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2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Mieli fondo bičiuliai,
Pateikiame Jums pirmàjà oficialià Lietuvos Baþnyèios kronikos fondo metinę
ataskaità. Tai dar vienas þenklas, kad fondas auga ir stiprëja gebëjimais
prisidëti prie evangelizacijos katalikiðkų medijų ir katalikiðkos þiniasklaidos
srityje.
Ið tiesų 2021-ieji buvo ágalinimo ir pasirengimo metai prieð neabejotinai ádomiais
bûsianèius 2022-uosius metus, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas paskelbë
Katalikų Baþnyèios kronikos metais.
Naudodamasis proga noriu padëkoti visiems, kurie remiate Baþnyèios kronikos
fondo veiklà finansiðkai kaip partneriai ir bendradarbiai, taip pat ávairiais kitais
bûdais skirdami savo laikà bei talentus.
Visuotinë Baþnyèia iðgyvena Sinodiná kelià, kuriuo keliaudami Jûs taip pat
duodate asmeninio ásitraukimo bei pastangų tarnauti mûsų broliams bei
seserims visuomenëje pavyzdá.

Vysk. Algirdas Jurevièius, Telðių ordinaras
Lietuvos Baþnyèios kronikos fondo
valdybos pirmininkas
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Fondo misija

Fondas „Baþnyèios kronika“, dirbdamas su krikðèioniðka
þiniasklaida bei atskirais autoriais, siekia visuomenëje
socialinio bei dvasinio pokyèio, skatina visuomenæ
kritiðkai màstyti, kad kuo daugiau þmoniø siektø tikrosios
laisvës, gyvenimo pilnatvës ir stiprintø savo tikëjimà.

Fondo veikla:
remia Lietuvos katalikiðką̀ þiniasklaidą̀, kuri prisideda prie Katalikų Baþnyèios misijos;
organizuoja Katalikų Baþnyèios komunikacijos atstovams skirtus mokymus bei kitus ugdymo
projektus, stiprina jų̨ komunikacinę veiklà;
skatina ávairių̨ Lietuvos katalikiðkų̨ medijų̨ bendradarbiavimą̀, siekiant jų̨ didesnio tvarumo ir
poveikio;
inicijuoja ir remia projektus, kurie yra svarbûs Lietuvos Baþnyèiai ir visuomenei;
telkia finansinius ir þmogiðkuosius iðteklius fondo iðkeltiems uþdaviniams ágyvendinti.

Fondas „Baþnyèios kronika“ simboliðkai tęsia unikalaus sovietmeèiu leisto pogrindþio leidinio „Lietuvos
Katalikų Baþnyèios Kronika“ misijà, pasitelkdamas vieðosios komunikacijos priemones skatina tikëjimo
ðviesoje sakyti tiesà apie þmogų ir visuomenę.
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Veikla ir rezultatai
Lietuvos katalikiškos žiniasklaidos plėtros programa
2018–2020 m. Fondas vykdë projektà „Katalikiðkos þiniasklaidos plëtros programa“, kuriame dalyvavo
interneto dienraðtis „Bernardinai.lt“, þurnalas ðeimai „Artuma“, vaikų þunalas „Bitutë“ ir þurnalas
„Ateitis“. Projekto pagrindiniai tikslai buvo padidinti katalikiðkos þiniasklaidos auditorijà, siekti finansinio
bei organizacinio tvarumo. Projektà rëmë Vokietijos katalikų solidarumo akcija RENOVABIS.
2021 m. ávertinome ðio projekto metu prasidëjusius pokyèius, rengëme naujas paraiðkas II-ajam
projekto etapui finansuoti.

Programos rëmëjai:

Vokietijos katalikų
solidarumo akcija
RENOVABIS

Katalikiðkos þiniasklaidos
konsultavimo paslaugos

CRC Consulting padeda organizacijoms
tobulinti strategijà bei pasirûpinti, kad ji
bûtų efektyviai ágyvendinta ir pasiekti
norimi rezultatai

Katalikø þiniasklaidos partneriai pirmame programos etape:

Internetinis dienraðtis,
kuris kuria krikðèioniðkà
pasaulëþiûrà
atskleidþiantá, aktualų,
viltingà ir iðliekantá turiná

Ateitininkų leidþiamas
þurnalas jaunimui ir
visiems, kurių ðirdys
jaunos. Þurnalas gyvuoja
nuo 1911 metų
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Katalikiðkas mënraðtis
ðeimai

Þurnalas skirtas
7-12 m. vaikams

Veikla ir rezultatai
Pasiruošimas jubiliejiniams Kronikos metams
Fondo iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos“ metais, minint šio pogrindinio leidinio 50-čio jubiliejų. 2021 metais vyko jubiliejinių metų veiklų
planavimas ir pasiruošimas. Kronikos metų minėjimas prisidės prie Fondo misijos, pagrindinių idėjų
įgyvendinimo bei didins jo žinomumą.
Kartu su „LKB Kronikos“ steigėju ir ilgalaikiu redaktoriumi kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ, Fondas
organizavo kelionę Kronikos keliais, kurios metu buvo filmuojamas dokumentinis filmas apie Kroniką.
Fondas bendradarbiavo su VšĮ „Ateities leidybos centras“ ir išleidimui rengė kardinolo Sigito
Tamkevičius dienoraštį „Priespaudos kovos ir nelaisvės metai“. Knyga bus pristatyta 2022 m. Vilniaus
knygų mugėje.
Fondas kartu su Lietuvių Katalikų Religine Šalpa iniciavo ir rėmė VšĮ Caritas leidykla „Artuma“
leidžiamą knygelę vaikams „Kronika. Slaptoji knygos istorija“. Tai ypatingas įvykis, nes nuo šiol su LKB
Kronikos istorija galės susipažinti ir vaikai. Knygelė bus pristatyta 2022 m. Vilniaus knygų mugėje.
Iškilmingomis Šv. Mišiomis Trinapolio rekolekcijų namuose,
kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas,
simboliškai buvo pradėti jubiliejiniai Kronikos metai. Renginyje
dalyvavo Fondo draugai, partneriai, katalikiškos žiniasklaidos bei
vyriausybės atstovai.
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LKB Kronikos jubiliejinių metų akcentai:
Laisvės premijos įteikimas trims LKB Kronikos bendradarbiams;
2022 m. kovo 19 d. Fondas kartu su Kultūros bei Krašto apsaugos ministerijomis
organizuoja Padėkos vakarą- koncertą LKB Kronikos leidėjams (renginį globoja Lietuvos
Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda);
2022 m. Vilniaus knygų mugėje Fondas pristatys LKB Kronikos metus ir jos istoriją;
ir dar daugelis kitų iniciatyvų!
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Veikla ir rezultatai
Bendruomenės ugdymas ir įgalinimas
Santykių ir bendradarbiavimo puoselëjimas:
Dalyvavimas Vilniaus knygų mugëje. Dël pandemijos 2021 m. knygų mugë nebuvo organizuojama, todël intensyviai buvo ruoðiamasi dalyvavimui 2022 m. Vilniaus knygų mugëje.
Diskusijos su katalikiðkomis þiniasklaidos organizacijomis apie galimus projektus kartu su Fondu,
átraukiant ir naujus partnerius, taip skatinant tiesioginá organizacijų bendradarbiavimà turinio,
logistikos ir kitose srityse.
Bendrystës renginyje, kuris vyko 2021 m. gruodá, dalyvavo Fondo draugai bei partneriai, Lietuvos
vyskupai, Vyriausybës atstovai susiję su kultûros politika.

Fondo profesinio lygio këlimas:
fondo misijos bei tikslų iðgryninimas su verslo konsultantu Donatu Ramonu;
pradëta rengti lëðų rinkimo strategija ágalinanti valdybos narius ieðkoti naujų rëmëjų. 2021 m.,
lyginant su 2020 m., pajamos ið privaèių rëmëjų Lietuvoje padidëjo daugiau nei dvigubai;
patvirtinti paramos teikimo dokumentai;
atnaujinta Fondo internetinë svetainë;
sukurtas firminis Fondo stilius;
valdybos nariai á susirinkimus rinkosi kartà per mënesá, kûrë darbo grupes.
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Finansinė ataskaita
Fondo pajamų augimas ir paskirstymas
PAJAMOS (Eur)
Steigëjų ánaðas
Uþsienio fondai
LR Kultûros ministerija
Privatûs rëmëjai Lietuvoje
Kitos pajamos
Ið viso pajamø

2021
11 000
2 136
9 000
12 000
11
34 147

2020
8 800
3 140
0
5 500
0
17 440

40 000 €

30 000 €

Privatūs rėmėjai
Lietuvoje, 12 000

20 000 €

IÐLAIDOS (Eur)
Personalas ir administravimas
Þiniasklaidos plëtros programai
Tinklo/bendradarbiavimo veikla
Kronikos metų parengimas
Kitos iðlaidos
Ið viso iðlaidø

2021
14 149
4 000
607
10 404
0
29 960

2020
13 624
7 119
0
0
0
20 743

LR Kultūros
ministerija, 9 000

Privatūs rėmėjai
Lietuvoje, 5 500

Užsienio fondai
Užsienio fondai

10 000 €
Steigėjų įnašas,
11 000

0€

2021

Steigėjų įnašas,
8 800

2020

Fondo administracija: pilnu etatu dirbanti direktorë-administracijos
vadovë ir 0,5 etato dirbanti buhalterë.

Finansiniai ir nefinansiniai* Fondo rëmëjai 2021 m.:
Nuoðirdþiai dëkojame ðioms organizacijoms ir asmenims uþ dosnias ir nuoðirdþias aukas bei kità
svarbià pagalbà remiant fondo „Baþnyèios kronika“ misijà:
Lietuvos Respublikos Kultûros ministerija
UAB „Kauno Ðilas“
UAB „Skirgesa“
UAB „Topcolor“ / Marius Bruþas*
Lietuviø Katalikø Religinë Ðalpa / Lithuanian Catholic Religious Aid (LCRA)
Vyskupas Algirdas Jurevièius
Renovabis*
CAMECO (The Catholic Media Council) / Andrea Sofie Jannusch*
CRC Consulting / Donatas Ramonas*
UAB „Vitae Litera“ (TUKa)*

* Ðie rëmëjai suteikë Fondui svarbių konsultavimo arba kitų profesionalių paslaugų ir (arba) tiesiogiai (ne per fondà)
finansiðkai parëmë mûsų katalikiðkos þiniasklaidos partnerius.

9

Fondo valdymas
Labdaros ir paramos fondas „Baþnyèios kronika“ yra Lietuvoje
registruota ne pelno siekianti organizacija, kurios steigëjai yra:
Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kardinolas Sigitas Tamkevièius SJ
Steigëjų teisës panaðios á bendrovës akcininkų teises. Kiekvienas jų turi vienodà balsų skaièių. Steigëjų
taryba renka valdybos narius ir skiria valdybos pirmininkà, taip pat tvirtina metiná biudþetà, metines
finansines ataskaitas ir veiklos planus.

Fondo valdybos nariai:
Vyskupas Algirdas Jurevièius, Telðiø ordinaras (pirmininkas)
Gediminas Þukas, UAB „Kauno Ðilas“ pirmininkas
Þivilë Peluritienë, Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos koordinatorë
Vygantas Malinauskas, teisininkas
Bryan P. Bradley, UAB „Textus aptus“ vadovas
Tadas Ðarapovas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorius
Ieva Urbonaitë, komunikacijos profesionalë, 15min.lt
Valdyba planuoja ir aktyviai prisideda prie Fondo bei Fondo direktorës darbo. Valdybos nariai renkami
dviejų metų kadencijai, gali bûti perrenkami.
Fondo direktorë (nuo 2020 m. birþelio mën.) – Diana Adomaitienë

Žvilgsnis į priekį
2022-ieji paskelbti Lietuvos Katalikų Baþnyèios Kronikos metais.
Fondas „Baþnyèios kronika“ – pagrindinis jubiliejinių Kronikos
metų koordinatorius.
Dël intensyvaus bendradarbiavimo su ávairiomis institucijomis,
fondas tapo þinomas kaip patikimas partneris ávairiose veiklose.
Tikimës, kad ir pasibaigus Kronikos metams ðis bendradarbiavimas tęsis.
Artimiausiu metu daugiausia dëmesio skirsime (1) Fondo finansinių ir kitų iðteklių bazës kûrimui, kad metams bëgant jis tvariai
vykdytų savo misijà, ir (2) tiesioginiam darbui su katalikiðka
þiniasklaida bei komunikacijos specialistais, kad padëtume jiems
dar veiksmingiau tarnauti Baþnyèiai ir visuomenei.
Dëkojame, kad ir Jûs dalyvaujate mûsų kelionëje!
Fondo direktorë

10

PRISIDĖTI
GALITE IR JŪS!
Norëdami paaukoti arba aptarti kitus bûdus, kaip
galite paremti mûsų evangelizacijos darbà pasitelkiant
komunikacijos priemones, susisiekite su mumis
dar ðiandien!

Labdaros ir paramos fondas
„Baþnyèios kronika“
+370 698 25439
info@kronikosfondas.lt
www.kronikosfondas.lt
Rotuðës a. 14A
LT-44279 Kaunas
Lithuania
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