų tik dar viena iš valstybės
biudžeto administruojama programa.
Be to, sprendimų priėmimas tokioje
Agentūroje galėtų būti politizuotas ir
pernelyg biurokratinis. Iškyla grėsmė,
kad dėmesys būtų kreipiamas į priklausymą kuriai nors politinei linijai ar kitus
subjektyvius kriterijus, o ne į pilietinės
visuomenės poreikius, todėl galimai
būtų nepaisoma Agentūros misijos, nukentėtų įgyvendinamų programų efektyvumas. Galiausiai, keičiantis politinei
situacijai, tokiai Agentūrai iškiltų grėsmė
būti staiga uždarytai arba galimai būtų
sukeliama kitokių biurokratinių apsunkinimų, tad pilietinė visuomenė staiga
netektų svarbaus finansavimo šaltinio,

kaip kad parodė Vengrijos pavyzdys.
Svarbu pažymėti, kad, apžvelgiant kitų
valstybių praktiką, nerandama gerųjų
pavyzdžių, kai pilietinės visuomenės stiprinimo instrumentas yra administruojamas išimtinai tik valstybės institucijos,
be NVO dalyvavimo. O valstybėse, kuriose toks modelis taikomas, pvz., Lenkijoje50, tai realiai yra ne pilietinės visuomenės stiprinimo Agentūra, o greičiau
NVO programų konsolidavimas, neatlieka pilietinės visuomenės įgalinimo
funkcijos per NVO atstovų įtraukimą į
sprendimų priėmimą ir aktyvų dalyvavimą.
Paminėtina, kad NVO atstovų neįtraukimas į sprendimus, susijusius su šiuo sektoriumi, prieštarautų EBPO principams,
kurie pateikti rekomendacijose Lietuvai51. Žinoma, šį principą galima būtų
įgyvendinti iš dalies, t. y. neįtraukiant
NVO sektoriaus atstovų į Agentūros steigimą, o juos pasitelkiant valdymo organuose – valdžios institucijos sprendimu
numatant tam tikrą NVO atstovų įtraukimą į Agentūros valdybą ar priežiūros
komitetą. Visgi toks modelis neužtikrintų Agentūrai reikalingos apsaugos, pasikeitus politinei situacijai, ar, pavyzdžiui,
atitinkamos valdžios institucijos atstovams pasirenkant lojalių organizacijų
atstovus į Agentūros valdymo organus.
Lietuvoje pagal šį principą veikia atskiru įstatymu įsteigta biudžetinė įstaiga
Kultūros taryba. Atkreiptinas dėmesys į
tai, kad nors šios įstaigos valdyboje dalyvauja visuomenės (menininkų ir kūrėjų)
atstovai, įstaiga yra tiesiogiai pavaldi ir
priklausoma nuo Kultūros ministerijos,
kuri nustato rėmimo sritis bei programas. Toks priklausomumas vertintinas
nevienareikšmiškai, kadangi, keičiantis
politinei situacijai, nėra saugiklių, ga50 Daugiau apie Lenkijos Piliečių iniciatyvų fondo modelį: http://
www.pozytek.gov.pl/What,is,FIO,581.html.
51 EBPO, „Lithuania: Fostering Open and Inclusive Policy
Making“, 2015.

linčių užtikrinti sklandžią šios biudžetinės įstaigos veiklą tuo atveju, jeigu, pvz.,
naujoji valdžia (šiuo atveju Kultūros ministerija) turi kitokį supratimą apie sektoriaus (šiuo atveju menininkų ir kūrėjų)
finansavimą.

Agentūra
administruojama
bendradarbiaujant
valstybei ir NVO
sektoriui
Vertinant kitų valstybių patirtį, valdant fondus ar kitus juridinius asmenis,
skirtus stiprinti pilietinę visuomenę,
dažniausiai pasitaiko reguliavimas, numatantis valstybinio ir NVO sektorių
bendradarbiavimą52.

Privalumai
Tokio modelio pasirinkimą lemia tai,
kad užtikrinamas tiek NVO ekspertų
įtraukimas į sprendimų priėmimą, taip
pat ekspertinis NVO sektoriaus problematikos išmanymas, tiek ir Agentūros strategijos atitikimas oficialiosios
valdžios numatytiems prioritetams.
Sektorių bendradarbiavimas ir tokio
bendradarbiavimo skatinimas, įvairiais
lygmenimis, analizuojant kitų valstybių
pavyzdžius ir Lietuvoje veikiančių panašių organizacijų patirtis, vertintinas
kaip teigiamas ir nešantis dvipusę naudą
valstybei: vystosi pilietinė visuomenė, o
institucijos darosi atviresnės visuomenės atstovų ekspertinei nuomonei bei
įžvalgoms, geba tai panaudoti valstybės
labui formuojant ir įgyvendinant geresnę viešą ją politiką. Bendradarbiavimo
principo įgyvendinimas kuriant Agen52 European Center for Not-for-Profit Law, International Center
for Not-for-Profit Law, „A Comparative Analysis of Civil Society
Foundations and Funds“, 2012, p. 5.
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tūrą taip pat prisidėtų prie EBPO rekomendacijų užtikrinti partnerystės principą Lietuvoje įgyvendinimo.
Manytina, kad toks modelis geriausiai
padėtų apsisaugoti nuo grėsmių, galimai kylančių pasikeitus politinei situacijai (Vengrijos pavyzdys). Agentūros
dalininkai, valstybės institucijų ir NVO
atstovai turėtų susitarti priimdami svarbiausius sprendimus dėl valdymo, o tai
padėtų užtikrinti šių sprendimų kokybę,
subalansavimą. Abiejų dalininkų kartu
priimti sprendimai, be abejo, prisidėtų
ir prie skaidresnio Agentūros valdymo.

Valdymo
modelis

Atitinka
EBPO rekomendacijas

Taigi, siekiant išvengti kaip galima daugiau rizikų ir užtikrinti, kad Agentūros
valdyme būtų pakankamai ekspertų iš
pilietinės visuomenės organizacijų ir
kad Agentūros strategija atitiktų oficialios valdžios prioritetus, kad svarbiausi sprendimai dėl valdymo būtų subalansuoti, siūloma Lietuvoje kurti tokią
Agentūrą, kurios valdyme dalyvautų
abiejų sektorių atstovai.

Apibendrintos aptartų
valdymo modelių
savybės53

Maksimalus NVO sektoRibotas
Valstybės
skaidrumo
rius įtrau- įsigilinimas į
išsikeltų
užtikrinimas
kiamas į
NVO proble- tikslų priorisprendimų
mati-ką
tetiza-vimo
priėmimo
užtikrinimas
procesą

Sprendimų
priėmimo
ištęstumas
laike53

Dalyvaujant
tik NVO
Dalyvaujant
tik valstybės
institucijai
Sektoriams
bendradarbiaujant
Atitinka arba iš dalies atitinka kriterijų

Grėsmė reali ar labai tikėtina

Rizikos
Svarbu pripažinti, kad dviejų skirtingų
sektorių bendradarbiavimas, nors ir kuriantis didelę pridėtinę vertę visuomenei vystytis, turi savų iššūkių. Vienas jų –
kaip suderinti skirtingų sektorių atstovų
vizijas ir galimybes svarbiausiais Agentūros valdymo klausimais. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvoje jau yra sėkmingai
veikiantis panašios paskirties valstybinio ir NVO sektorių bendradarbiavimo
modelis – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo Agentūra ( JTBA), skirstantis
ES lėšas. Svarbu paminėti, jog modelis
„valstybės institucija + NVO“ įvardijamas kaip reikšminga Agentūros stiprybė, kuri jau ne kartą pasiteisino siekiant
priimti subalansuotus sprendimus jaunimo iniciatyvų finansavimo srityje.
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Siūlomas modelis
Lietuvai
Išanalizavus geruosius tokių juridinių
darinių valdymo modelius kitose valstybėse54, galimų modelių privalumus
bei trūkumus, remiantis Lietuvoje veikiančių organizacijų ir institucijų, skirtų
pilietinei visuomenei stiprinti patirtimi,
manytina, kad pilietinės visuomenės
plėtros tikslus pasiekti bei aptartų rizi53 Galimai sprendimų priėmimas būtų labiau ištęstas laike,
kadangi reikėtų suderinti dviejų sektorių interesus.
54 European Center for Not-for-Profit Law, International
Center for Not-for-profit Law, „A Comparative Analysis of Civil
Society Foundations and Funds“, 2012; Hartay, E., „Presentation
on comparative European practices of civil society funds and
implementation of national strategies”, European Center for Notfor-Profit Law, 2016.

kų išvengti padėtų Agentūrą steigiant ir
valdymo organus formuojant valstybės
ir NVO sektorių atstovams bendradarbiaujant.
Atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą,
tokia Agentūra galėtų būti įkurta pasinaudojant viešosios įstaigos teisine forma, kurios steigėjais (dalininkais) būtų
valstybės institucija ir NVO. Toks modelis užtikrintų iš valstybės pusės – strateginių valstybės tikslų (pilietinės visuomenės stiprinimo srityje) finansavimą,
o iš NVO pusės – pilietinės visuomenės
sektoriaus išmanymą, kaip pasiekti būtinus Agentūros tikslus. Teoriškai būtų
galima rinktis ir biudžetinės įstaigos teisinę formą, tačiau, vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo55 4 straipsnio
„Biudžetinės įstaigos savininkas“ 1 dalimi, iš valstybės biudžeto išlaikomos
biudžetinės įstaigos savininkas yra valstybė, o iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos savininkas
yra savivaldybė. Tad tokiu atveju būtų
užkertama galimybė Agentūros steigimo dokumentuose įtvirtinti EBPO rekomendacijose akcentuojamą sektorių
bendradarbiavimo principą, kadangi
manytina, jog nevyriausybinė organizacija biudžetinės įstaigos teisinę formą
turinčioje Agentūroje dalininko teisėmis
dalyvauti negalėtų. Todėl ši teisinė forma nerekomenduotina.

Aptartų teisinių formų palyginimas:

mo bei vidiniuose Agentūros dokumentuose svarbu numatyti savireguliacijos
mechanizmus (tam tikrus saugiklius),
siekiant išvengti, pavyzdžiui, organizacijos neveiksnumo dalininkams negalint susitarti. Toks saugiklis galėtų būti
tam tikrų funkcijų delegavimas atitinkamiems valdymo ar priežiūros organams, kurie būtų sudaryti iš daugiau nei
2 narių.
Taip pat svarstytina galimybė, jog Agentūros steigėjų skaičius būtų 2:2, iš viso 4
juridiniai asmenys (dvi valstybės institucijos ir dvi NVO). Toks modelis galimai
padidintų įvairesnių visuomenės grupių
ir susijusių institucijų atstovavimą Agentūros valdyme (svarbiausių – dalininkų
– sprendimų priėmimo procese). Tačiau reikia turėti omenyje tai, kad didesnis dalininkų skaičius gali turėti įtakos
sprendimų priėmimo greičiui, taip pat
skirtingoms interesų grupėms bei skirtingoms institucijoms atstovaujantiems
dalininkams gali kilti iššūkių siekiant
suderinti pozicijas.
Svarstant galimybę į Agentūros steigimą
įtraukti NVO sektoriaus atstovą ar atstovus, svarbu įvertinti tam tikras išliekančias rizikas dėl skaidrumo bei interesų konflikto potencialias galimybes56.
Šioms rizikoms užkirsti kelią padėtų
dalininkų patvirtinti įsipareigojimai laikytis aukščiausių skaidrumo standartų, kurie vidinių Agentūros dokumentų
forma galiotų ir valdymo organų nariams. Nors viešosios įstaigos teisinė for-

Sektorių bendradarbiavimo principo užtikrinimas

Viešoji įstaiga

Biudžetinė įstaiga

Taip

Ne

Didesnis atsparumas pasikeitus politinei situacijai

Taip

Ne

Likučio nuo gyventojų nepaskirstyto 2 ir/ arba 1 proc.
GMP perdavimas

Taip

Taip

Galimybė finansuoti ilgalaikius projektus (neapribojimas biudžetiniuose metuose)

Taip

Ne

Siūlytina, jog dalininkai visuotiniame
dalininkų susirinkime turėtų po lygiai
dalių, t. y. 1:1, tačiau tokiu atveju steigi55 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas Nr. I-1113.
Aktuali redakcija 2015-06-20.

ma automatiškai neužkerta kelio Agentūros dalininkei (ar dalininkams) NVO
dalyvauti Agentūros administruojamose
56 European Center for Not-for-Profit Law, “State funding for
NGOs: Principles and Practices in Tendering”, 2010.
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programose57, siekiant išvengti potencialios interesų konflikto galimybės, NVO
dalininkas neturėtų pretenduoti gauti
Agentūros finansavimą savo įgyvendinamiems projektams.
Taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos
Agentūros valdymo ir programų administravimo procedūros bei asmeniniai
valdymo organų narių ir nepriklausomų ekspertų skaidrumo įsipareigojimai

1.

Kas laikoma interesų konfliktu;

2. Kokia yra interesų viešinimo tvarka;
3. Kaip bus sprendžiamos situacijos kilus interesų konfliktui.

Lietuvai siūlomo Pilietinės visuomenės plėtros agentūros valdymo modelio schema:

Visuotinis
dalininkų
susirinkimas

Sprendimų priėmėjai

Valdyba

Agentūros administravimas

Direktorius

jų kadencijos laikotarpiui. Šias pareigas
einantys asmenys turėtų pasirašyti nešališkumo deklaracijas, kuriose būtų
nustatytas įsipareigojimas atitinkamam
asmeniui nusišalinti ir nedalyvauti priimant sprendimus, kai sprendimas susijęs su šio asmens atstovaujama ar kitaip
su šiuo asmeniu glaudžiai susijusia organizacija. Nustačius pasirašytos deklaracijos pažeidimą, toks asmuo penkerius metus negalėtų kandidatuoti į su šia
Agentūra susijusius valdymo ar kitus organus, o organizacija, kurios naudai toks
asmuo veikė, penkerius metus negalėtų
gauti finansavimo iš šios Agentūros.

Skaidrumo dėlei taip pat rekomenduotina vidiniuose dokumentuose aiškiai
apibrėžti58:
57 Kaip numatyta Viešųjų įstaigų įstatymo 14 str. 2 d. „Viešosios
įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos
organų nariams <...>“, tačiau teisiškai fondo administruojamų
programų lėšos nelaikytinos organizacijos pelnu pagal pelno
apibrėžimą.
58 European Center for Not-for-Profit Law, “Public funding for
civil society organizations – good practices in the European Union

22



Priežiūros
komitetas

Nepriklausomi
ekspertai

Agentūros dalininkai, valstybės institucija ir NVO, (visuotinis dalininkų susirinkimas) kaip aukščiausias valdymo
organas tvirtina valdybos sudėtį ir paskiria direktorių, kuris formuoja administraciją. Vertinant Lietuvos NVO sektorių ir šio sektoriaus susivienijimą pagal
atitinkamas sritis, manytina, kad NVO
interesams Agentūros visuotiniame dalininkų susirinkime galėtų atstovauti
juridinis asmuo, sujungiantis daugumą
kitų skėtinių organizacijų, kurios veikia
atskirose viešosios politikos srityse. Kaip
paaiškėjo diskusijų grupių su sprendimų priėmėjais metu, palaikymo tapti
dalininku sulauktų tokia NVO, „kuri padengia kuo didesnę sektoriaus dalį, kuo
didesnę organizacijų įvairovę, apie kurią
turėtų vidinių žinių“59. Taip pat svarbu
tokios organizacijos kuriama pridėtinė
vertė, nauda visuomenei ir veiklos mastas. Todėl manytina, kad dalininku iš
and Western Balkans”, 2011, p. 50.
59 Pilietinės visuomenės institutas, „Rengiamo nacionalinio NVO
fondo modelio vertinimas. Apibendrintos pastabos galimybių
studijai“, 2017.

NVO sektoriaus gali būti ir organizacija,
turinti reikšmingą NVO palaikymą, ku-

Galimi
metu:

dalininkų

variantai

steigimo

1+1

Valstybės institucija + NVO

2+2

Valstybės institucija + valstybės institucija + NVO+ NVO

1+2

Valstybės institucija (su dviem balsais) + NVO + NVO

2+1

Valstybės institucija + valstybės institucija + NVO (su dviem balsais)

ris išreiškiamas, pvz., NVO tarybos pritarimu. O priėmus sprendimą, kad dalininkai iš NVO sektoriaus turėtų būti keli
(2:2 valdymo modelis), jais galėtų tapti
abi išvardintus kriterijus atitinkančios
organizacijos.
Kaip nurodyta Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme60, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija formuoja,
organizuoja, koordinuoja ir įgyvendina
nevyriausybinių organizacijų politiką,
todėl ši ministerija galėtų būti viena iš
dalininkių, atstovaujanti valstybės sektoriui. O nusprendus, kad ir iš valstybinio
sektoriaus Agentūros valdyme turėtų
dalyvauti bent du dalininkai (2:2 valdymo modelis), antruoju dalininku galėtų
tapti, pvz., Finansų ministerija.
Neatmestina galimybė, jog Agentūra galėtų būti steigiama ir trijų dalininkų (2+1
modelis). Tačiau tokiu atveju, siekiant
išlaikyti bendradarbiavimo principą
užtikrinančias proporcijas, būtų svarbu
užtikrinti, kad ta pusė, kuri turi mažesnį
dalininkų atstovavimą, turėtų daugiau
balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. T. y. jeigu Agentūros steigėjai yra
dvi NVO ir viena valstybės institucija,
tuomet tokia valstybės institucija turėtų
visuotiniame dalininkų susirinkime ne
vieną, o du balsus. Ši taisyklė taikytina ir
priešingu atveju, jeigu dalininkais tampa
dvi valstybės institucijos ir viena NVO.

Siekiant Agentūros valdymo efektyvumo61, svarstytina galimybė numatyti
modelį, kuriame NVO sektoriaus atstovai sudarytų pusę ir daugiau atstovų
valdymo ar patariamuosiuose organuose (pvz., Agentūros valdyba ar ekspertų
komisija).
Agentūros valdyba galėtų būti sudaryta
iš 5 NVO srities ekspertų 2–3 metų kadencijai62:
•

2 iš valstybinio sektoriaus (deleguojami dalininko – valstybės institucijos);

•

3 iš NVO (šie atstovai gali būti deleguojami tiesiogiai NVO sektoriaus
Agentūros dalininko sprendimu
arba, remiantis Estijos pavyzdžiu,
galima numatyti, kad iš NVO sektoriaus į Agentūros valdybą pretenduojantys asmenys turėtų pateikti
nustatytus dokumentus, o jų kandidatūras vertintų ir asmenis į valdybą
teiktų organas, sudarytas iš valdžios
ir NVO sektoriaus atstovų, pvz., NVO
taryba.

Pageidautina, kad valdyboje esantys asmenys turėtų paramos teikimo (angl.
grant-making) patirties. Numatomos
Agentūros valdybos funkcijos: ilgalaikis
strateginis planavimas, Agentūros tikslų
ir uždavinių tvirtinimas, įgyvendinamų
programų priežiūra, nepriklausomų
61 Pastarųjų metų patirtis rodo, kad, pavyzdžiui, Nacionalinėje
NVO taryboje, kurios nariais yra pusė valstybės institucijų
atstovų ir pusė NVO sektoriaus atstovų, valstybinių institucijų
atstovų susidomėjimas NVO sektoriumi ir problematika yra itin
mažas. Dažnai net pusė ar daugiau valstybinio sektoriaus atstovų
nedalyvauja posėdžiuose ir nesidomi jų rezultatais bei neįsitraukia
į veiklas.

60 Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymas Nr. XII-717. Aktuali redakcija 2013-12-19.

62 Pvz., Vengrijoje valdybos kadencija yra 2 metai, Estijoje – 3
metai, o Kroatijoje – 4 metai.
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ekspertų atranka ir kt. Galutinius sprendimus, susijusius su finansavimu, manytina, kad turėtų priimti valdyba, prieš tai
projektus įvertinus nepriklausomiems
ekspertams63. Valdybos nariams už darbą valdyboje galėtų būti atlyginama.
Nepriklausomi ekspertai, vertinantys
projektų paraiškas, remiantis Lietuvoje
veikiančia praktika, pvz., JTBA, galėtų
būti atrenkami viešojo konkurso būdu
arba perimant kitose valstybėse veikiančią praktiką (Estija – vertintojų komanda, Vengrija – kolegijos) būti deleguojami / pasiūlomi pačių nevyriausybinių
organizacijų, atsižvelgiant į Agentūros
nustatytus patirties bei kompetencijų
reikalavimus, ir patvirtinami dalininkų bei valdybos sutarimu, kiekvienu
konkrečiu atveju nustatant jų skaičių ir
reikalingas kompetencijas. Svarbu numatyti realų biudžetą ekspertų darbo
užmokesčiui, nes tai užtikrintų reikiamas ekspertų kompetencijas, atitinkamoms Agentūros finansuojamoms programoms numatyti aiškius reikalavimus
ekspertų kompetencijai. Agentūros dalininkų patvirtintuose vidiniuose dokumentuose turėtų būti numatyta aiški nepriklausomų ekspertų darbo (paraiškų
vertinimo) procedūra, o atitinkamose
programose dalyvaujantys nepriklausomi ekspertai turėtų būti skelbiami viešai
(siekiant užtikrinti, kad šias pareigas eitų
kompetentingi asmenys). Esant galimybei, svarbu numatyti biudžetą sėkmingai Agentūros veiklai sukurti reikalingas
internetines priemones (paraiškų vertinimo sistema). Tokie internetiniai įrankiai, remiantis panašių juridinių asmenų
atstovų patirtimi, padeda ne tik efektyviau ir ekonomiškiau organizuoti darbą,
bet taip pat prisideda ir prie skaidrumo
principų užtikrinimo.

63 Vertinant kitų valstybių praktiką, pasitaiko, kuomet ši
funkcija išimtinai paliekama valdybai arba pavedama atskiram
fondo patariamajam organui, administracijos darbuotojams
ar išoriniams apmokamiems ekspertams. International Center
for Not-for-Profit Law, „National funds to support civil society
organizations”“, 2010, p. 19.
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Agentūros dalininkų paskirtas direktorius būtų atsakingas už Agentūros
administravimą. Direktoriaus kadencija
galėtų būti 4 metai su galimybe eiti dvi
kadencijas iš eilės64 arba neribojant kadencijų skaičiaus, direktorius, dalininkams ir valdybai įvertinus jo ar jos darbo
rezultatus, kas ketverius metus galėtų
būti skiriamas iš naujo. Direktoriui turėtų būti keliami patirties paramos teikimo (angl. grant-making) srityje ir kiti
dalininkų numatyti reikalavimai.
Agentūros veiklos priežiūrą vykdytų
priežiūros komitetas, sudarytas iš 5 asmenų: 3 valstybės institucijų atstovai
(deleguoti Agentūros dalininko – valstybės institucijos) ir 2 NVO sektoriaus
atstovai, (deleguoti Agentūros dalininko
– NVO). Taip pat svarstytina galimybė į
priežiūros komitetą įtraukti asmenų iš
išorės, t. y. profesinių są jungų ar verslo
asociacijų deleguotų asmenų. Priežiūros
komitetas būtų sudaromas 2 metų kadencijai. Veikla priežiūros komitete gali
būti atlygintina65. Valdyba kartu su priežiūros komitetu periodiškai (pvz., kasmet) turėtų vertinti Agentūros veiklą ir
rezultatus, t. y. ataskaitose numatyti ne
tik įstatymo reikalaujamą informaciją,
bet taip pat vertinti ir pokytį visuomenėje pagal Agentūros strateginiuose dokumentuose užsibrėžtus rodiklius.

64 Remiantis Kroatijos pavyzdžiu.
65 Numatant atlygintiną darbą priežiūros komitete, manytina, kad
į šią poziciją pavyktų pritraukti daugiau kompetencijų. Priešingu
atveju, tikėtina, kad realiai priežiūros organas neveiks arba veiks
sunkiai, nes valstybės sektoriaus atstovų darbo laikas apmokamas,
o NVO sektoriaus ekspertai priežiūros komiteto veiklai negalėtų
skirti pakankamai laiko resursų. Analogija vedama pasitelkiant
Vengrijos fondo pavyzdį, kuomet valdymo organuose esantys
asmenys neturėjo reikiamos patirties, o fondas neturėjo reikiamo
biudžeto samdyti ekspertus. Todėl fondo valdymo organuose
esantys asmenys dažnai neformaliai kreipdavosi pagalbos į
ekspertus, konsultantus ir kitas NVO, o tai potencialiai gali
turėti neigiamų pasekmių fondo valdymo skaidrumui. Daugiau:
N. Bullain, “Learning points from the National Civil Fund in
Hungary”, European Center for Not-for-Profit Law, 2007, p. 3

AGENTŪROS STEIGIMO IR
VEIKLOS RIZIKOS BEI JŲ
VALDYMAS
Siekiant įvertinti galimas grėsmes ir
kliūtis steigti Agentūrą, sklandžiai jai
veikti bei pasiruošti jas eliminuoti ar
bent sumažinti poveikį, sudaryta Agentūros rizikų identifikavimo, poveikio
vertinimo ir valdymo matrica (toliau –
rizikų valdymo planas). Rekomenduojama Agentūros steigimo ir veikimo procese reguliariai (pvz., 1 kartą per metus)
peržiūrėti ir atnaujinti rizikų valdymo
planą, idant būtų laiku reaguojama į potencialias grėsmes Agentūros gyvybingumui.
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Rizikos apibūdinimas

Rizikos vertinimas

Valdymo priemonės

Pasireiškimo Tikėtinas
tikimybė
poveikis
Politinės ir institucinės rizikos

26

NVO sektoriaus
finansavimo politikos
pakeitimas dėl
valdančiosios politinės
jėgos pasikeitimo, arba
viešųjų įstaigų, kuriose
valstybė yra dalininkė,
steigimo ir valdymo
politikos pasikeitimas

Vidutinė

Didelis

• Agentūros paskirties, veiklos principų, siekiamo poveikio įtvirtinimas Agentūros steigimo
dokumentuose ir įstatuose bei susiejimas su strateginiais Lietuvos raidos dokumentais,
nuorodos į šių sąsajų atnaujinimą atsiradus naujiems, tolesnės perspektyvos dokumentams;
• Atliekant Agentūros steigimo advokacijos veiksmus akcentuoti, išryškinti Agentūros
ekonominę ir socialinę naudą valstybei (ne tik pilietinei visuomenei), aiškiai apibrėžti išteklių
poreikį ir rezultatų matavimo principus bei metodus, pademonstruoti taikytinas skaidraus
valdymo praktikas;
• Steigimo dokumentuose įtvirtinti aukščiau paminėtus principus, nurodant jų įgyvendinimą
kontroliuosiančius organus;
• Steigimo dokumentuose įtvirtintas įpareigojimas valstybei atstovaujantiems dalininkams
koordinuoti NVO sektoriaus finansavimo politiką atsižvelgiant į kitų Agentūros dalininkų –
NVO atstovų – siūlymus ir rekomendacijas;
• Steigimo dokumentuose įpareigoti valstybei atstovaujančius dalininkus siekti maksimalaus
valstybės įsipareigojimų NVO sektoriaus atžvilgiu atitikimo ES ir tarptautinių organizacijų
reikalavimams, rekomendacijoms, strateginiams ir politikos dokumentams;
• Plataus politinio pritarimo paieška Agentūros steigimo metu bei reguliari komunikacija su
visomis politinėmis partijomis (ar partijoms nepriklausančiais politikais) informuojant apie
Agentūros tikslų įgyvendinimą ir pokyčius finansuojamose viešosios politikos srityse.

Centrinės ir vietinės
(savivaldybių) valdžios
institucijų nuomonių
dėl NVO įtraukties ir
bendradarbiavimo
viešojoje politikoje
išsiskyrimas

Didelė

Vidutinis

• Agentūros bendradarbiavimo su centrinės ir vietinės valdžios institucijomis pagrindo ir
principų įtvirtinimas steigimo ir/ar veiklos dokumentuose;
• Agentūros atstovų dalyvavimas daugiašalėje diskusijoje dėl NVO įsitraukimo diferencijavimo
nacionaliniu ir vietos lygmenimis;
• Susitarimo memorandumas su šalies savivaldybėms atstovaujančiu organu (pvz., savivaldybių
asociacija) dėl bendradarbiavimo su NVO sričių, principų, apimties ir kt. klausimų, siekiant
vienodai traktuoti NVO vaidmenį įgyvendinant valstybės/savivaldos politiką;
• Įtraukti valstybės ir savivaldybių atstovus į Agentūros priežiūros komitetą ir/ar valdybą,
siekiant skatinti glaudesnį bendradarbiavimą stebint ir vertinant NVO įsitraukimą.

Agentūros valdymo
ir/ar veiklos modelio
pakeitimas

Maža

Vidutinis

• Agentūros valdymo modelio ir valdymo organų atrankos bei kaitos principų įtvirtinimas
steigimo dokumentuose;
• Įpareigojimas Agentūros valdymo ir/ar veiklos modeliui pakeisti gauti 100 % balsų pritarimų
dalininkų susirinkime.

Mažas

• Dalininkų pasikeitimo procedūrų įtvirtinimas Agentūros steigimo dokumentuose;
• Įpareigojimas keičiant dalininką išlaikyti atitiktį dalininkų parinkimo kriterijams (pvz.,
valstybės politikos NVO atžvilgiu formavimas ir įgyvendinimas, platus NVO sektoriaus
atstovavimas, kt.).

NVO lėšų šaltinių
Didelė
netekimo rizika (įsteigus
PVPA ir perdavus
jai administruoti
kai kuriuos NVO
finansavimo
instrumentus)

Didelis

• Sudarant Agentūros lėšų skirstymo programas užtikrinti Agentūros perimamų pavienių
tematinių programų pakeičiamumą, tematinį tęstinumą ir finansinės paramos bei naudos
gavėjų skaičiaus išlaikymą;
• Rengiant Agentūros finansavimo programas įtraukti NVO subsektorių atstovus (pvz., skėtines
organizacijas) konsultacijoms, poreikių analizei, prioritetams nustatyti ir kt. klausimams;
• Modeliuoti tematinių NVO subsektorių finansavimo poreikį ir susieti Agentūros programų
dydžius su siekiamais rezultatais ir pokyčiais.

Agentūros finansavimui Vidutinė
skiriamų lėšų
sumažėjimas (dėl
valstybės finansinių
išteklių sumažėjimo
ar skyrimo kitoms
reikmėms)

Didelis

• Dalį Agentūrai skiriamų lėšų kaupti rezerve (bei galbūt investuoti, jei leistų reguliavimas)
vėlesniam panaudojimui;
• Išskirti prioritetines Agentūros finansavimo kryptis/veiklas, idant neprioritetinėms būtų
galima mažinti finansavimą trūkstant lėšų;
• Steigimo dokumentuose numatyti sąlygas, apribojimus ir leistinas aplinkybes, siekiant
mažinti Agentūros finansavimą iš valstybės biudžeto.

NVO finansavimo
dubliavimo rizika

Maža

Vidutinis

• Įtraukti finansavimo dubliavimo patikros reikalavimus į finansavimo paraiškų vertinimo
procedūrą;
• Agentūros veiklos dokumentuose įtvirtinti pareigą Agentūros programų vadovams tiesiogiai
bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir fondais, skirstančiais ir administruojančiais
paramą NVO (nepriklausomai nuo NVO veikimo srities);
• Viešinti Agentūros remiamų NVO ir projektų informaciją nacionaliniu mastu, teikti
informaciją savivaldos institucijoms apie nacionaliniu mastu finansuotas iniciatyvas ir
projektus.

Teigiamo pinigų srauto
neužtikrinimo rizika

Maža

Vidutinis

• Užtikrinti bendradarbiavimą ir laiku apsikeitimą informacija su LR Finansų ministerija,
periodiškai (pvz., kas 4–6) mėn.) rengti ir teikti lėšų poreikio planus bei lėšų panaudojimo
ataskaitas;
• Reikalauti atitinkamo periodiškumo lėšų poreikio planavimo ir atsiskaitymo iš Agentūros
remiamų projektų ir iniciatyvų vykdytojų.

Dalininką (valstybei
ir/ar NVO sektoriui)
atstovaujančios
institucijos/
organizacijos
pasikeitimas

Maža

Finansinės ir ekonominės rizikos

27

Skaidrumo rizikos

28

Agentūros valdymo
Didelė
organų priklausomumo
nuo politinių partijų ir
valstybės sprendimų
priėmėjų rizika

Didelis

• Drausti politinių partijų nariams dalyvauti bet kuriame Agentūros valdymo organe;
• Drausti valstybės institucijų politinio pasitikėjimo tarnautojams dalyvauti Agentūros
valdymo organuose;
• Užtikrinti kolegialių Agentūros valdymo organų sudėčių pusiausvyrą įtraukiant valstybės
institucijų, NVO ir nepriklausomus atstovus;
• Steigimo dokumentuose tiksliai apibrėžti Agentūros valdymo organų bendradarbiavimo su
valstybės institucijomis gaires ir atsakomybių ribas.

Agentūros
išorės ekspertų
priklausomumo rizika

Vidutinė

Mažas

• Reikalauti iš samdomų ekspertų pateikti interesų konflikto deklaracijas;
• Sutartyse su išorės ekspertais numatyti skaidrumo ir nešališkumo sąlygų pažeidimo
aplinkybes ir sankcijas už juos;
• Neatskleisti išorės ekspertų tapatybių iki galutinių sprendimų dėl paraiškų finansavimo
paskelbimo;
• Drausti išorės ekspertams konsultuotis su Agentūros pareiškėjais visais klausimais paraiškų
vertinimo metu.

Agentūros veiklos
viešinimo kokybės ir
pakankamumo rizika

Maža

Vidutinis

• Kuriant Agentūros veiklos modelį nustatyti įpareigojimą Agentūros vadovybei sukurti
Agentūros komunikacijos planą, kuriam įgyvendinti būtų samdomi šios srities specialistai;
• Atlikti korupcijos rizikų vertinimą, kuriuo būtų paremtas Agentūros veiklos viešinimo planas;
• Užtikrinti ne tik Agentūros veiklos bet ir jos finansuojamų projektų bei iniciatyvų turinio ir
rezultatų suderintą viešinimą.

Ginčų nagrinėjimo
proceso skaidrumo
rizika

Vidutinė

Vidutinis

• Nustatyti bendrą ginčų nagrinėjimo tvarką, taikytiną visoms Agentūros finansuojamoms
programoms, ir ją paviešinti;
• Įtraukti į neteisminių ginčų nagrinėjimą Agentūros dalininkų atstovus bei bent 1 institucijos
ar organizacijos, nesusijusios su Agentūros steigimu, valdymu ar negalinčios pretenduoti į
Agentūros finansavimą, atstovą;
• Rekomenduojama nenustatyti paraiškų ekspertinio vertinimo apskundimo galimybės
ir procedūrų, siekiant išvengti Agentūros veiklos procesų ir sprendimų dėl finansavimo
vilkinimo. Paraiškų ekspertinio vertinimo kokybei ir nešališkumui užtikrinti nustatyti
išsamius ekspertų kvalifikacijos ir atrankos kriterijus, taip pat paraiškų vertinimo principus
ir gaires, informuoti apie juos suinteresuotuosius asmenis.

Operacinės rizikos
Agentūros
administravimo
funkcijų tinkamo
pasirinkimo rizika

Maža

Vidutinis

• Diferencijuoti kvietimus teikti paraiškas pagal tematinius NVO subsektorius bei pagal
galimybes susieti juos su valstybės ar savivaldybių lygiu įgyvendinama atitinkamos srities
politika;
• Nustatyti tinkamą kvietimų teikti paraiškas periodiškumą (susietą su projektų trukme),
idant būtų garantuotas projektais ir iniciatyvomis įgyvendintų veiklų ir pasiektų rezultatų
tęstinumas;
• Diferencijuoti suteiktų paramos lėšų apskaitos procesą atsižvelgiant į projektų dydį ir trukmę;
• Apibrėžti Agentūros remiamų projektų ir iniciatyvų turinio stebėsenos gaires, kontrolės
mechanizmą bei vykdytojų atsakomybę už neatitiktis.

Adekvataus rezultatų
ir pokyčių vertinimo
rizika

Vidutinė

Vidutinis

• Įdiegti rezultatais pagrįsto valdymo (angl. Results-based Managament) koncepciją į Agentūros
valdymo struktūrą;
• Nustatyti išmatuojamus Agentūros siekiamus rezultatus ir pokyčius bei jų vertinimo gaires;
• Nustatyti kokybinių pokyčių matavimo ir vertinimo metodikas bei tokių vertinimų
panaudojimo Agentūros intervencijoms planuoti aspektus;
• Agentūros rezultatų suderinamumą su strateginiais nacionaliniais, ES ir tarptautiniais
dokumentais įtraukti į projektų tinkamumo sąlygas kiekviename kvietime teikti paraiškas.

Rizikoms valdyti rekomenduojama suteikti prioritetą, atsižvelgiant į abiejų rizikos vertinimo kriterijų sąveiką, kaip nurodoma matricoje žemiau.
Rizikų valdymo prioritetas pagal vertinimą
Poveikis

Didelis

Vidutinis

Mažas

Didelė

1

3

5

Vidutinė

2

4

7

Maža

6

8

9

Tikimybė

Pažymėtina, kad Agentūros steigimo galimybių tyrimo ir koncepcijos kūrimo etape nėra įvertintos kai kurios Agentūros veikimo rizikos, kurių
pobūdis, pasireiškimo tikimybė ir tikėtinos pasekmės tiesiogiai priklauso nuo pasirinkto Agentūros veiklos modelio. Tuo tarpu aprašytos rizikos yra
vertintinos kuriant Agentūros veiklos modelį. Įsteigus Agentūrą, šis rizikų valdymo planas turėtų būti papildytas naujomis rizikomis ir jų valdymo
priemonėmis.

29

REIKALINGI
ADMINISTRACINIAI /
TEISINIAI PAKEITIMAI
Šioje studijos dalyje aptariami administraciniai ir teisiniai pakeitimai, kurie
reikalingi steigiant Pilietinės visuomenės plėtros agentūrą Lietuvoje. Siūlomi
pakeitimai ir alternatyvos remiasi kitų
valstybių NVO fondų reglamentavimo
praktika ir Lietuvos teisinės sistemos
analize šioje srityje.

Naujas Pilietinės
visuomenės plėtros
Agentūros įstatymas
Kroatijoje veikiantis Nacionalinis pilietinės visuomenės vystymo fondas buvo
įsteigtas 2003 m. parlamentui priėmus
atskirą šiam fondui įstatymą66. Šiame įstatyme įtvirtinta fondo valdymo
struktūra, atstovavimo mechanizmai
bei delegavimo principai. Sekant šiuo
pavyzdžiu, Lietuvoje galėtų būti svarstytina galimybė Agentūrą steigti priimant atskirą įstatymą. Tačiau nuo 2014
m. Lietuvoje NVO sektorių iš esmės reglamentuoja Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, todėl manytina,
kad atskiro įstatymo dėl Agentūros įteisinimo Lietuvoje priėmimas būtų perteklinis ir pakaktų papildyti jau veikiantį
Nevyriausybinių organizacijų plėtros
66 Kroatijos NVO fondo informacija.
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įstatymą atskira nauja nuostata.

Nevyriausybinių
organizacijų plėtros
įstatymas
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus ir į Lietuvoje NVO sektorių
reglamentuojančią teisinę bazę, manytina, kad NVO plėtros įstatymas turėtų
būti papildytas nuostata, įtvirtinančia
Agentūros veikimą ir suteikiančia teisinį pagrindą administruoti atitinkamas
iš biudžeto finansuojamas programas ir
kitas lėšas (2 % GPM ir kt.). Pavyzdžiui,
galima būtų papildyti NVO plėtros įstatymo projekto III skyriaus „Nevyriausybinių organizacijų finansavimas valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis“ 10
straipsnį „Teisė gauti finansavimą“ nauja
dalimi: „Finansavimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto nevyriausybinėms organizacijoms gali būti teikiamas per Pilietinės visuomenės plėtros
agentūrą ir šios Agentūros administruojamas programas“.
Detalesnis Agentūros veikimas ir administruojamos programos būtų numatytos Agentūros įstatuose ir kituose dokumentuose.

Keičiant NVO plėtros įstatymą, taip pat
būtina atsižvelgti į NVO apibrėžimo tobulinimo galimybes. Tad, teisinio aiškumo ir tikrumo dėlei, siūlytina kartu
parengti projektą dėl NVO apibrėžimo
tikslinimo.

Kiti teisės aktai
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas:
darant prielaidą, kad artimiausiu metu
bus patikslintas NVO apibrėžimas arba
Juridinių asmenų registras nustatys galimybę NVO statusą organizacijoms deklaruoti, svarstytina galimybė papildyti
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
34 str. 3 dalį, nuostata, kad „nepaskirstyti 2 procentai pajamų mokesčio mokesčių administratoriaus yra pervedami
Pilietinės visuomenės plėtros Agentūrai“, bei atitinkamai šio straipsnio 4 d.
„nepaskirstytas 1 procentas pajamų mokesčio mokesčių administratoriaus yra
pervedamas Pilietinės visuomenės plėtros Agentūrai“. Taip pat kiti teisės aktai,
apsisprendus perduoti Agentūrai lėšas iš
kitų šaltinių (pvz., loterijos, akcizai ar kt.
parama.).
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GALIMYBIŲ STUDIJOS
PRIEDAI
Priedas Nr. 1: Gerųjų
NVO praktikų
pavyzdžiai
1 pavyzdys – integruotos pagalbos mechanizmas vaikui bei jo tėvams, išgyvenantiems konfliktiškas skyrybas ir/ar
atsiskyrimą.
Vaiko teisių apsauga – viena iš daugelio
savivaldybių vykdomų socialinės rūpybos funkcijų, kurios kokybišką įgyvendinimą dažnai riboja tiek išteklių ir
kompetencijų stoka, tiek probleminės
situacijos kompleksiškumas. 2014 m.
Šeimos santykių institutas (ŠSI) kartu
su partneriais ėmėsi iniciatyvos spręsti
vieną iš socialinės rūpybos ir vaiko teisių
apsaugos problemų – Lietuvoje nebuvo
integruotos pagalbos mechanizmo vaikui bei jo tėvams, išgyvenantiems konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą, o
įstatyminė bazė, užtikrinanti vaiko teisę
po skyrybų bendrauti su abiem tėvais,
nepakankama.
2014–2016 m. ŠSI sukurtas ir praktiškai
išbandytas atpažinimo, prevencijos ir
intervencijos socialinės pagalbos (API)
modelis skyrybas išgyvenančioms šeimoms laikomas vienu iš geriausių pavyzdžių, plėtojant savivaldybių ir NVO
partnerystę, kuris ilgainiui peraugo į
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bendradarbiavimą su valstybės institucijomis įgyvendinant teisėkūros iniciatyvas. ŠSI, pasitelkęs užsienio ekspertų
patirtį, sukūrė API modelį, padedantį
atpažinti vaiko teisių pažeidimų grėsmes tėvų konfliktuose dėl vaiko globos,
unikalius konfliktiškų šeimų poreikius ir
numatyti ankstyvosios intervencijos ir
prevencijos strategiją darbui su šiomis
šeimomis. Po to buvo suburtos tarpdisciplininės 5 asmenų komandos (teisėjai,
vaiko teisių apsaugos specialistai ir pagalbos teikėjai – socialinis darbuotojas
ir/ar psichologas ir kt.) šešiose Lietuvos savivaldybėse, kurias per 4 mokymų ciklus darbui su modeliu parengė
jo kūrėjai. Šios specialistų komandos
vėliau praktiškai išbandė modelį, teikdamos paslaugas konfliktiškas skyrybas
išgyvenančioms šeimoms, bei dalyvavo
profesinės priežiūros (supervizijos) sesijose paslaugų kokybei ir efektyvumui
tobulinti. Visus šiuos praktinius pasiekimus subendrino ir papildė daugialypiai
advokacijos veiksmai siekiant geresnio
NVO ir savivaldybių tarpusavio supratimo bei tobulinant socialinių paslaugų
ir vaiko teisių apsaugos įstatyminę bazę.
API modelio diegimo praktika 6 savivaldybėse buvo tokia sėkminga, kad, pasibaigus projektui, daugiau kaip dešimties
kitų Lietuvos savivaldybių atstovai išreiškė susidomėjimą sėkminga bendra-

darbiavimo praktika ir kreipėsi pagalbos
įdiegiant API modelį jų administruojamuose regionuose.

2 pavyzdys – pilietiškumo ugdymas
per projektą „Misija Sibiras“
Projektas „Misija Sibiras“ – tai labdaros
ir paramos fondo „Jauniems“ įgyvendinamas pilietiškumo ugdymo projektas,
kurio metu žmonės vyksta į ekspedicijas lietuvių tremties vietose, tvarko ten
esančias kapines, bendrauja su šiose vietose tebegyvenančiais lietuviais, jų artimaisiais ir tokiu būdu išsaugo istorijos
dalį, susijusią su tremtimi. Po ekspedicijų dalyviai keliauja po Lietuvos ir pasaulio bendruomenes, mokyklas, įstaigas,
įmones bei dalinasi gyvosios istorijos ir
pilietiškumo žinia.
„Misija Sibiras“ aktyviai dirba su skirtingomis temomis, reikšmingomis visuomenei, LR Seimo Visuomeninėje
taryboje analizuojami dokumentai, padedami nagrinėti Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo
okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir
reikalų komisijos klausimai.
„Misija Sibiras“ atkreipia visuomenės
dėmesį ne vien tik į istorines vietas Sibire, bet ir Lietuvoje. Čia bandomųjų
žygių metu, formuojant galutinę ekspedicijos komandą, yra lankomos ir atkuriamos vietos, susijusios su rezistenciniu
judėjimu, partizanų žūties vietos, kapai,
mūšių vietos, taip pat tvarkomi paminklai ar memorialai, organizuojami atskiri renginiai. Pavyzdžiui, 2017 m., stengiantis inicijuoti pokyčius, susijusius su
apleistu Kryžkalnio memorialu, buvo
organizuotas renginys „Sutvarkykime
Kryžkalnio memorialą kartu“: per bendrą talką buvo tvarkoma memorialo teritorija, vežamos šiukšlės, diskutuojama
apie esančią situaciją, kaip ją pakeisti. Tai
tik vienas iš renginių, kai „Misija Sibiras“

atkreipia visuomenės ir sprendimų priėmėjų dėmesį į problemas, susijusias su
istorijos išsaugojimu bei pilietiškumo
sklaida.

3 pavyzdys – visuomenės telkimas
spręsti maisto trūkumą ir švaistymą.
„Maisto bankas“ (MB) siekė įtraukti piliečius ir verslo organizacijas švelninant socialiai remtinų asmenų skurdo ir
maisto trūkumo problemą Lietuvoje bei
padidinti visuomenės jautrumą maisto švaistymo sukeltoms aplinkosaugos
problemoms. Sukurtas atliekamo maisto šaltinių skaitmeninis žemėlapis leido
virtualioje erdvėje susitikti atliekamo
maisto turinčioms ir kaip jį paskirstyti ieškančioms organizacijoms bei pavieniams asmenims, taip suaktyvinant
vietines organizacijas ir bendruomenių
narius dalintis informacija bei išsaugoti
vartoti tinkamą maistą, kuris iki tol būdavo išmetamas. Tuo būdu ūkininkai ir
verslininkai įgyja galimybę tapti socialiai atsakingesni, o bendruomenės suaktyvinamos rūpintis savo nariais.
MB įgyvendinta įvairialypė advokacijos
kampanija diskusijai apie reguliavimo
tobulinimą sukvietė maisto gamintojus,
prekybininkus, ūkininkus, Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos ir savivaldybių specialistus, NVO ir žiniasklaidos atstovus, bendruomenės aktyvistus.
Šių suinteresuotų asmenų dalyvavimas
neabejotinai paskatins geresnį tarpusavio bendradarbiavimą derinant veiksmus visoje maisto tiekimo grandinėje.
Pagrindinis MB vaidmuo šioje iniciatyvoje – suvesti bendrai diskusijai, problemų analizei ir sprendimų paieškai visus
suinteresuotus asmenis, kurie iki tol neturėjo galimybių, išteklių, kompetencijos ar motyvacijos bendradarbiauti. Tuo
tarpu sukurtas elektroninis įrankis tapo
viena iš prielaidų tęsti šį bendradarbiavimą.
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Priedas Nr. 2: lėšos
skirtos NVO 2014–2016
m. per LR ministerijų
koordinuojamas
temines programas ir
fondus
Svarbu pabrėžti, kad pagal ministerijų kaupiamus duomenis neįmanoma
apskaičiuoti tikslių lėšų sumų, skirtų

Ministerija

NVO per ministerijų koordinuojamas
temines programas ir fondus 2014–2016
metais: pateikiami duomenys neatskiria
NVO nuo privačių juridinių asmenų ar
valstybės įsteigtų organizacijų. Todėl net
ir pagal akivaizdžius kriterijus iš gautų
duomenų atmetus privačių juridinių asmenų ar biudžetinių įstaigų gautas lėšas,
pilietinės visuomenės organizacijoms
paskirtų lėšų suma gali būti tik mažesnė,
nei nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje.

Lėšų skyrimo detalizavimas ir komentaras

Viso (2014
-2016 metais)

Lėšos, skirtos NVO įgyvendinti ministerijos strateginio plano priemones:
LR užsienio
reikalų ministerija

• ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimas ir įgyvendinimas;

623.923,73 €

• į užsienio šalis nukreiptas vystomasis bendradarbiavimas;
• užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas.

LR ūkio ministerija

Lėšos kasmetinei konferencijai „Socialinio verslo forumas“, verslumo skatinimo projektams vyresniųjų klasių moksleiviams pagal
bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“.

Lėšos, skirtos su žemės ūkiu susijusių NVO atstovavimui finansuoti,
LR žemės ūkio
savivaldai stiprinti, leidybai, dalyvauti parodose, mugėse, konkurministerija
suose. ~ 67% lėšų skirta atstovavimui finansuoti.

LR sveikatos
apsaugos ministerija

NVO, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektams, visuomenės sveikatos stiprinimo fondo remti NVO projektai.

24.054,00 €

2 403.043,00 €
936.949,61 €

140.600,00 €
LR teisingumo Lėšų skyrimas NVO per Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnyministerija
bą.
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• Bendruomenių socialinės plėtros 2014–2016 m. programa;
• NVO, vienijančių LR nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusiuosius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS
agresijos asmenis, finansavimo 2012–2014 m. programa;
• Vaiko gerovės 2013–2018 m. programa;
• Vaikų dienos centrų veiklos finansavimas;
• Specializuotos pagalbos centrų programa;
• Nacionalinės demografinės politikos strategijos šeimos gerovės
įgyvendinimo 2011–2013 m. priemonių planas;
• Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija;
• Valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos
teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 m. programa;
• Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 m. programa;
LR socialinės
apsaugos ir
darbo ministerija

• Smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015
m. programa;

34 792.102,53 €

• Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa;
• Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programa;
• Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas;
• Užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo
2011–019 m. programa;
• Neįgaliųjų socialinė integracija;
• NVO ir bendruomenių plėtros 2014–2016 m. veiksmų planas.
• NVO sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo 2016 m. atrankos konkursas.
• Regioninė jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 m. programa;
• Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas;
• Moterų ir vyrų lygių galimybių 2010–2014 ir 2015 –2021 metų
programos.
• Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas.
0.00 €

LR finansų
ministerija

Valstybės biudžeto asignavimai NVO 2014–2016 metų laikotarpiu
neskirti.

LR aplinkos
ministerija

Valstybės biudžeto asignavimai NVO 2014–2016 metų laikotarpiu
neskirti.

LR kultūros
ministerija

Kultūros tarybos lėšos 2014–2016 m. skirtos viešosioms įstaigoms,
asociacijoms, labdaros ir paramos fondams. Nesant galimybės išfiltruoti informacijos, ši suma įtraukia ir lėšas, skirtas universitetams
bei akademijoms, kurie nėra laikomi NVO.

LR krašto
apsaugos ministerija

Asociacijų ir viešųjų įstaigųveiklos finansavimas 2014–2016 m.:
NATO dešimtmetis, kariuomenės 100-mečio įamžinimas, visuome- 665.749,79 €
nės švietimui ir ugdymui, istorinių datų minėjimui, karių socialinei
integracijai, paminklų įamžinimui. Suma neišminusavus privačių
jurdinių asmenų ar valstybės įsteigtų viešųjų įstaigų.

0.00 €

28 576.395,36 €

IŠ VISO (2014 2016 M.): LĖŠOS SKIRTOS DAUGIAUSIA PASLAUGŲ TEIKIMUI
PER NVO

66 767.735,02 €

IŠ VISO (2016, 2017 M.): LĖŠOS SKIRTOS NVO INSTITUCINIŲ GEBĖJIMAMS
STIPRINTI, ĮTRAUKTI PILIEČIUS Į VIEŠOSIOS POLITIKOS FORMAVIMĄ IR
ĮGYVENDINIMĄ, KOKYBIŠKAI ORGANIZUOJAMAI SAVANORYSTEI67

1 184.400 €

Priedas Nr. 3: NVO
sektoriaus finansavimo
poreikis67
67 (Kultūros tarybos Kultūros ar meno srities asociacijų ar
skėtinių organizacijų strateginių programų projektų finansavimo
konkursas (skirta 290.000 EUR 2016 m.), Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos pirmą kartą 2017 metais Nevyriausybines
organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo
projektų finansavimo konkursą (skirta 894.000 EUR 2017 m.).

NVO sektoriaus finansavimo poreikio
nustatymas yra kompleksinė užduotis,
kuriai spręsti reikia įveikti keletą fundamentalių iššūkių: kaip patikimai nustatyti aktyvių NVO skaičių sektoriuje,
kokio dydžio viešasis finansavimas yra
siektinas, idant NVO netaptų pernelyg
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priklausomos nuo šio finansavimo šaltinio, kokia yra ekonominė ir socialinė
tokios Agentūros nauda Lietuvai ir jos
piliečiams. Sprendžiant šiuos klausimus
tenka pasitelkti tiek faktinę, tyrimais
ir analize pagrįstą informaciją, tiek ir
ekspertinėmis įžvalgomis bei patirtimi
paremtas hipotezes, kurias vėliau pripažinus prasmingomis būtų galima empiriškai tikrinti tyrimų metu atliekant
ekonometrinio modelio verifikaciją.
Viešasis finansavimas (nesvarbu, skiriamas savivaldybės, valstybės ar ES
institucijų) yra vienas iš trijų NVO finansavimo šaltinių greta savarankiškai
uždirbtų lėšų ir privataus sektoriaus paramos. Kiekvieno iš šių šaltinių apimtis
skiriasi priklausomai nuo NVO struktūros, veiklos pobūdžio, sričių ir kitų
specifinių organizacijos savybių. Johnso
Hopkinso universiteto atlikto palyginamojo tyrimo (34 šalys) metu nustatyta,
kad viešasis finansavimas sudaro vidutiniškai 34 % tipinės NVO biudžeto bei yra
antras pagal svarbą pajamų šaltinis po
savarankiškai uždirbtų lėšų. Pažymėtina,
kad šis rodiklis vertintinas kaip bendros
viso NVO sektoriaus išlaidų vertės dalis,
finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Šis rodiklis nenurodo maksimalaus
ar siektino atskirų projektų, ar organizacijų valstybinio finansavimo intensyvumo, o tik bendrai nusako, kiek valstybė
kaip donoras prisideda prie šalies NVO
sektoriaus finansinio išlaikymo. Pabrėžtina, jog ši statistika skiriasi iš esmės, kai
lyginami NVO sektoriai išsivysčiusiose,
postindustrinėse šalyse (pvz., Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje)
ir daugumoje posovietinių Rytų ir Centrinės Europos šalių. Pastarosiose NVO
viešojo finansavimo apimtys tesiekia
vidutiniškai 22 %, kas reiškia, kad NVO
tenka gerokai didesnis iššūkis padengti
likusį finansavimo poreikį uždirbtomis
lėšomis ar verslo parama. Kita vertus, nė
viena valstybė nesiekia, kad NVO sektoriaus viešasis finansavimas būtų kiek
įmanoma didesnis – siekiant išlaikyti
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sektoriaus savanoriškumo ir bendruomeninės paramos paradigmą, svarbu atrasti ir užtikrinti tvarų balansą tarp NVO
viešojo finansavimo, bendruomenės ir
verslo paramos bei savarankiškai uždirbamų lėšų.
Lietuvoje, deja, nėra detalios ir patikimos statistinės informacijos apie NVO
finansavimo struktūrą, todėl, norint apskaičiuoti NVO sektoriaus finansavimo
poreikį, daroma prielaida, jog siektina
valstybės skiriamo viešojo finansavimo
proporcija sudarytų vidutiniškai 34 %
NVO sektoriaus biudžeto, neindikuojant šiuo rodikliu konkrečių projektų ar
organizacijų finansavimo intensyvumo.
Ši proporcija yra vienas iš pamatinių
principų nustatyti Agentūros skirstomo
finansavimo apimtį, o bendra skaičiavimo idėja yra paremta tipinės NVO įvardijimu, jos vidutinio metinio biudžeto
apskaičiavimu bei finansuotinų organizacijų skaičiaus prezumpcija.
Sudarant hipotetinį NVO sektoriaus finansavimo poreikio skaičiavimo modelį, taip pat taikomos šios prielaidos:
•

Tikslus aktyvių, veikiančių NVO
skaičius Lietuvoje nėra žinomas
(įvairiais vertinimais – nuo 3.000
iki 12.000), tačiau Agentūros lėšomis
nesiekiama finansuoti visų Lietuvoje
veikiančių NVO. Siekiant užtikrinti idėjų ir iniciatyvų konkurenciją,
aukštą veiklų kokybę ir rezultatų tvarumą, siūloma finansuoti ne daugiau
kaip 70068 NVO paraiškų per bet kurį
3 metų laikotarpį.

•

Personalo išlaidų skaičiavimams
naudojamas 2017 m. II ketv. vidutinis
šalies atlyginimas69.

68 Toks siūlomas maksimalus remtinų NVO skaičius pagrįstas
pastarųjų 10 metų Lietuvoje veikusių NVO rėmimo programų
veikimo patirtimi – gautų paraiškų ir paremtų projektų skaičiumi
(žr. 1.3. skyrių), taip pat atsižvelgiant į siūlymą finansuoti gausesnį
skaičių NVO nei iki šiol.
69 NVO sektoriaus vidutinis atlyginimas Lietuvoje nėra
skaičiuojamas, tuo tarpu nė vienas statistikos tikslais apibendrintas
ūkinės veiklos sektorius patikimai ir visapusiškai neatspindi
NVO sektoriaus vykdomos veiklos, todėl tų sektorių vidutinio
atlyginimo duomenys modeliavimui nėra tinkami.

•

•

•

Atsižvelgiant į tai, kad NVO veiklos
apimtys skiriasi, priklausomai nuo
organizacijos paskirties ir veiklos
pobūdžio, visos NVO skirstomos į 5
tipus – skėtinės, viešosios politikos ir
advokacijos, paslaugų teikimo, bendruomeninės, mišrios NVO. Organizacijos tipas pagal paskirtį ir veiklos
pobūdį lemia skirtingą vidutinį samdomų darbuotojų skaičių bei skirtingą kitų tiesioginės veiklos išlaidų
apimtį.
Pagal modeliavimą vertinant organizacijų patirtas išlaidas yra eliminuojamos visos projektinės veiklos
sąnaudos, kurios nėra darbo užmokestis. Projektinė veikla yra svarbi
(kartais ir vienintelė, teikianti pajamų ir užimtumą) NVO veiklos dalis,
tačiau atskiriant šios veiklos išlaidas
siekiama eliminuoti nepastovumo
ir trumpalaikiškumo efektus, iškreipiančius organizacijų finansinius rodiklius.
Pagal modeliavimą kitų tiesioginės
veiklos vykdymo išlaidų ir operacinių išlaidų santykiniai dydžiai nustatyti išanalizavus ir įvertinus daugiau
kaip 70 NVO 2010–2013 m. finansines ataskaitas. Apibendrintoje NVO
sąnaudų struktūroje didžiausią išlaidų dalį – 55–85 % visų veiklos sąnaudų
– sudarė personalo darbo užmokestis. Kitos tiesioginės veiklos sąnaudos svyruoja nuo 10 iki 25 %, o organizacijos operacinės išlaidos – nuo
10 iki 20 %. Analizės metu pastebėtas
dėsningumas, kad į paslaugų teikimą
orientuotos NVO patiria santykinai

daugiau darbo užmokesčio sąnaudų
nei kitokio veiklos pobūdžio NVO,
tuo tarpu viešosios politikos ir advokacijos bei bendruomeninėms NVO
būdingos didesnės kitos tiesioginės
veiklos sąnaudos, kas rodo, kad šios
vykdo daugiau išorės komunikacijai,
viešinimui, viešojo intereso atstovavimui skirtų veiklų.
•

Kitas tiesiogines veiklos išlaidas sudaro ekspertų samdos, tyrimų, renginių organizavimo ir logistikos išlaidos, narystės ir dalyvių mokesčiai,
kitos tiesiogiai su veiklomis susijusios išlaidos. Siekiant supaprastinti
modeliavimą, šioms išlaidoms apskaičiuoti naudojama organizacijos
personalo išlaidų proporcija nuo 20
iki 40 %, priklausanti nuo išskirtų organizacijų tipų (žr. lentelę apačioje).

•

NVO operacines išlaidas sudaro patalpų nuomos, komunalinių patarnavimų, komunikacijos, apskaitos ir
audito, kanceliarinės, infrastruktūros tobulinimo ir kt. išlaidos. Šioms
išlaidoms modeliuoti naudojama
visų tiesioginių išlaidų proporcija, o
taikomas išlaidų dydis visoms NVO
vienodas ir lygus 15 % visų tiesioginių
išlaidų.

•

Modeliuojant NVO finansavimo poreikį neatsižvelgiama į organizacijų finansavimo pobūdį (projektinis,
institucinis, kofinansavimo ar kt.).

Taikant šias prielaidas modeliuojamas
Agentūros skirstytinų finansavimo lėšų
poreikis:
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Organizacijų tipai pagal
paskirtį ir veiklos pobūdį

Viešosios politikos ir Paslaugas Bendruoadvokacijos NVO
teikianmenės
čios
Skėtinės Ne skėtiNVO

nės NVO

3

4

5

1

4

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

(659)

(659)

(659)

(659)

(659)

Personalo išlaidos, EUR/
metus

39,600

52,800

66,000

13,200

52,800

Kitos tiesioginės veiklos
vykdymo išlaidos (% personalo išlaidų)

20%

35%

20%

40%

29%

Kitos tiesioginės veiklos
vykdymo išlaidos, EUR/
metus

7,900

18,500

13,200

5,300

15,300

Operacinės išlaidos (15%
personalo ir tiesioginių
vykdymo išlaidų), EUR/
metus

7,100

10,700

11,900

2,800

10,200

1 NVO biudžetas, EUR/
metus

54,600

82,000

91,100

21,300

78,300

Remiamų organizacijų
skaičius

30

70

300

100

200

724,200

5
324,400

Samdomas personalas,
vid. etatų skaičius organizacijoje
Vidutinis atlyginimas,
EUR/mėn. su visais mokesčiais
(atlyginimas atskaičius
GPM ir soc. draudimo
mokesčius)

Valstybės finansavimo,
skirstomo per PVPA,
proporcija viso NVO
sektoriaus išlaidų vertės
atžvilgiu, %
Agentūros skirstomo finansavimo apimtis, EUR/
metus

34%

1 951,600

9
292,200

Agentūros skirstomas finansavimas, EUR/metus

17
849,320

Agentūros administravimas (15% skirstomos sumos), EUR/metus

2 677,000

556,920

Agentūros vertė, EUR/metus
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Mišrios
veiklos
NVO

20
526,320

Pažymėtina, kad gautas modeliavimo
rezultatas yra tik vienas galimų sprendinių, tačiau pagrindinę vertę atskleidžia
pats ekonometrinis modelis, kuris leidžia nesunkiai apskaičiuoti preliminarų
laukiamą ekonominį efektą. Pavyzdyje
apskaičiuoto dydžio Agentūra sudarytų prielaidas prisidėti prie daugiau kaip
2.700 darbo vietų išlaikymo (ne mažiau
kaip pusę jų regionuose), o įvairių mokesčių pavidalu atgal į valstybės biudžetą preliminariais skaičiavimais grįžtų ne
mažiau kaip 9 mln. EUR per metus.
Atkreiptinas dėmesys, jog, siekiant, kad
Agentūra sklandžiai funkcionuotų ir pasiektų iškeltus tikslus, būtina užtikrinti
adekvatų jos funkcijų ir darbų finansavimą. Pažymėtina, kad be standartinių
organizacijos vadybinio palaikymo ir
pagrindinės veiklos uždavinių (NVO
finansavimo skirstymas, priežiūra ir
kontrolė, projektų administravimas, kt.)
įgyvendinimo finansavimo, Agentūra
galėtų vykdyti tokias su komunikacija,
atskaitomybe ir gero valdymo principais siejamas funkcijas (kurioms būtų
skirta dalis Agentūros administravimo
biudžeto):
•

informacijos apie NVO sektoriaus
būklę ir funkcionavimą rinkimas,
kaupimas, sisteminimas ir analizė;

•

NVO sektoriaus vaidmens visuomenėje ir veiklos rezultatų viešinimas,
populiarinimas;

•

viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimo patirčių stebėjimas, vertinimas ir sklaida;

•

bendradarbiavimas su kitais NVO
sektoriaus donorais (vietos ir tarptautiniu lygiu) siekiant didesnio žinomumo ir tarpusavio supratimo,
sektoriaus veiklos rezultatų sklaidos
ir tikslų suderinamumo;

•

gero valdymo principų sklaida, diegimo NVO veikloje skatinimas, taikymo monitoringas.

Visoms aukščiau paminėtoms funkcijoms įgyvendinti rekomenduojama
skirti iki 15 % skirstomos finansavimo
sumos dydžio biudžetą, bet ne mažiau
kaip 1,5 mln. EUR per metus. Toks Agentūros biudžetas leistų suburti ir išlaikyti
25–40 narių aukštos kvalifikacijos komandą bei įgyvendinti visas aukščiau
paminėtas funkcijas. Žr. apačioje pateiktoje lentelėje panašių agentūrų administracijai skiriamą lėšų procentą.
Atsisakius papildomą pridėtinę vertę
kuriančių komunikacijos, atskaitomybės ir gero valdymo principų sklaidos
funkcijų įgyvendinimo, bazinėms Agentūros funkcijoms užtikrinti skiriamas
biudžetas galėtų būti mažinamas iki 10
% skirstomos finansavimo sumos, bet ne
mažiau kaip 1 mln. EUR per metus. Toks
finansavimas leistų suburti 18–25 narių
aukštos kvalifikacijos komandą, tačiau
ji įgyvendintų tik vadybos ir pagrindinės veiklos uždavinius be papildomų
sklaidos, viešumo ir bendradarbiavimo
funkcijų.
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JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA
( JTBA)70

KULTŪROS TARYBA71

Metai

Erasmus +
Paskirsbiudžetas
to-mas
jaunimo
JTBA,
paramos
srities
admin %
biudžetas
projektams
(EUR)
(EUR)

KT
admin,
%

Paskirstomas
paramos biudžetas (EUR)

MT
admin,
%

Paskirsto-mas
paramos
biudžetas
(EUR)

SRTR
admin,
%

2015

3 123,937

10,40%

15 640,754

7.27%

18 065,000

16.85%

2 592,908

5.30%

2016

3 165,500

9,50%

16 161,011

8.52%

15 692,000

13.73%

2 568,146

6.20%

2017

3 843,974

10.0 %

16 313,742

8.44%

Nėra duomenų

Nėra
duomenų

Nėra duomenų

Nėra
duomenų

Siekiant papildyti aukščiau pateiktą finansinio modeliavimo informaciją bei
suteikti žinių apie tipinės NVO finansavimo ypatumus, žemiau yra pateikta keletas NVO finansavimo struktūros
pavyzdžių, atsižvelgiant į skirtingus organizacijų tipus. Pažymėtina, kad šie pavyzdžiai ribotai atspindi vidutinės statistinės NVO finansavimo modelį, kadangi
skirtingos struktūros ir veiklos pobūdžio
NVO sujungimas į statistinį vidurkį nėra
prasmingas. Pateikti pavyzdžiai veikiau
parodo situacijas, kaip galėtų būti finansuojama sėkmingai veikianti NVO.70717273

1. Viešosios politikos ir advokacijos tipinės NVO finansavimo istorija. Atsižvelgiant į tai, kad viešosios politikos ir advokacijos NVO Lietuvoje ypač retai gauna
bent kiek apčiuopiamą finansavimą iš
valstybės biudžeto ar fondų, galima tvirtinti, jog pagrindinę tokių organizacijų
70 Apskaičiuota pagal viešas Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo Agentūros metines finansines ataskaitas,
patikslinta JTBA.
71 Apskaičiuota pagal viešas Kultūros tarybos metines finansines
ataskaitas.
72 Apskaičiuota pagal viešas Mokslo tarybos metines finansines
ataskaitas.
73Apskaičiota pagal viešas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimimo
fondo metines finansines ataskaitas.
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MOKSLO TARYBA72

SPAUDOS, RADIJO
IR TELEVIZIJOS
RĖMIMO FONDAS73

finansavimo dalį sudaro užsienio valstybių, tarptautinio institucijų ir programų bei privačių rėmėjų lėšos, taip pat
paslaugų teikimo pajamos. Išanalizavus
šešių ilgametę veiklos istoriją turinčių
viešosios politikos ir advokacijos NVO
finansavimo istoriją, galima apibendrinti, kad veiklos vyraujantis finansavimo šaltinis yra ES lygmens fondai ir/
arba programos (išteklių dalis biudžete
svyruoja tarp 40 ir 80 %), privatūs užsienio fondai (15–40 %), žymiai mažesnę
dalį sudaro užsienio valstybių ambasadų Lietuvoje teikiamas finansavimas (iki
10 %), NVO teikiamų paslaugų pajamos
(3–15 %), Lietuvoje administruojamų ES
struktūrinių fondų bei kitų valstybės
biudžeto lėšų finansavimas (5–15 %). Pažymėtina, kad valstybės biudžeto lėšos
dažniau skiriamos toms NVO, kurios,
be viešosios politikos ir advokacijos,
dar teikia ir tam tikras susijusias paslaugas. Verslo organizacijų parama šio tipo
NVO yra epizodinė ir dažniau susijusi su
tam tikrais NVO organizuojamais renginiais – šios paramos sieti su nuoseklia
NVO tematine veikla nėra galimybės.
Aprašyta viešosios politikos ir advokacijos NVO finansavimo struktūra indikuo-

ja didelę tokių organizacijų priklausomybę nuo užsienio fondų ir programų,
kas sukuria pakankamai didelį neapibrėžtumą dėl tolesnių finansavimo perspektyvų bei stabdo NVO kompetencijos
ir pajėgumų plėtrą.

2. Paslaugas teikiančios tipinės NVO
finansavimo istorija. Paslaugas teikiančių NVO finansavimo istorijos analizė
indikuoja, jog pernelyg dažnai šios organizacijos yra visiškai arba daugiausia
priklausomos nuo savivaldybių perkamų paslaugų. Kita vertus, tos paslaugas
teikiančios NVO, kurios vykdo (dažniausiai) tam tikras socialinės rūpybos,
globos, kovos su skurdu, mokymo ar
panašias paslaugas, tačiau nėra arba tik
iš dalies finansuojamos valstybės ar savivaldybių, dažnai patenka į nelygiavertės konkurencijos sąlygas bei turi
užsitikrinti veiklos finansavimą įvairiais
kitais būdais. Dėl šių aplinkybių ir skirtingos konkurencinės situacijos, paslaugų teikimo NVO finansavimo struktūra
yra varijuojanti pakankamai plačiuose
intervaluose. Išanalizavus 10 paslaugas
teikiančių NVO finansavimo istoriją,
nustatyta tokia finansavimo struktūra:
valstybės ir savivaldybių finansavimas
(20–75 %), fizinių ir juridinių asmenų
aukos (10–50 %), gauta labdara (10–30 %),
užsienio valstybių ir tarptautinių fondų
bei programų parama (1–25 %), paslaugų
pajamos (1–15 %).

3. Bendruomeninės tipinės NVO finansavimo istorija. Informacija apie šio
tipo NVO finansavimo istoriją ir struktūrą yra ypač iš esmės nepasiekiama.
Nepaisant to, tokio tipo NVO finansavimo šaltinius galima iš dalies nustatyti
apžvelgus valstybės įgyvendinamas bendruomenių rėmimo programas ir priemones. Apžvelgus valstybės skiriamos
finansinės pagalbos bendruomenėms
instrumentus, darytina išvada, kad bendruomeninės NVO paramą gauna pagal:
a) LR SADM administruojamus NVO
ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
planus, b) LR ŽŪM administruojamą
nacionalinę kaimo bendruomenių paramos programą, c) vietos veiklos grupių
įgyvendinamas vietos plėtros strategijas.
Tikėtina, kad šios finansavimo priemonės yra pagrindiniai bendruomeninių
NVO įplaukų šaltiniai, kuriuos epizodiškai papildo kitos SADM ir savivaldybių
administruojamos NVO plėtros programos, gaunama fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara, retais atvejais –
užsienio fondų ir programų parama bei
paslaugų pajamos.
Atsižvelgiant į ribotą informacijos pasiekiamumą bei, tikėtina, menkai koordinuojamą įvairių valstybės ir savivaldybių
finansavimo šaltinių paramą bendruomenėms, rekomenduojama papildomai
įvertinti bendruomenių plėtros strategiją šalies mastu bei užtikrinti skiriamų
finansinių išteklių koordinavimą šalies,
regionų ir vietos lygmenimis.

Atsižvelgiant į pateiktą paslaugų teikimo
NVO finansavimo struktūros analizę, rekomenduojama siekti tokių NVO veiklos
sąlygų suvienodinimo, konkurencingų
ir nediskriminuojančių sąlygų valstybės
ir savivaldybių lygiu įtvirtinimo, taip pat
būtų tikslinga aiškiai apibrėžti tam tikrų
viešųjų ir socialinių paslaugų perdavimo
NVO sąlygas.
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Priedas Nr. 4: Kitose valstybėse
veikiančių pilietinės visuomenės
stiprinimo įrankių apžvalga
Pavadinimas, Steigėjas
šalis, steigimo metai

Valdymo organai

Biudžetas, EUR

Finansavimo
šaltinis

Tikslas ir kas remiama

Latvija:
Visuomenės
integracijos
fondas, 2011

14 asmenų Taryba, sudaryta iš 6 ministrų, 1 Prezidento atstovo, 1 regionų
vystymo valdžios atstovo ir 6 NVO
atstovų.

2014 – 8 098,197
(valstybės biudžeto lėšos- 14,2
%)

Įgyvendina iš
valstybės biudžeto finansuojamas programas,
biudžetą taip pat
sudaro ES ir kitų
valstybių paramos lėšos, privačiai aukojamos
lėšos.

Paskatinti ir finansiškai remti visuomenės
integraciją. Fondas remia vystymo programą ir projektų įgyvendinimą viešajame ir NVO sektoriuose.

Latvijos
Respublikos
Parlamentas, prižiūri
Ministras
Pirmininkas.

2015 –
9 910,313
(15,7%)
2016 – 8 218,096
(21,8%)

Estija: Nacionalinis fondas pilietinei
visuomenei,
2008
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Estijos
Respublikos
Parlamentas.
Vidaus
reikalų
ministerija
įgyvendina
savininko
teises.

9 asmenų valdyba: 4 valdžios institucijų ir 5 NVO sektoriaus atstovai.
Valdybos kandidatų atranką pagal
pateiktus dokumentus vykdo specialus valdžios institucijų ir NVO atstovų
komitetas. Fondo valdyme taip pat
dalyvauja 13 NVO sektoriaus ekspertų
vertintojų komanda74. Vertintojų komandos nariai yra renkami trejiems
metams, turi būti išimtinai NVO sektoriaus atstovai arba turėti patirties
šioje srityje.

Metinis biudžetas ~1 700,000
(15% sumos
skiriama fondo
administravimui)

Valstybės biudže- Vystyti viešosios naudos siekiančių NVO
to lėšos.
gebėjimus, kurti pilietinėms iniciatyvoms
palankią erdvę. Fondas remia Estijoje veikiančias NVO (asociacijas ir fondus).

Kroatija:
Nacionalinis
pilietinės
visuomenės
vystymo fondas75, 2003

Vengrija:
Nacionalinis
visuomenės
fondas, 2003

Kroatijos
Direktorius ir valdyba, susidedanti iš
Respublikos 3 valstybės institucijų atstovų, 1 saviParlamenvaldos atstovo ir 5 NVO atstovų.
tas.

2014 – 7 711419
2015 – 7 914482
2016 – 6 836416
95% biudžeto
sudaro lėšos iš
loterijų mokesčių.

Vengrijos
Parlamentas, prižiūri
Lygių galimybių ministras (be
portfelio).

2 organai: Taryba ir Kolegijos. 17 as2005 –
menų Taryba, priimanti strateginius
28 000000
sprendimus, sudaryta iš 2 Parlamento
narių (iš Pilietinės visuomenės komiteto), 3 ministerijų atstovų ir 12 NVO
sektoriaus atstovų (5 nacionalinių
organizacijų atstovai, 7 regioninių
organizacijų atstovai). Kolegijos gali
būti nuolatinės arba ad-hoc, priima
sprendimus dėl konkrečių paraiškų
pateiktų fondui, tačiau ir šiame valdymo organe išlaikoma NVO atstovų
persvara.

Valstybės biudžeto lėšos (loterijų,
turto mokesčių
dalis), paaukotos
lėšos ir kitos pajamos, ES paramos
lėšos.
Administruoja
ir ES, USAID,
UNDP ir kitą pilietinės visuomenės stiprinimui
išorės donorų skiriamą paramą76.
Valstybės biudžeto lėšos (bent 1 %
nuo piliečių NVO
paskirto GPM,
bet ne mažiau nei
0.5% viso metinio
pajamų mokesčio
dydžio).

747576

Skatinti ir plėtoti Kroatijos pilietinę visuomenę. Fondas remia NVO iniciatyvas,
projektus, teikia institucinę paramą, skiria
stipendijas ir apdovanojimus NVO sektoriaus atstovams. Taip pat remia studijų
atlikimą, leidybą.
Atskiros ministerijos ir toliau vykdo NVO
finansavimo projektus savo srityse, o
fondas daugiausia dėmesio skiria NVO
institucinių gebėjimų ir nedidelių (angl.
grass-roots) organizacijų stiprinimui. Programos gali vykti iki 3 metų.

Remti pilietinės visuomenės organizacijas
Vengrijoje. Fondas remia NVO (asociacijos ir fondai). Partijos, profesinės są jungos, darbdavių organizacijos, bažnyčios ir
vieši fondai (kurie jau yra finansuojami ši
valstybės ar savivaldybių biudžetų) negali
gauti paramos iš šio fondo.

Nors pirmaisiais gyvavimo metais šis fondas buvo laikomas labiausiai subalansuotu, įtraukiančiu NVO atstovus į valdymo
organus, tačiau ilgainiui fondo modelis
neatlaikė politinių pokyčių, tapo valdžios
struktūroms lojalių organizacijų finansavimo priemone.

74 Daugiau informacijos apie vertintojų komandą: http://www.kysk.ee/the-expert-group.
75 Daugiau apie Kroatijos pilietinės visuomenės vystymo fondą: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/.
76 European Center for Not-for-Profit Law, International Center for Not-for-Profit Law, „A Comparative Analysis of Civil Society Foundations and Funds”, 2012, p. 5.
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