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CONCLUZIILE ATELIERULUI ”PROIECTE-PILOT SOCIETAL” 
-‐Universitatea	  de	  Vara,	  Miercurea	  Ciuc,	  19	  –	  23	  septembrie	  2012	  -‐	  

 
Obiectivul Universitatii  de Vara 
În perioada 19-23 septembrie peste 100 de ONG-uri au participat la prima Universitate de Vară a 
rețelei Societal. Tema generală a evenimentului a fost ”Managementul Responsabilității Sociale în 
cadrul proiectelor ONG-urilor”. Agenda evenimentului a constat din trei ateliere ce s-au desfășurat 
concomitent:  

1. Atelierul “Proiecte-pilot de responsabilitate sociala”. Acesta si-a propus elaborarea de  
soluții pentru managementul responsabil al proiectelor de educație nonformală finanțate 
prin programele Grundtvig și Tineret în Acțiune (ANPCDEFP). 

2. Atelierul “Marca Eveniment responsabil”. A fost prezentat caietul de sarcini al mărcii 
lansate de Societal. Prin această marcă se oferă recunoaștere evenimentelor (festivaluri, 
concerte, conferințe, happening-uri urbane) ce reusesc sa iși îmbunătățească impactul 
social, economic și de mediu în aceeași masură în care își delectează publicul. 

3. Atelierul de scenarii “ONG 2020”. A propus o metodă de planificare strategică 
inovatoare (construcția participativă de scenarii) pentru ca  reprezentanții instituțiilor non-
guvernamentale să exploreze împreună diferite “viitoruri posibile” privind evolutia 
organizațiilor lor pe termen mediu si lung. 

 
Atelierul ”Proiecte-Pilot de Responsabilitate Sociala” 
Atelierul s-a bucurat de prezenta a 34 de participanti din rândul organizațiilor ce desfășoară 
proiecte de educație non-formală, beneficiari ai programelor de finanțare ”Grundtvig” sau 
”Tineret în Acțiune” gestionate ANPCDEFP.  
Pe parcursul celor trei zile, participanții la atelier au avut ocazia să interacționeze între ei și să se 
gândească la practicile de responsabilitate socială necesare implementarării proiectelor dar și la 
obstacolele ce îi pot împiedica să implementeze anumite masuri. Pentru problemele specifice 
întâlnite în desfășurarea proiectelor au fost problematizate posibile soluții reale în contextul 
românesc.  
 

z iua	  I:	  La	  ce	  ne	  poate	  ajuta	  Grila	  de	  indicatori	  Societal? 
In prima zi a atelierului ne-am delectat cu:  

• Prezentarea participanților și a proiectelor 
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• Prezentarea specificității proiectelor ANPCDEFP (in curand disponibila pe 
www.societal.ro) 

• Grila de Indicatori Societal – pertinenta domeniilor de Responsabilitate 
Sociala in proiectele finantate de ANPCDEFP 

 
La atelier au participat reprezentanții următoarelor organizații :  
 
Nr. Crt. ORGANIZAŢIE NUME PRENUME PROIECT-PILOT 

1.  ACTOR VATAVU ALINA Shadow Theatre 

2.  

ASOCIATIA DIRECT 
MUNTEANU ALINA MIHAELA 

Inclusive intergenerational family 
learning as a tool for lifelong 
learning – IFL 

3.  
CHANCE FOR LIFE 

APOSTOL CRISTINA MARIA 
Passion for Learning, Creativity for 
Doing 

4.  ARIN NEDELCU CODRUTA 
We share 

5.  ARIN MATYASI ALEXANDRINA 

6.  MARE NOSTRUM GHEORGHE ANCA Culture and environment – new 
paths for the sustainable tourism 7.  MARE NOSTRUM IONASCU ANDREEA 

8.  ASOCIATIA PROIECT PRO 
EUROPA 

CEREDEEV  DAN-CONSTANTIN 

Centrul de dezvoltare Ciumarna 
9.  ASOCIATIA PROIECT PRO 

EUROPA 
CEREDEEV  

DANIELA-
LUMINIŢA 

10.  
ACS DINU 

MIHAELA – 
LOREDANA Caravana TINERACTIV 

11.  ACS MITA (TUDURAN) ANA 

12.  ARAS COZMIUC CORNELIA Think positive! Stay negative! 

13.  SOCIETATEA DE GEOGRAFIE 
DIN ROMANIA 

RADION PALAGHIA 
Agri-spaces approaches to urban 
agriculture! 14.  SOCIETATEA DE GEOGRAFIE 

DIN ROMANIA 
RADION IVAN 

15.  SOCIETATEA PENTRU 
CONSUM RESPONSABIL 

CALIN DIANA IOANA 
Reduce, Reuse, Recycle 

16.  SOCIETATEA PENTRU CIOBANU SERGIU 
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CONSUM RESPONSABIL 

17.  ASOCIAŢIA SUPPORT FOR 
YOUTH DEVELOPMENT – 
S4YD 

BERESCU MARIUS 
Youth 4 Community 

18.  CENTRUL DE VOLUNTARIAT 
CLUJ 

MIHESAN ANCA 
 You(th) redifine culture 

  19.  CENTRUL DE VOLUNTARIAT 
CLUJ 

RAFAILA DAMARIS 

20.  ESPERANDO FILIPAS DANIEL 
Together we learn 

21.  ESPERANDO CRACIUN ANDRADA 

22.  SOROS KOCSIS  ERIKA Education à la consommation 
responsable: Sensibilisation aux 
circuits courts de distribution des 
produits bio et produits locaux de 
qualité 

23.  
SOROS PAL ZSOFIA 

24.  ASOCIATIA INTITUTIO PRO 
EDUCATIONEM 
TRANSILVANIENSIS (PRO 
EDUCATIONE) 

SZAKACS FERENC  SANDOR 

Parenting – Fit for Future 

25.  
VISART-AVA LAZAR 

MADALINA 
PETRONELA Povestesc Slatina 

26.  VISART-AVA UTA DANIEL 

27.  ASOCIATIA DE EDUCATIE DE-
A LUNGUL VIETII 

POPESCU HENRIETA LUIZA Aging with active knowledge and 
experience 

28.  CENTRUL DE VOLUNTARIAT 
RESITA MAVRODIN ILEANA  COB BUILDING-A Path towards 

Volunteering, Environmental 
Sustainability and a Healthy 29.  CENTRUL DE VOLUNTARIAT 

RESITA 
BOEANGIU ION 

30.  MILLENIUM ART IORDACHE FLORICA Traditional Lifestyle as a model for 
Sustainable Development 31.  MILLENIUM ART ANGHEL LUIZA 

32.  ASOCIATIA DUNAREEDU CATALUI ANA-DOINA Be a promoter of a healthy 
lifestyle: Set the trend 

33.  ACTIVITY BACESCU ADINA 
Banca europeana de amintiri 

34. 	   ACTIVITY POTOCEANU  NADIA 
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Pentru a analiza pertinenta Grilei de indicatori Societal pentru proiectele finantate de ANPCDEFP, 
participanții au ales acel domeniu al responsabilității sociale ce se potrivește cel mai mult 
profilului proiectului, grupându-se în patru echipe: echipa Economic, echipa Social, echipa Mediu 
și echipa Guvernanță. Au fost discutați indicatorii din domeniul respectiv și aleși cei care prezintă 
o importanță maximă în desfășurarea proiectului. Pentru indicatori cei mai relevanti selectati s-au 
identificat principalele probleme in aplicarea lor in proiecte si s-au propus solutii pentru depasirea 
obstacolelor. 
 
Echipa Economic a adus în discuție următorii indicatori: 
 

1. Asigurarea sustenabilității rezultatelor 
                         Probleme identificate                                    Soluții 

1. Retincența unor stakeholderi în 
promovarea și valorizarea rezultatelor  

1.Fidelizare și  implicare continuă 

2. Lipsa implicării voluntarilor în partea 
de promovare a rezultatelor și 
continuarea activităților 

2. Alegerea realistă și cu grijă a stakeholderilor 

3. Fonduri puține/insuficiente/lipsa 
acestora 

3. Recrutate de voluntari și responsabilizarea 
acestora 

4. Lipsa unor cunoștințe și abilități 
necesare asigurării sustenabilității 
rezultatelor 

4. Dezvoltarea de activități generatoare de 
venit/ fundraising/troc 

5. CMP disproporționat 5. Soluții corective pe parcursul proiectului 

6. Lipsa unei valori adăugate a proiectului 6. Monitorizare pe tot parcursul proiectului 

2. Eficientizarea costurilor 
                         Probleme identificate                                    Soluții 

1. Furnizorii care își schimbă prețurile/furnizori 
rari 

1. Fidelizare și renegociere 

2. Risipă de resurse (alimente, consumabile) ce 
sunt folosite în interes personal 

2. Responsabilitate față de resurse 

3. Costuri ridicate pentru anumite servicii și 
produse 

3. Parteneriate cu furnizorii ce pot pune gratuit 
la dispoziția proiectului resurse și/sau servicii 
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4. Estimare deficitară a  bugetului  4. Consultarea/implicarea/ angajarea unei 
persoane cu experiență financiară 

5. Netransparența managementului financiar 5. Consultarea resurselor online privind 
planificarea bugetară 

6. Neglijențe în managementul documentelor 
financiar contabile 

6. Existența unui responsabil financiar  

7. Schimbarea regulilor finanțării 

 
Echipa Social a identificat următorii indicatori: 
 
1. Promovarea drepturilor egale, diversității și nediscriminării 

                         Probleme identificate                                    Soluții 

1. Inegalitatea de gen 1. Motivare și recompensare 

2. Prejudecăți 2. Prezentare într-un cadru non formal  

3. Adaptabilitate scăzută la nou 3. Introducerea unor lecții de educație civică în 
aria curiculară, sesiuni de informare 

4. Lipsa accesului la informație 4. Organizare evenimente / schimbări 
interculturale 

5. Cerințe limitate impuse de finanțator 5. Campanii de informare, sesiuni de 
sensibilizare și conștientizare 

 2. Stimularea culturii participative 

                         Probleme identificate                                    Soluții 

1.  Lipsa resurselor 1. Implicarea graduală a voluntarilor 

2. Grad scăzut de implicare în viața comunității 2. Campanii de atragere a voluntarilor 

3. Lipsa culturii participative în România 3. Organizarea de evenimente de mobilizare 

4. Probleme de relaționare în rândul tinerilor  4. Prezentarea exemplelor de bună practică 
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5. Retincență/neîncredere 5. Organizarea de schimburi între ONG-uri 

 
Echipa Mediu a atras atenția asupra următorilor indicatori:  
 
 1. Reducerea și reutilizarea materialelor utilizate în proiect 

                         Probleme identificate                                    Soluții 

1. Număr mare de reprezentanți ai instituțiilor 
participante 

1. Folosirea materialelor cu impact reddus 
asupra mediului 

2. Lipsa educației pentru mediu 2. Evitarea achiziționării produselor de unică 
folosință 

3. Lipsa de acces sau de cunoștințe IT a tuturor 
partenerilor 

3.Reducerea materialelor de promovare 

4. Deteriorarea materialelor achiziționate 4. Achiziționarea unor materiale cu ciclu de 
viață lung  

5. Lipsa receptivității colaboratorilor 5. Colectarea selectivă a deșeurilor 

6. Refolosirea creativă a materialelor utilizate 

7. Informare și formare 

2. Achiziționarea de produse și servicii ecologice 

                         Probleme identificate                                    Soluții 

1. Lipsa de acces la unele servicii ecologice 1. Indentificarea producătorilor locali 
înregistrați  

2. Lipsa justificării financiare a costurilor 
pentru producătorii locali 

2. Incurajarea PFA-urilor 

3. Transportul nu este întodeauna sustenabil 3. Utlizarea mijloacelor de transport mai puțin 
poluante 

4. Costuri ridicate pentru produsele eco 4. Achiziționarea de produse de la distanțe mici 
(circuite scurte de distributie) 
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5. Formarea unei mase critice care să 
folosească aceleași servicii pentru a diminua 
costurile 

6. Investiții în soluții locale 

 
Indicatorul problematizat de Echipa Guvernanță a fost următorul: 
 
G2: Identificarea și implicarea stakeholderilor în ciclu de viață al proiectului 

                         Probleme identificate                                    Soluții 

1. Lipsa unei analize a stakeholderilor in 
momentul elaborarii proiectului 

1. Cooperarea cu autoritățile locale 

2. Stakeholderii nu sunt interesați sau nu au 
timp 

2. Responsabilizarea mass-mediei 

3. Lipsa unei viziuni unitare 3. Cooperare în echipă 

4. Lipsa conștientizării asupra problemelor 
existente în proiect 

4. Crearea de parteneriate între ONG-uri 

5. Existența tabu-urilor sociale (nu vorbesc 
pentru că nu am soluții) 

5. Implicarea operatorilor economici 

6. Concurența 

7. Mass-media interesată doar de senzațional 

8. Lipsa culturii voluntariatului 

9. Lipsa cunoștințelor de atragere și de 
management al voluntarilor 

10. Găsirea elementelor de motivare  
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Ziua	  II:	  Ateliere	  de	  Responsabilitate	  Sociala	  –	  ce	  putem	  folosi	  in	  proiecte?	  
Ziua a doua a Universității de Vară a însemnat un maraton de 16 ateliere ce s-au deșfășurat 
concomitent. La finalul zilei, participanții de la Atelierul ”Proiecte-Pilot de Responsabilitate 
Socială” s-au reunit pentru a prezenta ideile principale ale atelierelor la care au participat și 
modalitatea prin care cunoștințele dobândite se pot integra în proiectele pe care le desfășoară.   
 
1. Pentru secțiunea Economic au fost prezentate 3 idei ce pot îmbunătăți managementul 
proiectelor: 
                 a. metoda participativă de evaluare a proiectelor: Metoda Spiral 
                 b. valorizarea patrimoniului material  
                 c. permacultura 
 
2. Secțiunea Social a atras următoarele idei: 
                 a. promovarea metodelor non-formale de educație privind persoanele defavorizate: 
teatru forum,foto-voice, role playing, biblioteca vie, tresure hunt disponibile pe . 
http://nonformalii.wordpress.com/ 
                 b. permacultura 
 
3.  Pentru secțiunea Mediu au fost propuse ideile: 
              a. reciclarea manuala a hârtiei 
              b. reciclarea PET-urilor 
              c. metode informale de sensibilizare asupra problematicii de mediu: teatru forum, foto 
voice, role playing, biblioteca vie. 
              d. promovarea eco-office-ului  
              e. calculatorul online stopco2.ro  
 
4.  Pentru secțiunea Guvernanță s-au impus trei idei: 
                 a. importanta managementului crizelor intr-o organizatie 
                 b. metoda participativă de evaluare a proiectelor: Metoda Spiral 
                 c. permacultura- promovarea dezvoltării  prin folosirea resurselor locale 
 

Ziua	  III:	  Drafturi	  participative	  ale	  Planurilor	  de	  Responsabilitate	  Sociala	  
Cea de-a treia zi a Universității s-a concentrat pe realizarea planurilor de acțiune. Ce facem 
concret, ce activități putem să integrăm în proiectele noastre pentru a deveni cât mai responsabili 
din punct de vedere economic, social, să producem dezvoltare fără a afecta mediul, dar și ce pași 
putem să întreprindem pentru a întări capacitatea organizației? 
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Iata mai jos cele mai importante actiuni-cheie de responsabilitate sociala care au reiesit in urma 
discutiilor de la mese: 

Domeniul Economic 
E1: Eficientizarea costurilor aferente proiectului 

- Comunicarea online 
- Prospectarea pieței 
- Închirieri/împrumuturi 
- Promovare contra servicii 
- Evaluare corecta a necesarului de materiale 
- Lucrul cu voluntarii 
- Identificare locații fără costuri 
- Implicarea voluntarilor în activități  
- Utilizarea produselor vrac 
- Plan de achiziții   
- Planificarea bugetului 
- Fidelizarea firmelor cu care se colaboreaza 
- Alegerea produselor cu cel mai bun raport calitate-preț 
- Activități de auto susținere financiară pentru follow-up 

 
E2: Asigurarea sustenabilității proiectului 

- Parteneriate cu instituțiile publice 
- Găsirea de noi finanțări 
- Implicare sponsori 
- Valorizarea bunurilor de la ateliere prin expoziții 
- Incurajarea și consilierea beneficiarilor în a organiza proiecte similare 
- Diseminare informației și propunerea de continuare a activității către sponsori/parteneri 
- Parteneriate cu ONG-uri similare 
- Existența unei echipe de lucru constante 
- Reutilizarea produselor finale 
- Activități de diseminare 

 
E3: Gestionarea impactului asupra economiei locale 

- Analiza nevoilor locale 
- Training privind importanța consumului local  
- Promovarea spațiilor locale - piețe, muzee ... 
- Promovarea zonei 
- Achiziționarea produselor locale 
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- Discuții cu producătorii locali despre impactul proiectului asupra afacerii lor 
- Facilitarea legăturilor dintre producătorii locali 
 

E4: Crearea de locuri de muncă durabile 
- Promovarea economiei sociale 
- Crearea de întreprinderi sociale 
- Reconversia profesională prin parteneriate cu alte organizații 
- Antreprenoriat social 
- Continuitate în activitatea de scriere de proiecte 
- Elaborarea de proiecte complementare 
- Activități de stimulare a antreprenoriatului 

 
E5: Utlizarea unor modele alternative de schimb 

- Troc cu alte instituții, organizații 
- Schimburi de cunoștințe, cursuri, know-how 
- Time sharing (Banca timpului) 
- Troc de competențe 
- Reclamă contra servicii 
- Schimburi de cunoștințe/consultanță gratuită 
- Obținere de materii prime în schimbul confecționării unor produse finite 
 

E6: Respectarea drepturilor de propietate intelectuală 
- Utilizarea programelor open source 
- Contracte pe drepturi de autor 
- Înregistrare la OSIM 
- Menționarea numelor autorilor pe materiale 
- Evitarea pirateriei în domeniul IT 

 
E7:Promovarea responsabilității sociale în rândul firmelor partenere 

- Transfer de politică/de valori către parteneri și finanțatori 
- Familiarizarea partenerilor cu conceptul de responsabilitate socială în cadrul întâlnirilor 

strategice și de diseminare 
- Implicarea partenerilor în activități/ateliere/workshopuri 

 
E8: Promovarea formelor economiei sociale și verzi 

- Oferirea de spații producătorilor locali pentru comercializarea produselor locale 
- Găsirea de parteneri ce folosesc energia verde  
- Ateliere protejate 
- Parteneriate cu furnizori locali 
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- Investirea în produse si servicii locale 
- Listă cu produse și servicii locale pentru localnici 

 
E9:  Susținerea /dezvoltarea de noi structuri non-profit 

- Achiziții între ONG-uri 
- Înființarea unor noi structuri ONG 
- Promovarea ideii de inființare a unui ONG responsabil 

 

Domeniul Social 
S1:Promovarea drepturilor egale , diversității și nediscriminării  

- Negocierea crizelor de adaptare 
- Promovarea unor criterii de selecție nediscriminatorii pentru echipa de proiect 
- Disclaimer pe site 
- Participare la teatru forum 
- Promovarea unui proces transparent de selecție a echipei de proiect 

 
S2: Asigurarea unor condiții de muncă decente 

- Contracte de voluntariat și fișe de post 
- Divizarea grupului țintă astfel încât angajații să nu fie suprasolicitați 
- Existența unui spațiu de lucru amenajat decent 
 

S3: Asigurarea condițiilor de sănătate și securitate 
- Existența asigurărilor de viață și sănătate 
- Utilizarea de mentori 
- Training pentru lucrătorii cu persoanele sero-pozitive 
- Curs de prim ajutor 
- Existența regulamentelor interne 
- Existența trusei de prim ajutor 
- Instruire și asigurări medicale 
- Asigurarea echipamentului de muncă adecvat 
 

S4: Favorizarea învățării continue pentru adaptabilitatea la piața muncii 
- Participarea la cursuri a voluntarilor 
- Prezentarea programelor life-long-learning 
- Planuri de dezvoltare personală 
 

S5: Recunoașterea performanțelor angajaților și voluntarilor 
- Youth pass 
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- Diplome 
- Tabere animatori/trainguri 
- Descrierea pe site a voluntarilor 
- Thanks giving volunteer 
 

S6: Respectarea vieții private și a datelor cu caracter personal 
- Acord pentru date 
- Acord pentru folosirea fotografiilor și a informațiilor cu caracter personal 
 

S7: Stimularea culturii participative, cetățeniei active și voluntariatului 
- Crearea unei rețele regionale în vederea promovării și informării asupra demersurilor de 

comercializare 
- Participare la expoziții, la flash-moburi, evenimente de diseminare la finalul proiectelor 
- Selectarea beneficiarilor din domenii diverse, acțiuni interactive, implicarea comunităților 

locale în desfășurarea evenimentelor 
 

S8: Respectarea/promovarea valorilor culturale 
- Echipe interculturale 
- Seri culturale 
- Ateliere de gatiti 
- Prezentarea specificității culturii cu care se intră în contact 
- Promovarea specificității zonei 

 
S9: Respectarea/promovarea drepturilor omului 

- Atelier informativ asupra Declarației Drepturilor Omului 
- Photo voice 
- Încurajarea dreptului de exprimare liberă 

 

Domeniul Mediu 
M1. Reducerea, reutilizarea, și reciclarea materialelor utilizate 

- Colectare selectivă 
- Reducerea materialelor de unica folosință 
- Refolosirea materialelor 
- Imprumutarea materialelor 
- Eco-office 

 
M2. Achiziționarea de produse si servicii ecologice 
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- Consum de produse achiziționate de la localnici 
- Folosirea de produse durabile de calitate 
- Condiții în caietul de sarcini 
- Folosire pensiuni în loc de hoteluri 
- Mese pregătite de participanți 
- Colaborare cu alte ONG-uri de profil 
- Troc între asociatii 

 
M3. Utilizarea rațională a energiei și folosirea surselor alternative 

- Achiziții ecologice: becuri economice, 
- Activități în aer liber,  
- Spatii cu lumina naturala. 

 
M4. Utilizarea rațională și nepoluantă a apei 

- Folosirea detergenților eco 
- Echipamente sanitare 
- Sensibilizarea producătorilor asupra consumului de apă  
- Folosirea apei de izvor 
- Colectarea apei de ploaie 

 
M5. Gestionarea impactului asupra ecosistemelor și biodiversității 

- Curățarea zonelor în care am desfășurat evenimente 
- Sesiuni de informare despre valorile si biodiversitatea locului  
- Monitorizarea înainte de începerea proiectului, pe parcursul desfășurării acestuia și după 

finalizare 
 

M6. Diminuarea și gestionarea responsabilă a deșeurilor 
- Produse la vrac 
- Transferul deșeurilor unor firme ce se ocupă cu valorizarea lor 
- Utilizarea creativă a deșeurilor 

 
M7. Diminuarea efectelor transportului 

- Folosirea mijloacelor de transport în comun 
- Sistemul car sharing 
- Intoducerea taxei co2 în bilete 
- Achiziționarea de biciclete  
- Cuantificarea consumului de energie electrică 
- Calculul amprentei ecologice a evenimentului 
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- Conștientizarea actorilor economici că circuitele scurte de comercializare diminuează 
impactul datorat transportului 

 
M8. Monitorizarea efectelor cu efect de seră 

- Calcularea amprentei de carbon- footprint.com 
 
M9. Promovarea principiilor ”Poluatorul plătește”, ”Abordare precaută” și ”Prevenție” 

- Bilanț ecologic 
- Networking 
- Monitorizari 
- Indentificarea unei modalități de calcul pentru plata poluării în funcție de amprenta co2 
- Pedepse pentru cei care nu depoziteaza necorespunzător deșeurile și poluează 

 

Domeniul Guvernanta 
G1. Comunicarea valorilor și principiilor de comportament etic 

- Existența regulamentului de ordine interioară / a unui cod etic 
- Comunicare în cadrul organizației, încă de la începutul colaborării 
- Existența newsletterului și a scrisorilor de mulțumire 
- Existența regulilor și respectarea acestora 

 
G2: Indentificarea și implicarea stakeholderilor în ciclul de viață al proiectului 

- Forumuri pentru păreri 
- Invitarea stakeholderilor la activități 
- Evaluare 
- Culegere de feed-back 
- Identificarea și analiza stakeholderilor, găsirea de interese comune 
- Formularea unui plan concret de acțiune pentru implicarea acestora 

 
G3: Participarea angajațiilor și voluntarilor la demersul de responsabilitate socială 

- Asumarea valorilor Societal și comunicarea tuturor stakehoderilor 
- Diseminarea de informații către toată echipa 
- Existența unui responsabil pentru fiecare activitate 
- Sesiuni de prezentări pentru angajați 
- Secțiuni pe site 
- Responsabilizarea angajaților și a voluntarilor  
- Prezentarea și implicarea acestora în proiect 

 
G4: Asigurarea transparenței bugetare a proiectului 
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- Punerea pe google docs sau la share costurile asociației 
- Facturi scanate  
- Publicarea bugetului pe site, categorii de cheltuieli 
- Raport anual de activități și cheltuielile aferente  

 
G5: Reducerea riscurilor de infracțiune și corupție 

- Primirea chitanțelor și facturilor pentru orice activitate 
- Existența unui fair price 

 
G6: Coordonarea cu alte proiecte locale, naționale, europene, internaționale 

- Realizarea parteneriatelor 
- Implicarea organizațiilor cu programe similare 

 
G7: Raportarea performanțelor de responsabilitate socială către stakeholderi 

- Realizarea periodă a rapoartelor către stakeholderi 
- Publicarea acestora pe pagina web și trimiterea de emailuri 

 
G8: Dezvoltarea/ promovarea unor modele responsabile de parteneriat 

- Colaborarea cu celelalte organizații 
 
G9: Recomandări privind politicile publice în urma rezultatelor proiectelor 

- Transmiterea rezultatelor către factorii interesați 
 
	  


