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Organizațiile neguvernamentale sunt într-o continuă
dezvoltare, iar pentru aceasta au nevoie de instrumentele
potrivite. Iar cum nu toate au și sprijinul financiar necesar, se
întâmplă adesea ca acestea să stagneze în anumite activități
sau chiar proiecte.

Cum multe companii rezonează cu scopul și obiectivele
acestora, au creat pachete speciale cu gratuitate sau reduceri
semnificative pentru serviciile lor.

Astfel, am pregătit un ghid cu resurse utile din 2 domenii
importante pentru o organizație: comunicare (atât internă,
cât și externă) și management (aici se aplică atât în
managementul organizației, cât și în managementul unui
proiect).

La fiecare resursă prezentată în ghid se găsește modalitatea
prin care se poate accesa gratuitatea sau reducerea, pachetele
oferite și un tutorial de cum se folosește. 

Ghidul este accesibil în format online atât câștigătorilor
programului Start ONG, lansat de Kaufland Romania și
implementat de Asociația Act for Tomorrow, cât și aplicanților
și tuturor organizațiilor care ne urmăresc.

I. INTRODUCERE

https://www.facebook.com/kaufland.romania/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ActforTomorrow/?__tn__=kK*F


Dacă îți dorești varianta gratuită de tipul:
evenimenteculturale.wordpress.com - aceasta este
gratuită. 
Dacă îți dorești ca terminația wordpress să nu apară în site-ul
tău, ai următoarea opțiune: evenimenteculturale.org -
reînnoirea licenței de funcționare este de 18$ pe an. Taxa de
înregistrare fiind gratuită.

Este o platformă gratuită unde poți crea site pentru
organizația ta. 

Pașii pentru a beneficia de această resursă:

          ➔ wordpress.com
          ➔ Începe-ți site-ul web 
         ➔ Creezi un cont cu datele tale, de preferat să folosești
pe cele oficiale pentru organizația ta (adresa de e-mail a
organizației)
         ➔ Scrii un nume de domeniu - atenție: Un nume de domeniu
este adresa site-ului pe care oamenii o introduc în navigatoarele
lor pentru a-ți vizita site-ul. De exemplu: startong.ro

         Variante:

Vezi aici cum să îți creezi un site web pe wordpress.

II. RESURSE COMUNICARE
WORDPRESS.ORG

https://wordpress.com/
https://servhost.ro/creare-site-web/


Pachetul standard, însă limitat, care poate să fie folosit
de o persoană - acesta oferă resurse potrivite pentru
cineva care e la început
Pachetul Canva pentru nonprofit 
Pachetul Canva pentru educație

Organizații nonprofit înregistrate
Organizații cu un caracter social care au o misiune
compatibilă cu un beneficiu public sau comunitar
Organizații de sănătate publică

Este o platformă de design grafic unde poți să creezi
materiale pentru social media, prezentări, afișe,
documente, toate materialele vizuale de care un ONG are
nevoie. 

Opțiunile pentru a beneficia de această resursă:

Pachetul Canva pentru nonprofit - materiale premium,
posibilitatea de a putea încărca fontul și culorile proprii
etc.

     ➔ Accesezi https://www.canva.com/canva-for-
nonprofits/
      ➔ Aplici completând formularul pentru a primi
gratuitate
            ➔ Condițiile pentru a fi eligibil:

        ➔ Pentru a aplica ai nevoie de un document care să
certifice că nu ai niciun profit din activitățile tale

CANVA.COM

https://www.canva.com/canva-for-nonprofits/


Pachetul Canva pentru educație

         ➔ Accesezi www.canva.com/education/
         ➔ Completezi formularul de înregistrare pentru a avea
acces la resursele acestui pachet
      ➔ Atenție, doar școlile K12 sunt eligibile pentru acest
pachet

Vezi aici cum să editezi șabloane de pe canva.

http://www.canva.com/education/
https://www.canva.com/help/article/editing-and-designing


Este o platformă pentru trimiterea de newslettere sau e-
mailuri către diferite liste de contacte. 

Pachetul standard este gratuit (te limitează la maximum
2.000 de abonaţi şi maximum 12.000 de e-mailuri trimise în
fiecare lună (adică poţi trimite 6 newslettere într-o lună către
o bază de 2.000 de abonaţi), însă Mailchimp oferă o reducere
de 15% pentru organizațiile non-profit și organizațiile
caritabile pe care le verifică pentru pachetul premium.

Pentru a trimite o solicitare de reducere nonprofit:
       ➔ Accesează formularul lor de contact
       ➔ Selectezi Facturare/Billing
      ➔ Apoi Facturare/Billing, selectați Cereri de reducere non-
profit/Non-Profit Discount Requests
       ➔ Click pe Accesați formularul nostru de contact. 

Procesul de aprobare variază în funcție de locație.

Vezi aici cum se folosește platforma.

MAILCHIMP

https://mailchimp.com/contact/
https://marketing20.ro/mailchimp-ghid-pentru-incepatori/


Combaterea sărăciei
Promovarea educației
Îmbunătățirea bunăstării sociale și a comunității
Conservarea culturii
Conservarea sau refacerea mediului
Promovarea drepturilor omului

Este o suită de programe care te ajută la crearea materialelor
vizuale și video. 

Pentru a beneficia de reducerile oferite, organizațiile trebuie
să fie calificate sau înregistrate ca organizații caritabile
publice în conformitate cu legile relevante ale țării locale.
Organizațiile eligibile trebuie, de asemenea, să funcționeze
fără scop lucrativ și să aibă misiunea de a beneficia de
activitățile lor cei din comunitatea locală, care ar putea
include, dar nu se limitează, la:

PACHETUL ADOBE



Este o aplicație de mesagerie. 

Programul Slack pentru organizații non-profit oferă variante
gratuite sau reduse ale planurilor organizațiilor eligibile. 

Detalii:

    ➔ Plan Pro: Oferim spații de lucru cu 250 sau mai puțini
membri o actualizare gratuită și o reducere de 85% pentru
spațiile de lucru peste această dimensiune.
  ➔ Business + Plan: Oferim spații de lucru de orice
dimensiune cu o reducere de 85%.
Pentru a aplica:
      ➔ Creează un workspace
      ➔ Accesează https://slack.com/signin?redir=%2Fnonprofit
    ➔ Completează formularul cu informații despre organizația ta:
denumirea legală, locația, descriere și website

În aproximativ 3 zile lucrătoare se primește un răspuns final.

Vezi aici cum să folosești platforma.

SLACK

https://slack.com/signin?redir=%2Fnonprofit
https://ro.devicesgadget.com/what-is-how-use-slack-ultimate-guide-doing-anything-426328


Este un instrument eficient și gratuit pentru managementul
echipelor și al proiectelor. 

Pe lângă varianta standard, există și o variantă Business
Class și Enterprise la care organizațiile nonprofit au o
reducere de 75%. Pentru a beneficia de aceasta, trebuie să
urmezi următorii pași:
      ➔ Accesezi https://trello.com/contact 
      ➔ Selectezi opțiunea Contact Support 
     ➔ Te loghezi în contul tău și le trimiți un mesaj cu spațiul
de lucru unde vrei să se aplice reducerea. Acest lucru se
poate face înainte sau după abonarea la unul dintre planurile
plătite. Poți crea fie un spațiu de lucru nou, fie poți utiliza
unul existent.
      ➔ Atașezi dovada că ești organizație non-profit
      ➔ Trimiți cererea

Vezi aici cum se folosește platforma. 

II. RESURSE MANAGEMENT
TRELLO

https://trello.com/contact
https://www.creativosonline.org/ro/tutorial-trello.html


Adrese de e-mail profesionale pe domeniul organizației 
Întâlniri video cu 100 de participanți
Stocare în cloud de 30 GB pentru fiecare utilizator
Opțiuni de securitate și siguranță
Asistență standard

Workspace oferă organizațiilor nonprofit foarte multe
resurse gratuite. Toate planurile Google Workspace oferă un
e-mail personalizat pentru organizațiile nonprofit și includ
instrumente de colaborare precum Gmail, Calendar, Meet,
Chat, Drive, Documente, Foi de calcul, Prezentări, Formulare,
Site-uri și altele.

Ce oferă pachetul gratuit?

Pentru a beneficia de această resursă, e necesar ca Google să
vă verifice eligibilitate, după ce vă creați cont aici:
https://www.google.com/intl/ro/nonprofits/offerings/youtub
e-nonprofit-program/

GOOGLE.COM/WORKSPACE

https://www.google.com/intl/ro/nonprofits/offerings/youtube-nonprofit-program/


Este o platformă pentru întâlniri/conferințe/ateliere/workshopuri
etc.

Zoom are mai multe pachete:
   ➔ Pachetul standard care însă te limitează ca număr de
participanți și timp (maximum 40 de minute)
     ➔ Pachetul PRO (150$)
     ➔ Pachetul Business (200$)
     ➔ Pachetul Enterprise (250$)

Însă, organizațiile nonprofit, dacă sunt eligibile, pot primi un
produs pe an fiscal.

Vezi aici cum să folosești platforma.

ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=5jsOboOj5FE


Este o aplicație de storage care îți permite să stochezi fișiere.

Reducerile la abonamentele Dropbox Business sunt
disponibile pentru următoarele grupuri:

       ➔   Organizații non-profit
       ➔   Instituții de învățământ

Vezi aici cum să folosești resursa.

DROPBOX

http://ro.tipsandtricks.tech/10-sfaturi-dropbox-pentru-incepatori


Organizațiile non-profit care se califică pot primi ofertele
afișate mai jos ca donație sau pot face upgrade cu o reducere
de preț semnificativă. Pentru a te califica pentru donații și
reduceri, trebuie să ai un statut recunoscut de organizație
caritabilă și să semnezi politica Microsoft împotriva
discriminării. 

Astfel, aveți 2 opțiuni:

      ➔ Microsoft 365 Business Basic (gratuit/donație)

Include: Versiunile web de Word, Excel și altele, Versiunile
web de Word, Excel și altele, E-mail de clasă business,
calendar și persoane de contact cu un inbox de 50 GB,
Întâlniri online nelimitate, mesagerie instant și conferințe
audio, video HD și web, Obțineți un hub pentru lucrul în
echipă cu Microsoft Teams, Site intranet pentru echipe, cu
setări de securitate ce se pot particulariza, Numărul maxim
de utilizatori: 300.

MICROSOFT OFFICE

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=330253


        ➔ Microsoft 365 Business Basic (2.5 euro/utilizator/lună)

Include: Versiunile web de Word, Excel și altele, Versiunile
web de Word, Excel și altele, E-mail de clasă business,
calendar și persoane de contact cu un inbox de 50 GB,
Întâlniri online nelimitate, mesagerie instant și conferințe
audio, video HD și web, Obțineți un hub pentru lucrul în
echipă cu Microsoft Teams, Site intranet pentru echipe, cu
setări de securitate ce se pot particulariza, Versiuni desktop
ale aplicațiilor Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Publisher și Access (Publisher și Access sunt disponibile doar
pe PC) pe maximum 5 computere PC sau Mac de utilizator,
Experiența Office optimizată pe 5 tablete și 5 telefoane,
OneNote: Acces la caracteristici OneNote suplimentare.

Vezi aici cum să folosești resursa.

https://support.microsoft.com/ro-ro/office/office-%C8%99i-instruire-pentru-aplica%C8%9Biile-dvs-8b9042aa-7507-477b-b294-1b178b47c8e5
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