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Cienījamie pilsoniskās sabiedrības ziedotāji un atbalstītāji, 

Tā kā notiek globālā reakcija uz COVID-19 pandēmiju, pilsoniskās sabiedrības organizācijas visā 

pasaulē veic proaktīvus pasākumus, lai aizsargātu savu darbinieku un partneru veselību un 

labklājību. Tas ietver gan nepieciešamās izmaiņas stratēģijā, gan prioritāšu maiņu, gan 

pielāgojumus programmēšanā un informācijas izplatīšanā. Tajā pašā laikā pilsoniskās sabiedrības 

infrastruktūra atrodas milzīga finansiālā spiediena ietekmē. Projekti tiek atlikti, rezultāti kavējas 

un enerģija tiek novirzīta alternatīvu plānu izstrādei. Lielākie notikumi un forumi tiek atcelti ar 

ievērojamiem finansiāliem zaudējumiem. Līdzekļi (pamatoti) tiek novirzīti no plānotajiem 

pasākumiem uz pasākumiem, kas ir vērsti cīņai ar COVID-19. Rezerves, ja tādas pastāv, ir 

ierobežotas, un drīz tās tiks iztērētas. 

Lai reaģētu uz šiem ārkārtas izaicinājumiem, mūsu grantu izmantošanai ir jābūt elastīgai. Mūs 

stiprina un iedvesmo ziedotāju un atbalstītāju vēstījumi, kuri ir ātri palielinājuši savu pastāvīgo 

atbalstu un apņemšanos nodrošināt maksimālu elastību savu partneru darbam. Tā ir svarīga 

uzticēšanās pazīme un pilsoniskās sabiedrības un pilsoniskās darbības izšķirošās lomas atzīšana 

mūsu sabiedrībā tagad nekā jebkad agrāk. 

Mēs aicinām visus ziedotājus un starpniekus, kas sniedz būtisku atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, 

izmantot līdzīgas pieejas, piedāvājot pēc iespējas lielāku elastību, noteiktību un stabilitāti attiecībā 

uz finansējuma saņēmējiem un partneriem. 

Pieci konkrēti veidi, kā to var darīt: 

 Uzklausiet finansējuma saņēmējus un kopīgi izpētiet, kā jūs varat vislabāk palīdzēt viņiem 

pārvarēt krīzi, uzticoties, ka viņi vislabāk zina, kas ir nepieciešams viņu pašu situācijas 

kontekstā. 

 Veiciniet plānoto darbību un rezultātu pārplānošanu un sniedziet skaidrus norādījumus par 

to, kā meklēt apstiprinājumu šīm izmaiņām. 

 Atbalstiet jaunus un radošus veidus, kā radīt solidaritātes un mijiedarbības kultūru, 

vienlaikus ievērojot fizisko distancēšanos un citus piesardzības pasākumus. 

 Piedāvājiet lielāku elastību, pārskatot maksājumu veikšanu pa daļām, pamatojoties uz 

faktiskajām vajadzībām, konvertējot esošās projektu dotācijas neierobežotos fondos vai 

pievienojot papildu līdzekļus, lai palīdzētu veidot rezerves vai segtu neparedzētas 

izmaksas.  

 Vienkāršojiet ziņošanas un pieteikšanās procedūras un termiņus, lai pilsoniskās sabiedrības 

grupas varētu labāk koncentrēt savu laiku, enerģiju un resursus visneaizsargātāko personu 

atbalstam, nevis izpildīt sarežģītas ziņošanas un likumības pārbaudes prasības. 

 



CIVICUS turpinās atbalstīt spēcīgu pilsonisko telpu, tostarp pasākumus, kas pilsoniskajai 

sabiedrībai dod iespēju mobilizēties kopā ar grupām, kuras visvairāk skārusi Koronavīrusa 

pandēmija. Šajos izšķirošajos un kritiskajos laikos mums ir jāaudzina pilsoniskā telpa un tās 

atjautīgie dalībnieki, paplašinot atbilstību un noturību, nevis samazinot to. Mums arī jāpatur prātā, 

ka daži dalībnieki arī varētu izmantot šo brīdi kā iespēju vēl vairāk ierobežot pilsonisko telpu. 

Iedomājieties, kas varētu notikt, ja visas pilsoniskās sabiedrības grupas un kustības pēkšņi apturētu 

savu darbību vai samazinātu centienus virzīt mūs uz taisnīgāku, ietverošāku un ilgspējīgāku 

pasauli. Tagad iedomājieties pasaules mēroga informētu, iedvesmotu un apņēmīgu pilsoņu 

kopienu, kas kopīgi iesaistās cilvēces izaicinājumu risināšanā, ieskaitot pašreizējo pandēmiju. 

Mums jādara viss iespējamais, lai pilsoniskā sabiedrība būtu dzīva, dinamiska un noturīga. 

Veids, kā mēs risināsim šo pandēmiju, dziļi un ilgstoši ietekmēs to, kā mēs veidojam savas 

pasaules nākotni. 

Šo krīzi var veiksmīgi pārvarēt, izmantojot globālo solidaritātes un pilsoniskās darbības kultūru, 

kuru atbalsta intensīva sadarbība, uzticēšanās un sloga dalīšana. Un jūsu kā pilsoniskās sabiedrības 

finansētāju un atbalstītāju loma ir būtiska šī iznākuma sasniegšanai. 

 

 


