FONDA 2015.GADA REZULTĀTI

Godātie dibinātāji, sadarbības partneri, ziedotāji un atbalsta saņēmēji!
Aizvadītajā 2015. gadā nodibinājums ABLV Charitable Foundation bija viens no aktīvākajiem un
redzamākajiem labdarības fondiem Latvijā, veicinot labdarības attīstību, sniedzot atbalstu sabiedriskā
labuma iniciatīvām, kā ierasts īpaši pievēršoties sabiedrības sociālajai un etniskajai integrācijai, bērniem
un jauniešiem, kultūras un mākslas veicināšanai, izglītības attīstībai, kā arī pilsoniskās sabiedrības
attīstībai.
Pēc Fonda aplēsēm, nodibinājuma 2015. gada aktivitātēs tieši tika iesaistīti vismaz 470 832, bet netieši —
2,23 miljoni cilvēku. Latvijas mērogā Fonda darbība ietekmējusi katru ceturto Latvijas iedzīvotāju, bet par
tā darbību dzirdējis teju katrs iedzīvotājs.
2015. gada nogalē Fonds iesoļoja savas darbības desmitgadē — 7. novembrī svinot savu devīto
dzimšanas dienu. Atzīmējot šo būtisko notikumu, nākamo Fonda darbības gadu pavadīs sauklis “10
YEARS OF PHILANTHROPY” (10 labdarības gadi), kas būs iekļauts visos Fonda veidotajos
informatīvajos materiālos.
Aizvadītajā gadā ABLV Charitable Foundation turpināja darbu iepriekš noteikto jomu ietvaros, pilnveidojot
katras jomas programmas, būtiski palielinot Fonda darbības tiešo ieguvēju loku un labdarībā efektīvi
ieguldīto līdzekļu apjomu. Tas panākts pateicoties pieaugošajai ziedotāju uzticībai un atsaucībai.
Fonda līdzdalība pilsoniskās sabiedrības, kā arī kultūras, mākslas un izglītības projektos tika īstenota 4
jomās un 9 programmās:


„Laikmetīgā māksla” un tās programmas „Atbalsts LLMM kolekcijas tapšanai" un „Atbalsts laikmetīgās

mākslas izstādēm”;


„Bērni un ģimene” un tās programmas „Palīdzēsim dzirdēt!”, „Palīdzēsim izaugt!”, „Palīdzēsim 21.11”

un “Palīdzēsim Sergeja ģimenei”;


„Izglītība” un tās programmas „Kultūras žurnālistika” un „Kultūras satura izglītības projekti”;



„Pilsētvide” un tās programma „Jaunā Rīga”.

Kā ierasts, gada sākumā Fonds apkopoja Ziemassvētku labdarības akcijas rezultātus. 2015. gada nogalē
tika rīkota jau devītā Ziemassvētku labdarības akcija, kurā ziedot tika aicināts jebkurš sabiedrības
pārstāvis, kuru uzrunā Fonda mērķi. Aicinājumam atsaucās 233 ziedotāji un 2016. gada programmas tika
papildinātas par 482 534 eiro, tai skaitā:



„Palīdzēsim izaugt!” par 177 170 eiro — ziedojumos saņemti 88 585 eiro un Fonds no saviem

resursiem šo summu dubultoja;


„Jaunā Rīga” par 290 253 eiro;



„Palīdzēsim dzirdēt!” par 5 111 eiro;



“Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” par 10 000 eiro.

Fonda 2015. gada rezultāti
Nodibinājums ABLV Charitable Foundation 2015. gadā atbalstīja sabiedriskā labuma iniciatīvas vairāk
nekā 504 tūkstoši eiro apmērā, sniedzot atbalstu vairāk kā 30 organizācijām to sabiedriskā labuma
iniciatīvu īstenošanai.
2015. gadā Fonds ir saņēmis 119 tūkstoši eiro lielu ziedojumu un dāvinājumu kopsummu vispārējai Fonda
darbības nodrošināšanai bez to izlietošanas ierobežojumiem, kā arī ziedojumus un dāvinājumus 2,72
miljoni eiro apmērā konkrētu programmu īstenošanai.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2015. gadā Fonds savas sabiedriskā labuma aktivitātes īsteno no
ziedojumos un dāvinājumos saņemtajiem līdzekļiem, savukārt administratīvos izdevumus segšanu pilnībā
nodrošina no cita veida ieņēmumiem. Detalizētas Fonda atskaites par piesaistītajiem līdzekļiem, kā arī to
izlietojumu pieejamas mājas lapā www.ablv.org.
2015. gadā Fonda īstenotās sabiedriskā labuma aktivitātes
Laikmetīgā māksla
2015. gada laikā ar ABLV Charitable Foundation atbalstu jomas „Laikmetīgās māksla” ietvaros tika
atbalstīti 9 nozīmīgi projekti Latvijā un ārpus tās robežām par kopējo summu 120 632 eiro, tai skaitā
programmā „Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” — 8 projekti par kopējo summu 117 857 eiro.
Kā viens no aizvadītā gada vērienīgākajiem un sabiedrībai nozīmīgākajiem projektiem jāmin Fonda
atbalsts Latvijas mākslinieku Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša dalībai Venēcijas mākslas biennālē —
mākslinieki Latviju šajā pasaules mēroga notikumā pārstāvēja ar multimediālo mākslas instalāciju
ARMPIT.
Pateicoties veiksmīgam pirmajam sadarbības gadam, ABLV Charitable Foundation noslēdza vienošanos
ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par ilgtermiņa atbalstu Venēcijas mākslas biennāles Latvijas
paviljona ekspozīcijas veidotājiem. Nodoma protokols par sadarbību paredz kopējo Fonda līdzfinansējumu
150 000 eiro apmērā. Piešķīrumu plānots izmantot trīs vienādās daļās, nodrošinot Latvijas pārstāvību trīs
secīgās Venēcijas mākslas biennālēs līdz 2021. gadam.

Jomas “Laikmetīgā māksla” ietvaros esam sasnieguši vismaz 263 085 cilvēku tiešo un 1,66 miljoni cilvēku
plašu netiešo auditoriju. Vairāk par šo jomu lasiet šeit.
Bērni un ģimene
2015. gada laikā būtiski pieaugusi Fonda aptvertā tiešā un netiešā auditorija jomas “Bērni un ģimene”
ietvaros — sasniegta vismaz 3 429 cilvēku tiešā un 13 856 cilvēku plaša netiešā auditorija. Pavisam 2015.
gada laikā jomā “Bērni un ģimene” esam ieguldījuši 244 987 eiro.
2015. gada laikā programmas „Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros esam nodrošinājuši dzirdes aparātus 90
Latvijas bērniem par kopējo summu 157 213 eiro, kā arī, programmas „Palīdzēsim izaugt!” ietvaros,
atbalstot 14 nometņu organizāciju rīkotās 27 nometnes par kopējo summu 80 512 eiro. Ar Fonda
līdzfinansējumu vairāk kā 820 mērķa grupas dalībniekiem no visas Latvijas kopā ar citiem bērniem bija
iespēja piedalīties izglītojošās vai rehabilitējošās nometnēs.
Tāpat, turpinājām sniegt palīdzību 2 Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, programmas „Palīdzēsim 21.11”
ietvaros, sedzot studiju izmaksas augstskolā, kopā ieguldot 4 960 eiro.
2015. gadā Fonds izveidoja jaunu labdarības programmu „Palīdzēsim Sergeja ģimenei”, lai sniegtu
atbalstu ģimenei, kura zaudēja savu vīru un tēvu — tās vienīgo apgādnieku. Programma paredz, ka katru
mēnesi 4 līdz 5 gadu garumā, sākot no 2015. gada novembra, Sergeja ģimenei tiks izmaksāta konkrēta
naudas summa līdz programmas budžeta pilnīgai izlietošanai. Kopumā programmā šobrīd saziedoti 46
304 eiro, bet ģimenei 2015. gadā piešķirti 1 500 eiro. Vairāk par šo jomu lasiet šeit.
Izglītība
Izglītības virziena ietvaros 2015. gadā tika īstenoti projekti, kuri tika uzsākti iepriekšējos gados. Jomu
„Izglītība” veido divas programmas: „Kultūras satura izglītības projekti” un „Kultūras žurnālistika”.
Programmā “Kultūras žurnālistika” turpinājām atbalstīt nodibinājumu "Dienas Nākotnes Fonds", kura
mērķis ir veicināt daudzpusīgu un kvalitatīvu kultūras ziņu satura veidošanu, nodrošinot tā pieejamību
plašam sabiedrības lokam. Mūsu atbalstītie raksti tika ievietoti digitālajā vidē — www.kulturasdiena.lv, kā
arī laikrakstā "Kultūras Diena un Izklaide". Savukārt laikrakstā “Rīgas laiks”, pateicoties mūsu atbalstam,
publicētas 5 intervijas saistītas ar laikmetīgo mākslu.
Pie lielākajiem „Kultūras satura izglītības projektiem” jāpieskaita atbalstītā izglītības programma “Lielā
lupa”, kas veidota izmantojot LLMC arhīvā atrodamās liecības par Latvijas laikmetīgās mākslas norisēm.
Tāpat ar ABLV Charitable Foundation atbalstu 2015. gadā tika īstenota ISSP Starptautiskā meistarklase
fotogrāfijā, kas piedāvāja gūt padziļinātu pasaules līmeņa izglītību laikmetīgās fotogrāfijas jomā.

Pateicoties mūsu ieguldītajam darbam un atbalstam, iespējas iepazīties ar kultūras satura projektiem
kļuvušas daudz plašākas un pieejamākas. Kopējā tiešā auditorija, kas iegūst no šāda veida sabiedriskā
labuma darbības, ir vismaz 99 198 cilvēku un vēl netiešā veidā ieguvēji ir 446 177 cilvēku. Vairāk par šo
jomu lasiet šeit.
Pilsētvide
2015. gadā ABLV Charitable Foundation realizēja pirmo projektu “Pilsētvides” jomā. Programmā „Jaunā
Rīga”, kuras mērķis ir sekmēt Rīgas pilsētas labiekārtošanu, ar Fonda atbalstu tika īstenots biedrības
“Elizabetes Park House Association” projekts “Par valstij piederošas ietves pie Elizabetes ielas 21A, Rīgā
apzaļumošanu”. Šī projekta mērķis bija uzlabot nama Elizabetes ielā 21A, Rīgā iedzīvotāju un garāmgājēju
labsajūtu un labklājību, radot pievilcīgu un estētisku vidi dzīvošanai un sniedzot plašāku zaļās zonas
baudījumu un pieejamību Rīgas pilsētas centrā. Kā risinājums tika iestādītas deviņas “Holandes liepas”
blakus jau esošajām liepām, tādējādi projekts iekļaujas pilsētvidē un nodrošina vizuāli korektu kopējo
ainavu.
Jomas “Pilsētvide” ietvaros esam sasnieguši 105 120 cilvēku tiešo un netiešo auditoriju, kopumā 2015.
gada laikā ieguldot tajā 57 595 eiro. Vairāk par šo jomu lasiet šeit.
Nākotnes ieceres
2016. gadā Fonds turpinās iesāktās ilgtermiņa programmas 4 virzienos — „Laikmetīgā māksla”, „Bērni un
ģimene”, „Izglītība” un „Pilsētvide”, plānojot pasākumus atbilstoši šī brīža aktualitātēm. Mēs turpināsim
sniegt atbalstu gan uzsāktajiem projektiem, gan atbalstīsim arī jaunās ieceres Latvijas sabiedrības
integrācijai, kultūras, laikmetīgās mākslas un izglītības attīstībai, kā arī sakārtotas, drošas un estētiskas
pilsētvides veidošanai.
Ar Fonda jaunumiem var iepazīties Fonda mājas lapā www.ablv.org.
Pateicība
Nodibinājuma ABLV Charitable Foundation valdes vārdā izsaku vissirsnīgāko pateicību ziedotājiem par
uzticību, kā arī paldies darbiniekiem un sadarbības partneriem par pašaizliedzīgu darbu un dedzīgo vēlmi
gan palīdzēt līdzcilvēkiem, gan veidot mūsu apkārtējo vidi sakoptāku, drošāku un vizuāli pievilcīgāku.

Zanda Zilgalve
Valdes priekšsēdētāja
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