Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centro
2012 metų

Veiklos ir finansinė ataskaita

Įkurtas 1995 m. Atviros Lietuvos Fondo
NIPC vizija

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

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

Mums yra svarbi kiekviena NVO;

Tik bendradarbiaudami kartu galime pasiekti gerų rezultatų NVO sektoriui;

Mums yra svarbu aiškūs tikslai ir prasmingi rezultatai, suteikiantis pridėtinės vertės NVO sektoriui;

Kiekviena su mumis bendradarbiaujanti ir/ar mus remianti institucija yra mūsų partneris;

Mūsų organizacijos ateities sėkmė priklauso nuo šiandieninės veiklos skaidrumo ir atskaitomybės;
NIPC įsipareigojimai

NIPC įsipareigoja būti partneriu, o ne konkurentu bet kuriai nevyriausybinei organizacijai;

NIPC įsipareigoja tarnauti vardan sektoriaus stiprinimo, nevengdamas bendradarbiavimo su
valstybiniu ir verslo sektoriais;

NIPC įsipareigoja išlikti nepriklausomu nuo rėmėjų bei politikų ir išlikti lojaliu NVO sektoriui;

NIPC įsipareigoja būti bešališku atstovu nevyriausybinėms organizacijoms derinant ar atstovaujant
jų interesus;

NIPC VIDAUS VALDYMAS




-

NIPC yra labdaros ir paramos fondas,
steigėjas yra Atviros Lietuvos fondas.

kurio

vienintelis

2011 m. valdybos sudėtis:
Ričardas Diržys, pirmininkas (nepriklausomas NVO ekspertas).
Girvydas Duoblys (Pilietinių iniciatyvų centro direktorius),
Dr. Andrius Navickas (internetinio dienraščio www.bernardinai.lt vyr.
redaktorius), suspenduotas
Dr. Kristina Ona Polukordienė (Jaunimo psichologinės paramos centro
vadovė),
Dr. Audronė Zubavičienė (Ekonominių tyrimų centro steigėja);
Administracija – etatiniai darbuotojai (direktorius, projektų vadovės)
bei samdomi išorės ekspertai ir paslaugų teikėjai

NIPC VEIKLOS STIPRINIMAS

2012 metų laikotarpyje parengti ir įgyvendinti projektai:
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektas pateiktas

NIPC statusas projekte

Projekto laikotarpis

Rezultatas

1

Projektas „Lietuvos
pilietiškumo žemėlapis“

LR Švietimo ir mokslo
ministerija

Pagrindinis vykdytojas

2011 11 21 – 2013 11 21

Vykdomas

2

Projektas “CSO
empowerment and
cooperation in developing
sustainable social policy
in Belarus”

EROPOS KOMISIJA,
EuropeAid Cooperation
Office, Ukrain

Pagrindinis vykdytojas
2010.07.01 – 2012.07.01

Įgyvendintas

3

NVO informacinės bazės
plėtra www.3sektorius.lt

LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Pagrindinis vykdytojas

2011.01.01 – 2013.12.31

Vykdomas

4

NVO ir savivaldybių
bendradarbiavimo
skatinimas

NVO fondas, pagal
Šveicarijos finansinį
instrumentą

Pagrindinis vykdytojas

2013.01.01 – 2014.06.01

Pradėtas įgyvendinti nuo
2013 m. sausio mėn.

5

Pilietinių iniciatyvų plėtra
Vakarų Lietuvoje

NVO fondas, pagal
Šveicarijos finansinį
instrumentą

Partneris
Vykdytojas: Juliaus
Liudviko Vynerio fondas

2013.01.01 – 2013.12.31

Pradėtas įgyvendinti nuo
2013 m. sausio mėn.

6

Nevyriausybinių
organizacijų ir valstybės
institucijų
bendradarbiavimo
stiprinimas (NOVIBEST)

Struktūrinių fondų
priemonė „NVO ir
valdžios institucijų
partnerystės stiprinimas“

Pagrindinis vykdytojas

Nuo 2013 spalio mėn.

Bus pradėtas įgyvendinti
nuo 2013 m. spalio mėn.

7

Tarpkultūrinė savanorystė
trečiųjų šalių piliečių
integracijai

Europos fondas trečiųjų
šalių piliečių integracijai

Pagrindinis vykdytojas

2013.01.01 – 2014.06.01

Pradėtas įgyvendinti nuo
2013 m. sausio mėn.

Partneris: Center for
Social Initiative, Belarus

Partneris: LCC tarptautinis
universitetas

NVO išorinė aplinka:
Teisinė aplinka/Finansavimo šaltiniai

Per 2012 metų laikotarpį įvyko 4-5 Nacionalinės NVO koalicijos posėdžiai.




1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2009 m. gruodžio 16 d. pasirašyta sutartis tarp pagrindinių Lietuvoje veikiančių nacionalinių NVO
vienijančių koalicijų, siekiant bendromis pastangomis stiprinti trečiąjį sektorių, plėtoti demokratiją ir
pilietinę visuomenę.
Sutartį, kurios turinį galima rasti www.3sektorius.lt, pasirašė žemiau išvardintos asociacijos :
Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija
Kultūros organizacijų asociacija „MENOrama“
Koalicija „Galiu gyventi“
Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Lietuvos moterų lobistinė organizacija
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas
Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platforma
Nacionalinė vartotojų konfederacija
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
NVO vaikams konfederacija
Žinių ekonomikos forumas
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga

NVO išorinė aplinka:
Teisinė aplinka/Finansavimo šaltiniai
Per 2012 metų laikotarpį












Surengti susitikimai su centrinės valdžios institucijų atstovais, dalyvaujama NVO reikalų komisijos
veikloje, prisidedant prie NVO plėtros koncepcijos, LR Vyriausybės patvirtintos 2010 m. sausio 20
d., priemonių plano įgyvendinimo.
2012 metais NIPC vadovas dalyvavo Finansų ministerijos rengiamuose Europos Ekonominės Erdvės
ir Norvegijos finansinių mechanizmų Priežiūros komiteto posėdžiuose, kuriuose atstovavo NVO
sektoriaus interesams. Antrasis NVO fondas Lietuvoje (biudžetas 5.5 mln. eurų), pagal
EEA/Norvegijos finansinius mechanizmus pradės veiklą 2013 metų III metų ketvirtyje.
NIPC 2012 metais NIPC teikė konsultacijas ir ekspertinę pagalbą LR Finansų ministerijai dėl
Šveicarijos Konfederacijos Lietuvai skiriamos finansinės paramos mechanizmo kūrimo. Pagal šį
mechanizmą sukurtas NVO fondas, administruojamas Centrinės projektų valdymo agentūros.
Fondo biudžetas – apie 6.5 mln. CHF (apie 18 mln. LTL). Fondo finansuojamų projektų pradžia –
2013 m. I ketvirtyje.
2012 m. Nacionalinės NVO koalicijos nariai dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų reikalų
koordinavimo komisijos veikloje;
NVO koalicijos iniciatyva buvo sudaryta ekspertų grupė dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo tobulinimo.
Pasiūlymai dėl įstatymo tobulinimo pateikti LR ūkio ministerijai, Viešųjų pirkimų tarnybai, LR Seimui
bei politinėms partijoms. Iniciatyvos, prasidėjusios 2012 m. pavasarį, rezultatas – LR Seimo
priimtas LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas, iš dalies palengvinantis viešųjų pirkimų
procedūras.
NIPC karu su NVO koalicijos nariais dalyvavo susitikimuose su LR Prezidentūros atstovais, siekiant
parengti NVO veiklos įstatymo projektą. Rezultatas – parengtas įstatymo projektas

NVO išorinės aplinkos gerinimas: Informacijos
sklaida, bendradarbiavimo plėtra

Informacijos sklaida.




Informacijos sklaida NIPC internetiniame puslapyje www.3sektorius.lt
NIPC atnaujino savo informacinį portalą, apjungdamas visus kitus
internetinius puslapius į vieną portalą www.3sektorius.lt
Konsultacijos ir informacija taip pat teikiama kitomis informacijos
priemonėmis (telefonu, el. laiškais, tiesioginiais interesantų vizitais NIPC
biure ir pan.)

Tyrimai:





Visuomenės nuomonės tyrimas apie pilietiškumo sampratą Lietuvoje. Vilmorus.
2012
Pilietiškumo sampratos analizė fokusuotose grupėse. Vilmorus. 2012
Visuomenės nuomonės tyrimas apie NVO žinomumą ir savanorišką veiklą
Lietuvoje. Vilmorus. 2012
Pilietiškumas ir pilietinė visuomenė: lyginamoji pilietiškumo sampratos analizė.
NIPC. 2012

Išleisti leidiniai:


Pilietiškumas ir pilietinė visuomenė, 2012 (el. versija: www.3sektorius.lt)

NVO išorinės aplinkos gerinimas: Informacijos
sklaida, bendradarbiavimo plėtra

NIPC partneriai Lietuvoje:



Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Aplinkosauginių organizacijų koalicija, Nacionalinis skurdo
mažinimo organizacijų Tinklas, Nacionalinė vartotojų konfederacija, Kultūros organizacijų asociacija
“MENOrama”, Koalicija “Galiu gyventi”, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacija, Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo
organizacijų Platforma, NVO vaikams konfederacija, Žinių ekonomikos forumas, Europos namai,
Internetinis dienraštis Bernardinai.lt, Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir kiti.

NIPC partneriai užsienio šalyse:



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

NIPC narystė užsienio šalių organizacijose:







Pasaulio organizacijų asociaciją CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) narys;
Pasaulio nacionalinių organizacijų grupės narys (AGNA: Affinity Group of National Associations)
narys;
Europos Nacionalinių NVO tinklų asociacijos (ENNA) narys;
Europos Pilietiškumo tinklo (European Active Citizenship Network) narys;
European CIVIC Forum narys;
Baltijos jūros regiono šalių NVO tinklo narys;

NIPC finansavimo šaltiniai

Pagrindiniai NIPC rėmėjai 2012 m.:





Europos Komisija;
LR Švietimo ir mokslo ministerija;
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Uždirbtos lėšos iš paslaugų suteikimo;

NIPC finansinė ataskaita:
Pajamos per 2012 metus

NIPC pajamos 2012 metais

Fizinių ir juridinių asmenų parama

NIPC pajamos iš teikiamų paslaugų ir kitų
šaltinių

Lietuvos Respublikos valstybės institucijos

Tarptautiniai fondai ir programos

1%

9%

50%

40%

Viso pajamų per 2012 metus: 258.879,00 LTL

NIPC finansinė ataskaita:
Išlaidos per 2012 metus

NIPC išlaidos per 2012 metus
Kitos išlaidos
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais ir
honorarai
Sumokėti mokesčiai į valstybės biudžetą

Biuro administravimo išlaidos

Išlaidos tiesioginėms projektų veikloms vykdyti
0%
Išlaidos tiesioginėms
projektų veikloms
vykdyti
Series1
65%

10%

20%

Biuro administravimo Sumokėti mokesčiai į
išlaidos
valstybės biudžetą
7%

9%

30%

40%

50%

Pinigų išmokos,
susijusios su darbo
santykiais ir honorarai
13%

60%
Kitos išlaidos
6%

Viso išlaidų per 2012 metus: 258.344,00 LTL

70%

KONTAKTAI
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir
paramos centras
Odminių g. 12, 01122 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 2618782
Faksas: +370 5 2126045
El. paštas: info@nisc.lt
Internetinis puslapis: www.3sektorius.lt
Įmonės kodas: 192013926
Sąskaita: LT36 7044 0600 0109 6326,
AB SEB bankas, banko kodas 70440

