
STRÂNGEREA DE FONDURI: PRINCIPALELE PUNCTE ALE SEMINARELOR ONLINE

Acest document enumeră principalele recomandări privind strângerea de fonduri, împărtășite în 
timpul seminarelor online de pe Forumul Inițiativei cetățenești europene. Recomandările sunt 
grupate pe teme și sunt extrase din următoarele două seminare online:

• Strângerea fondurilor (2018) - seminar web       
• Organizarea campaniei și strângerea de fonduri (2019) - seminar web  

Idei principale 
 

1. Pentru a avea cât mai multe surse de finanțare, încercați să contactați numeroși posibili 
parteneri – prin rețeaua dumneavoastră de contacte, cu ajutorul altor actori interesați, prin 
secțiunea „Mesagerie” a Forumului Inițiativei cetățenești europene etc.

2. Iată câteva modalități de a strânge fonduri: finanțare participativă, finanțare între omologi, 
merchandising, crearea de alte surse (ex. o gală pentru donații). 

3. Evenimentele publice și personalitățile vă pot ajuta să atrageți atenția publicului și a unor 
posibili parteneri, ceea ce poate facilita donațiile.

Alte puncte relevante

Economisiți bani 

 Comisia Europeană va traduce textul și anexele inițiativelor cetățenești europene, astfel 
încât dumneavoastră să nu trebuiască să plătiți pentru traducerea acestor informații.

 Este recomandabil să lucrați cu voluntari. 
 Puteți apela la serviciul „Consultanță” al Forumului Inițiativei cetățenești europene pentru a 

obține gratuit orientări de natură juridică și sfaturi referitoare la organizarea campaniei și la 
strângerea de fonduri.

 În general, este bine să aveți parteneri de alianță care să contribuie la derularea campaniei, 
pentru a reduce costurile pe care le veți suporta dumneavoastră, ca organizatori. Sprijinul 
pro bono poate fi însă problematic, deoarece poate fi mai puțin fiabil. De aceea, este bine să 
rezervați fonduri pentru anumite sarcini specifice. Partenerii de alianță pot fi în același timp 
donatori valoroși.

Strategii de finanțare

 Pentru a avea succes, orice campanie are nevoie de fonduri consistente.
 Este recomandabil să colectați fondurile la nivel central și apoi să le redistribuiți membrilor 

rețelei.
 Traducerea documentelor informative este importantă pentru a obține fonduri din teritoriu.
 Timpul este crucial! Planificați-vă strângerea de fonduri cu mult timp înainte. 
 Prevedeți fonduri suplimentare pentru probleme și provocări neprevăzute.
 Este bine să faceți distincția între donațiile mari și cele mici. Donațiile anticipate se pot 

dovedi foarte utile pentru o campanie. Este nerealist să începeți o campanie fără bani.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-raise-funds-2018_ro
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-campaign-and-fundraise-european-citizens-initiative-2019_ro


 Finanțarea participativă este esențială pentru strângerea de fonduri. Apelați la metode 
moderne de strângere de fonduri și explicați tuturor că și donațiile mai mici au importanță. 
Donatorii vor contribui mai mult dacă simt că efortul lor face diferența. Ilustrați impactul 
donațiilor lor, de exemplu prin intermediul unui obiectiv care trebuie atins. 

 Un alt mod foarte eficient de a implica oamenii este utilizarea donation matching-ului 
(dublarea donațiilor), prin care un donator se angajează să doneze la fel de mult ca un altul 
(ex. o firmă se angajează să doneze la fel de mult ca un angajat).


