
AICINĀJUMS RĪCĪBAI: FILANTROPIJAS SAISTĪBAS COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ 

Pievienojieties 390 organizācijām, kas jau ir parakstījušas apņemšanos! 

Strauja COVID-19 izplatība ir radījusi globālu veselības un ekonomikas krīzi, kas ir pārbaudījums 

ikvienam no mums. Mēs zinām, ka šīs “jaunās realitātes” satricinājumi ir smagi un negaidīti mūsu 

nozarei un grantu saņēmēju partneriem. 

Kā līderi filantropijas pasaulē, mēs atzīstam kritisku nepieciešamību rīkoties ārkārtīgi steidzami, 

lai atbalstītu mūsu bezpeļņas partnerus, kā arī cilvēkus un kopienas, kuras vissmagāk skārušas  

COVID-19 pandēmijas sekas. 

Mēs aicinām finansētājus un citus filantropijas nozares aktīvistus pievienoties mums, uzņemoties 

šīs saistības un kolektīvi uzņemoties atbildību par tām, parakstot šo rīcības apņemšanos.   

 

MŪSU APŅEMŠANĀS  

Turpmāko dienu, nedēļu un mēnešu laikā katrs no mūsu fondiem apņemas:  

 Mīkstināt nosacījumus vai atcelt pašreizējo dotāciju ierobežojumus. Tas var ietvert: uz 

projektiem balstītu dotāciju pārvēršanu neierobežotā atbalstā; maksājumu grafiku 

paātrināšanu; un grantu saņēmēju  nesodīšanu, ja konferences, pasākumi un citi projekta 

rezultāti ir jāatliek vai jāatceļ. 

 Sniegt jaunas dotācijas pēc iespējas neierobežotāk, tādējādi bezpeļņas partneriem ir 

maksimāla elastība, reaģējot uz šo krīzi. Mēs atbalstīsim arī organizācijas, kuras ir 

izveidojušas un vada kopienas, kuras ir visvairāk skartas un kuras mēs, iespējams, šobrīd 

nefinansējam. 

 Samazināt prasības mūsu bezpeļņas partneriem, atliekot pārskatu sniegšanas prasības, 

vizītes un citas prasības attiecībā uz finansējuma saņēmējiem šajā sarežģītajā periodā. 

 Veicināt kopienas mēroga ārkārtas reaģēšanas līdzekļus un citiem centieniem risināt 

veselības un ekonomisko ietekmi uz tiem, ko šī pandēmija ir skārusi vissmagāk. 

 Proaktīvi un regulāri komunicēt ar visām pusēm par mūsu lēmumu pieņemšanu un reakciju, 

lai sniegtu noderīgu informāciju, vienlaikus neprasot vairāk no finansējuma saņēmējiem. 

 Uzklausīt mūsu partnerus un jo īpaši tās kopienas, kuras ir vismazāk dzirdētas, izcelt un 

akcentēt viņu viedokli un pieredzi, lai informētu plašāku publiku un mūsu pašu lēmumu 

pieņemšanu, lai mēs varētu rīkoties pēc viņu atsauksmēm. Mēs atzīstam, ka vislabākie 

risinājumi daudzveidīgajām krīzēm, kuras izraisa COVID-19, nav atrodamas tikai fondos.  

 Pēc iespējas atbalstīt finansējuma saņēmējus, kas iestājas par nozīmīgām sabiedriskās 

politikas izmaiņām, lai cīnītos pret pandēmiju un visiem nodrošinātu objektīvus un 

taisnīgus risinājumus ārkārtas situācijā. Tas var ietvert tā ekonomisko ietekmi uz darba 



ņēmējiem, piemēram, apmaksātu slimības atvaļinājumu; pilsoniskās līdzdalības 

palielināšanu; pieejamu veselības aprūpi par pieņemamu cenu; paplašināti ienākumi un 

nomas atbalsts. Atbalstam jāietver arī mūsu piekrišanu aicinājumiem uz darbību, kurus 

veic partneri finansējuma saņēmēji, pēc viņu norādījumiem un pieprasījuma.  

 Mācīties no šīs ārkārtas pieredzes un dalīties tajā, ko tā mums māca par efektīvu partnerību 

un filantropisko atbalstu, lai nākotnē mēs varētu apsvērt iespēju mūsu praksi fundamentāli 

pielāgot arī stabilākos laikos, balstoties uz visu iegūto pieredzi. 

 

APŅEMIETIES  

Mēs aicinām citus fondus un filantropiskās organizācijas pievienoties mums, uzņemoties šīs 

saistības un uzņemoties atbildību par tām, parakstot šo rīcības apņemšanos. 

COVID-19 sekas sasniedz katru pasaules malu. Mums jābūt vienotiem. Rīkojoties kopā, lai 

nodrošinātu elastīgumu mūsu partneriem, kas atbalsta finansējuma saņēmējus, mēs ticam, ka 

varam palīdzēt šajā kritiskajā brīdī stingri un pārliecinoši virzīties uz priekšu svarīgu uzdevumu 

veikšanā. 


