
LĖŠŲ RINKIMAS. SVARBIAUSIOS INTERNETINIŲ SEMINARŲ ĮŽVALGOS

Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės rekomendacijos dėl lėšų rinkimo, kuriomis buvo 
pasidalinta Europos piliečių iniciatyvos forumo surengtuose internetiniuose seminaruose. 
Rekomendacijos suskirstytos pagal temas ir grindžiamos per šiuos du internetinius seminarus 
išsakytomis mintimis:

 Internetinis seminaras „Kaip rinkti lėšas“?, 2018 m.     
 Internetinis seminaras „Kaip vykdyti Europos piliečių iniciatyvos kampaniją ir rinkti lėšas?“,   

2019 m.

Pagrindinės išvados

1. Organizatoriai turėtų užmegzti ryšį su galimais partneriais (per savo tinklą, kitus 
suinteresuotuosius subjektus, Europos piliečių iniciatyvos forumo skyrių „Prisijungti“), kad 
užsitikrintų įvairius finansavimo šaltinius.

2. Galimi būdai organizatoriams rinkti lėšas yra: sutelktinis finansavimas, tarpusavio 
finansavimas, prekyba, kiti šaltiniai (pvz., renginiai). 

3. Vieši renginiai ir garsūs žmonės gali padėti jums patraukti dėmesį, kad lėšų aukojimas būtų 
efektyvesnis.

Kiti aktualūs aspektai

Taupykite lėšas

 Europos Komisija išvers Europos piliečių iniciatyvos tekstą ir priedus, kad organizatoriai 
galėtų sutaupyti vertimui skirtų lėšų.

 Patartina dirbti su savanoriais. 
 Organizatoriai gali naudotis Europos piliečių iniciatyvos forumo paslauga „Kreiptis patarimo“,

kad galėtų nemokamai gauti teisines su kampanijų vykdymu ir lėšų rinkimu susijusias 
konsultacijas.

 Apskritai gerai turėti sąjungininkų partnerių, kurie padeda įgyvendinti kampaniją, nes dėl to 
organizatoriams ji yra pigesnė. Tačiau nemokama parama gali kelti sunkumų, nes ji gali būti 
mažiau patikima. Todėl gali būti saugiau kai kurioms konkrečioms užduotims skirti lėšų. Šiuo 
tikslu paramą gali suteikti sąjungininkai partneriai.

Finansavimo strategijos

 Kad kampanija būtų sėkminga, būtinas patikimas finansavimas.
 Patartina rinkti lėšas centralizuotai ir po to perskirstyti jas tinklo nariams.
 Siekiant užtikrinti vietos lygmens finansavimą, svarbu išversti informacinius dokumentus.
 Laikas yra labai svarbus! Organizatoriai turėtų gerokai iš anksto planuoti savo lėšų rinkimą. 
 Atsiradus netikėtų problemų ir iššūkių, prireiks papildomų lėšų.
 Patartina atskirti dideles ir mažas aukojamų lėšų sumas. Iš anksto aukojamos lėšos gali būti 

labai naudingos kampanijai. Nerealu pradėti kampaniją neturint jokių lėšų.
 Sutelktinis finansavimas yra būtinas lėšoms rinkti. Organizatoriai turėtų naudoti šiuolaikinius 

lėšų rinkimo būdus ir teikti informaciją apie tai, kuo gali būti naudingos net mažesnės aukos. 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-raise-funds-2018_lt
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-campaign-and-fundraise-european-citizens-initiative-2019_lt
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-campaign-and-fundraise-european-citizens-initiative-2019_lt


Siekiant užtikrinti įnašus, labai svarbu užtikrinti, kad aukotojas jaustų, jog jo aukojamos lėšos 
iš tiesų daro tiesioginį poveikį (pvz., nustatant tikslinį rodiklį, kurį reikia pasiekti). 

 Aukojimo būdas, kai kiekvieną mažesnę auką didesnis aukotojas papildo tokio pat dydžio 
suma, taip pat yra puiki priemonė žmonėms patraukti.


