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Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje

BENDRA INFORMACIJA PRAŠANTIEMS LKR ŠALPOS PARAMOS:
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa skiria finansinę paramą Lietuvoje ir jos išeivijoje,
tiktai pagal atsiustus paramos prašymus čia nurodyta tvarka.
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę
veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje!
Organizacija prašanti LKRŠ paramos privalo paruošti ir įteikti sekančius dokumentus:
LKRŠ ANKETĄ , kuri paruošta Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos ir kuri randasi
www.LKRSalpa.org ,skiltyje PARAMA (http://www.lkrsalpa.org/?page_id=9).
LKRŠ anketą užpildykite naudodamiesi kompiuteriu "Adobe Reader"
programa, arba aiškiai rašytinėm raidėm, kad būtų galima perskaityti. (Turint
tech. problemų, galima gauti LKRŠ ANKETĄ Microsoft Office Word programos
file`e, atsiunčiant žinute info@lkrsalpa.org ).
Vietinio ordinaro, arba provincijolo, arba kongregacijos gen.
vyresniosios raštiškas pritarimas projektui. Be parašo prašymas paramos
projektui gauti bus atmestas ir nesvarstomas!!!
Galima, bet nebūtina pridėti organizacijai vadovaujančių asmenų sąrašą (pvz.
valdyba, taryba ar kt.). Nurodykite svarbiausių asmenų pareigas organizacijoje.
APRIBOJIMAI
LKR Šalpa remia tik katalikiškos krypties projektus.
LKR Šalpa neskiria paramos jau įvykusiems projektams.
LKR Šalpa neskiria paramos žmonių atlyginimams , o taip pat organizacijų skoloms
padengti.
LKR Šalpa neskiria paramos transporto priemonių įsigijimui.
LKRŠ neskiria paramos jokiems statybos, remonto darbams.
LKRŠ neskiria paramos jokioms piligriminėms kelionėms užsienyje (už Lietuvos ribų).
Išimtis taikoma tik vykstant į Pasaulio Jaunimo Dienas.
Parama skiriama konkrečiam projektui, be jokių įsipareigojimų tolimesnei/ ilgalaikei
paramai.
Jei prašote paramos stovyklai, seminarui, rekolekcijoms, piligriminiam žygiui būtina
nurodyti dalyvių skaičių, bei renginio trukmę.

LKRŠ ANKETOS PRAŠYMŲ PARAMAI GAUTI PRIĖMIMO TVARKA
Prašymai yra svarstomi tik du kartus per metus. Per LKR Šalpos metinį ir pusmetinį
suvažiavimus.
Prašymus galite atsiųsti iki balandžio 1d. ir iki spalio 1d. T.y. balandžio 1d. ir spalio 1d.
prašymas turi pasiekti LKR Šapos raštinę Maspeth, New Yorke.
Prašymai atsiųsti iki baladžio 1d. bus svarstomi gegužės pabaigoje - birželio pradžioje.
Prašymai atsiųsti iki spalio 1d. bus svarstomi spalio mėn.
Prašymų svarstymas priklauso nuo konkrečios LKR Šalpos pusmetinio ir metinio
suvažiavimų datų, kurios yra skelbiamos www.LKRSalpa.org skiltyje PARAMA.
Prašymą galima atsiųsti: elektroniniu paštu arba oro paštu.
Patarimas - siunčiant oro paštu, siųsti registruotą voką, kad prašymas tikrai pasiektu
adresatą!
Prašymą atsiuntus el. paštu prašymo originalą privalote atsiųti oro paštu!
Siunčiant prašymą el. paštu likus kelioms dienoms iki balandžio 1d., ar balandžio 1-ąją
dieną, iki spalio 1d., ar spalio 1d. prašymo originalas gali būti atsiųstas vėliau. Tuo
atveju svarbu, kad originalas būtų išsiųstas balandžio 1-ą dieną, ar spalio 1d. !
LKRŠ ANKETOS PILDYMAS
Dėmesio! Visada atsispausdinkite LKRŠ anketą, kuri randasi www.LKRSalpa.org skiltyje
PARAMA, nes LKRŠ anketa yra papildoma/ daromi pakeitimai. Jeigu LKRŠ gaus užpildyta
seną anketą, prašymas gali būti atmestas ir nesvarstomas.
Pilnai atsakykite į visus pateiktus anketoje klausimus. Informacija pateikiama
suglaustai.
Pirmas anketos puslapis
Sąskaitos numeris ir banko duomenys
 Jeigu LKRŠ suteikta paramą organizacijai paprastai neperveda tiesiogiai į jos
banko sąskaitą, banko duomenų nebūtina pateikti anketoje.
Pirmas (1.) anketos punktas.
 Parašyti apie organizaciją tai kas svarbiausia, (3-5 sakiniai).
Antras (2.) anketos punktas.
 Projekto pavadinimas… Pradžioje parašyti projekto pavadinimą. Jeigu projektas
be pavadinimo, palikite lauką neužpildyta.
 Projekto tikslas, -ai… Kiekvienas projektas turi turėti tikslą, arba tikslus. Čia
surašomi projekto tikslai arba tikslas.
 Projekto aktualumas/ esmė… LKRŠ remia svarbius, aktualius katalikiškus
projektus, nukreiptus į šiandienos iššukius ir padedančius stiprinti Katalikų
Bažnyčią Lietuvoje ir išeivijoje. Parašyti apie projektą tai kas svarbiausia, (3-5
sakiniai).
 Jei prašote paramos stovyklai, seminarui, rekolekcijoms, piligriminiam žygiui
būtina nurodyti dalyvių skaičių, bei renginio trukmę.
Trečias (3.) anketos punktas.
 Projekto sąmata. Peteikti išsamią/detalią/pilną viso projekto sąmatą Eurais/ Euro.
 Patarimas. Pateikti lentelę su visomis projektui numatomom išlaidom.



(3a.) LKRŠ kreipia dėmesį, ar organizacija prašo paramos projektui iš kitų fondų,
ar tik iš LKRŠ. Jei prašoma iš kitų fondų, organizacijų, pavienių asmenų, čia
pateikiama informacija apie juos.
 (3b.) Čia pateikiama informacija apie jau surinkta paramą projektui.
 (3c.) Čia parašoma tik iš LKRŠ prašoma projektui suma Eurais/ Euro.
 (3d.) Ruošiant projektą turite turėti planą, kaip projektas bus įgyvendintas, jeigu
LKRŠ parama projektui bus mažesnė, arba parama nebus suteikta.
Ketvirtas (4.) anketos punktas.
 Nurodykite kada projektas prasidės ir kada baigsis.
 Jeigu projektas prasideda, arba jau yra pasibaigęs svarstymo dieną, projektui
parama nebus suteikta.
Penktas (5.) anketos punktas.
 Trumpai (3-5 sakiniai) parašyti kuo/ kaip projektas bus aktualus/ naudingas ir
kaip jo keliamas tikslas (-ai) bus pasiekti. Čia sąryšis su anketos punktu nr.2.
Šeštas (6.) anketos punktas.
 Įrašyti tik vieną (1) veiklą (ugdymo, religinę arba karitatyvinę). Daugiau nieko
nerašyti šiame anketos punkte.
Septintas (7.) anketos punktas.
 Čia Jūsų įnašas. Trumpai (3-5 sakiniai).
Aštuntas (8.) anketos punktas.
 Čia pateikiama informacija asmens, kuris atsakingas už projekto vykdymą ir kuris
prašo paramos projektui iš LKRŠ.
 Dėmesio! Kai projektas pasibaigs/ bus įvykdytas, už projektą atsakingas asmuo
privalo paruošti ir atsiųsti LKR Šalpai ataskaitą už visą projektui suteikta paramą.
 Vietinio ordinaro, arba provincijolo, arba kongregacijos gen. vyresniosios
raštiškas pritarimas projektui. Privalo būti pritariančiojo parašas ir data.
 Pritariantis projektui asmuo gali parašyti nuomonę apie patvirtinta projektą.
 Be patvirtinančiojo parašo, prašymas paramos projektui gauti bus atmestas ir
nesvarstomas!!!
Užpildytos LKRŠ anketos grąžinamos:
el. paštu info@lkrsalpa.org arba oro paštu
į Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos raštinę adresu:

Lithuanian Catholic Religious Aid/
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
64-25 Perry Avenue
Maspeth, NY 11378-2441
USA

ATSAKOMYBĖ UŽ GAUTĄ LKRŠ PARAMĄ
Pateikiant projektus reikalinga atsižvelgti apie atskaitomybę. Pasibaigus projektui būtina
atsiųsti ataskaitą už gautą paramą.
Ataskaitą už įvykdytą projektą privalo atsiųsti visos organizacijos gavusios
paramą! Platesnė informacija - www.LKRSalpa.org skiltyje PARAMA
(http://www.lkrsalpa.org/?page_id=9 )

Jeigu turite klausimų prašome rašyti LKR Šalpos reikalų vedėjui el. paštu
info@lkrsalpa.org

