Invitație pentru Organizațiile Societății Civile (OSC) din nordul Moldovei de a
participa la un program de instruire și mentorat în colectare de fonduri
Asociația Obștească ”Caroma Nord” anunță concurs de selectare a 6 organizații non-guvernamentale din nordul
Moldovei, pentru participare în cadrul unui Program de instruire și mentorat în colectare de fonduri în
perioada noiembrie 2016 – martie 2018. Programul va fi implementat de către Caroma Nord în cadrul proiectului
”Creșterea implicării societății civile în protecția mediului și implicarea în procesele decizionale prin crearea Coaliției
de Mediu în Bălți și promovarea valorilor europene de mediu”, implementat de FHI 360 cu suportul financiar al
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Ce urmărește programul?
Scopul Programului este de a crește capacitatea organizațiilor neguvernamentale de a atrage eficient fonduri din
comunitate, oferind organizatiilor sprijin pentru învațare, spațiu pentru experimentare, schimb de experiențe și
informații.
Cum realizăm ceea ce ne propunem?
Programul este planificat pentru 18 luni și include:
- 3 module de instruire pe tematici referitoare la colectarea de fonduri;
- consultanță individuală la sediul fiecărei organizații din perspectivă individuală;
- asistență prin email și telefon.
Beneficiile cursului:
- abilități și capacități crescute de atragere a fondurilor în Republica Moldova;
- planuri de colectare de fonduri specifice fiecărei organizații;
- suport în elaborarea unui proiect/acțiuni de colectare de fonduri asigurat.
Cui i se adresează programul de instruire?
Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale care consideră atragerea de fonduri din comunitate un proces
constant și coerent și în care sunt dispuse să investească timp, resurse umane și fonduri. Cursul este elaborat pentru 6
organizații neguvernamentale din nordul Moldovei care:
- dispun de puțină experiență în atragerea de fonduri locale;
- se vor implica pe deplin în procesul de instruire și mentorat;
- sunt gata să elaboreze planuri de durabilitate financiară pentru organizație;
- sunt dispuși să conducă campanii/acțiuni de colectare de fonduri.
Condiții de participare
- organizația are o echipă stabilă;
- organizația are un set de beneficiari clar definiți;
- organizația are o misiune clar definită;
- organizația operează în mod transparent;
- organizația este cunoscută în comunitatea în care activează;
- organizația este deschisă spre experimentare și schimbare;
- organizația are resursele (mai ales umane) necesare activității de atragere de fonduri.
Costurile legate de cazare, masă și materiale de curs sunt suportate de către organizatori.
Pentru înscrierea în program trebuie să:
- Elaborați o scrisoare de intenție din partea organizației, care să includă motivația de a participa în program
- CV-ul participanților la trening cu indicarea poziției pe care o ocupă în organizație
- Organizațiile selectate vor fi ulterior rugate să trimită ultimul raport narativ și financiar pentru anul 2015.
Scrisoarea de intenție, CV participanților, pot fi depuse până la 10 noiembrie 2016 prin e-mail la
caroma.nord.ngo@gmail.com; caroma_pirlita2002@yahoo.com, frecauteanu.r@gmail.com.
Termenul de anunţare a rezultatelor selecției este 15 noiembrie 2016.
Pentru detalii sau informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0 231 92 237.

Acest eveniment este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru
Dezvoltare Internațională (USAID).Opiniile exprimate aparțin AO „Caroma Nord” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau
a Guvernului SUA.

