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Cum a apărut
ideea proiectului?



Am cercetat
nevoile  financiare
ale ONG-urilor din
România și am
descoperit că...



62%
Au un buget mai mic de 51,000 de euro pe ultimii 3 ani de zile. 

58%

54%

Își desfășoară activitatea în mediul rural și nu au o planificare
financiară coerentă.

Au exprimat nevoia de instruire în fundraising din surse private.

din cele 52 de organizații respondente:

66%
Nu au beneficiat niciodată de sprijin profesional pentru dezvoltarea
strategică a organizației. 



La ce soluții 
ne-am gândit?



Durată Buget Partener

Azi ONG-uri mici, 
mâine ONG-uri sustenabile

100.000,00 EUR

01 Ianuarie 2022
 – 

30 Septembrie 2023
 

(21 de luni) 

Norsensus Mediaforum
Oslo, Norvegia

#beIONG #besustainable



Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Proiectul este derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj în parteneriat cu
Norsensus Mediaforum cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui document nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.
Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. 

Proiect derulat de:



Ce ne 
propunem?

#beIONG #besustainable



Scop
• Scopul proiectului constă în creșterea

capacității și sustenabilității financiare

a societății civile prin îmbunătățirea

compețentelor de promovare și

dezvoltare de strategii de fundraising

și crowdfunding.

 



Obiective
Să consolidăm expertiza a trei specialiști în domeniul dezvoltării și
implementării strategiilor/campaniilor de strângere de fonduri.

 

Să transferăm cunoștințele dobândite și să creștem capacitatea ONG-urilor
mici de a desfășura campanii de strângere de fonduri și promovare eficientă.

 
Să dezvoltăm tehnici și instrumente pe care ONG-urile să le implementeze
pentru a-și crește sustenabilitatea financiară și să sprijinim realizarea unor
parteneriate strategice între acestea.

 #beIONG  #besustainable



Perioada activităților-cheie

Vizită de studiu
în Norvegia

Martie 2022 Martie - Aprilie 2022 Aprilie 2022 Mai 2022

Creare suport de curs
și instrumente de

creștere a capacității
financiare

 

Call pentru înscriere.
Desfășurarea

procesului de selecție
 

Evaluare ONG-uri 
 și anunțarea
rezultatelor

 



Perioada activităților-cheie

Iunie 2022 Iulie 2022 - Aprilie 2023 Iulie - Septembrie 2023

Demarare cursuri,
workshopuri

pentru organizații

Dezvoltarea platformei
de crowdfunding.

Derularea campaniilor
de crowdfunding. 

 
 
 

Evaluarea
sustenabilității 

ONG-urilor 
 
 
 

Derularea campaniilor
de fundraising.  

Sesiuni de mentorat.

Iulie 2022 - Iunie 2023 



Cui ne 
adresăm?

#beIONG #besustainable



Beneficiari program

#beIONG  #besustainable

15 ONG-uri din România, preponderent
din mediul rural, din domeniile
dezvoltării comunitare, social,

educațional, protecția mediului etc.

Organizații cu un buget mai mic de 
51.000 de euro pe ultimii 3 ani



Ce oferim?

Suport în design-ul și implementarea a două campanii de
fundraising și a unei campanii de crowdfunding.

Cursuri și sesiuni de mentoring în comunicare, fundraising și
crowdfunding, însoțite de materiale-ghid pentru dezvoltarea și
implementarea campaniilor.



În urma cursurilor, ONG-urilor vor avea un draft
de plan de comunicare personalizat și un draft
pentru o campanie de crowdfunding. 

Ce oferim?
Un curs de visual și transmedia storytelling pentru
campanii de crowdfunding, susținut de un expert
din Norvegia.

Accesul la o comunitate online de învățare, unde
vei putea face schimb de bune practici.



Cum
  aplici?

#beIONG #besustainable



Modalitate de înscriere

Pasul 1: Completezi formularul de înscriere

Pasul 2: Încarci actele justificative

Pasul 3: Completezi fișa de autoevaluare

Start
înscrieri

31 Martie 2022

#beIONG #besustainable



Mulțumim!
Împreună creștem ONG-uri sustenabile!

#beIONG #besustainable

Facebook: Azi ONG-uri mici, mâine ONG-uri sustenabile
Web: www.civitas.ro/proiecte/belong



Q&A


