
Fondul de Urgență Ucraina

Facem #bine #împreună!

Pentru a veni în sprijinul eforturilor umanitare pe care țara noastră le depune, punem la

dispoziția comunității locale din Țara Făgărașului platforma noastră de mobilizat resurse

financiare și am lansat Fondul de Urgență pentru Ucraina al Țării Făgărașului.

Invităm toți oamenii care își doresc să contribuie la eforturile umanitare, donând prin

platforma Fundației Comunitare Țara Făgărașului (FCTF) - Emergency Fund for

Ukraine | Făgăraș Country Community Foundation (fundatiactf.ro)

Noi ne angajăm să administrăm aceste sume într-un mod transparent, să informăm

constant comunitatea despre sumele mobilizate și să sprijinim, prin intermediul acestui

Fond, eforturile umanitare pe care le depune societatea civilă din Țara Făgărașului.

Prin Fondul de Urgență Ucraina - dorim să adresăm nevoile urgente cât și pe termen

mediu și lung ale persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, care pot ține

atât de situația locativă, nevoie de hrană, mâncare, servicii medicale, psihologice,

educaționale sau juridice, nevoi ce țin de transport sau siguranța acestora sau de

îndrumarea refugiaților pentru încadrarea în muncă a adulților, cât și încadrarea școlară

a copiilor și adolescenților ucraineni.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului va susține aceste nevoi prin acordarea unor

finanțări nerambursabile către organizațiile non-guvernamentale implicate în
aceste eforturi, sub formă de granturi.

Pentru mai multe detalii despre Fondul de Urgență sau despre alte inițiative ale FCTF

pentru sprijinirea refugiaților, vă rugăm să ne contactați la adresa de email

office@fundatiactf.ro.

Platforma de donații a Fondului de Urgență Ucraina –

Emergency Fund for Ukraine | Făgăraș Country Community Foundation (fundatiactf.ro)

https://fundatiactf.ro/fondul-de-urgenta-pentru-ucraina/
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Procedura de mobilizare a fondurilor

Fundația Comunitară Țara Făgărașului gestionează eforturile comune de mobilizare a

sponsorilor și donatorilor, prin punerea la dispoziția comunității platforma pentru donații

individuale, care poate fi în lei, dolari sau euro, cât și facilitarea sponsorizărilor.

Sumele mobilizate prin acest Fond vor fi direcționate către organizații

non-guvernamentale care sprijină în diferite forme refugiații ucraineni, pe termen scurt,

mediu și/sau lung.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului va finanța aceste organizații prin acordare
de grant (finanțare nerambursabilă), conform standardelor de funcționare ale
Fundațiilor Comunitare din România, cât și a procedurii de acordare de granturi.

FCTF va reține din suma donațiilor individuale doar comisioanele platformei

euplatesc.ro și cele bancare.

FCTF va încheia contracte de sponsorizare cu persoanele juridice care doresc să

contribuie la Fondul de Urgență Ucraina, beneficiind, în același timp de deduceri fiscale

reglementate prin Legea sponsorizării nr. 32/1994. FCTF va direcționa un procent de

minim 3% din suma sponsorizată pentru a acoperi comisioanele bancare și operaționale

ce țin de administrarea sponsorizării.

Procedura de acordare de granturi

FCTF va încheia contracte de finanțare cu ONG-urile partenere, contracte care

respectă standardele de funcționare ale Fundațiilor Comunitare din România, cât și

procedura standard de acordare a granturilor specifică Fundației Comunitare Țara

Făgărașului.

Pentru accesarea finanțărilor, FCTF va invita periodic ONG-urile active să acceseze

fondurile mobilizate completând o cerere de finanțare prin care ONG-ul va detalia:

- Descriere scurtă a ONG-ului care dorește să acceseze finanțarea;

- Date despre coordonatorii proiectului/activității;



- Tipul de efort pe care îl va face ONG-ul în această campanie (specificul activității);

- Cine sunt beneficiarii direcți;

- Durata;

- Bugetul proiectului și structura pe categorii bugetare pentru finanțarea solicitată.

Cheltuielile eligibile pe care le poate solicita o organizație trebuie să fie în directă
legătură cu adresarea nevoilor identificate ale refugiaților, iar un maxim de 10% va

merge către susținerea costurilor administrative ale organizației.

Aceste cheltuieli administrative pot însemna:

- remunerarea unui angajat,

- asigurarea hranei și transportul voluntarilor,

- plăți contabile etc.

Primul apel este în valoare de 35.000 lei.

Decizia de finanțare va fi luată de către un comitet de selecție independent, format din 5

persoane din comunitatea locală, dintre care minim un membru reprezintă Fundația

Comunitară Țara Făgărașului.

Criteriile de selecție și departajare ale propunerilor sunt:

- Experiența organizației de lucru cu beneficiarii;

- precum și expertiza acestora în tipul de activitate propusă în proiect.

- Operativitatea organizației în implementarea proiectului.

- Va fi analizată fezabilitatea proiectului și timpul de implementare.

- Numărul și tipul de beneficiari.

Proiectul finanțat va fi monitorizat de către FCTF, iar beneficiarul ONG va depune o

raportare la finalul intervenției care va consta într-o descriere scurtă narativă a

intervenției și un sumar al cheltuielilor realizate.



Documentele financiare justificative vor fi transmise scanate alături de raport, împreună

cu fotografii din timpul activităților. Pentru alte detalii despre procesul de aplicare, vă

invităm să ne scrieți pe: office@fundatiactf.ro sau cristina.muntean@fundatiactf.ro

Succes!

Fondul este unul flexibil, construit pentru a acoperi finanțări pentru o gamă extinsă de

servicii, de la transport de persoane și dotarea adăposturilor pentru refugiații aflați în

tranzit, până la integrare, servicii educaționale sau consiliere psihologică pentru

cei care vor dori să facă din Țara Făgărașului acasă.
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