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APEL DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚIILE  
CARE LUCREAZĂ CU GRUPURI VULNERABILE 

 
GHID DE FINANȚARE   

 
Context 

 
Fundația Comunitară Iași inițiază sub umbrela Fondului de urgență pentru 

comunitate: Apelul de finanțare pentru organizațiile care lucrează cu grupuri vulnerabile, 
din județul Iași.  
 

Apelul este constituit ca un răspuns la nevoile de a proteja angajații și voluntarii ONG-
urilor care lucrează cu persoane vulnerabile, în momentul întoarcerii la lucru și a interacțiun ii 
fizice cu beneficiarii:  

- copii în situații de risc,  
- persoane cu nevoi speciale,  
- familii vulnerabile (monoparentale, cu mai mulți copii, afectate de sărăcie, care și-au 

pierdut sursa de venit din cauza pandemiei, familii izolate etc.),  
- persoane în vârstă,  
- persoane fără adăpost cu sau fără boli cronice asociate,  
- persoane imobilizate sau cu afecțiuni psihice,  
- persoane sau familii foarte sărace care trăiesc în zone insalubre,  
- diferite alte categorii vulnerabile aflate în evidența unor ONG-uri.  

 
Așa cum protejăm medicii, asistentele sau personalul ISU, considerăm că e important 

să protejăm și psihologii, asistenții sociali, terapeuții sau voluntarii care în această perioadă 
contribuie la diminuarea impactului social al efectelor epidemiei.  

 
Nevoile organizațiilor care lucrează cu aceste grupuri vulnerabile se vor acutiza în 

perioada următoare și pot pune în pericol integritatea corporală, sănătatea și chiar viața 
angajaților acestora. De aceea, finanțările din cadrul acestui Apel sunt destinate doar pentru 
acoperirea nevoilor de bază de protecție și prevenție pentru perioada următoare pentru lucrul 
cu persoanele vulnerabile.  
 

Finanțările acoperă doar nevoile personalului ONG-urilor, nevoi legate de:  
→ echipamente de protecție împotriva contaminării cu noul virus (ex.: măști, mănuși 

etc.); 
→ minimă aparatură medicală pentru verificarea temperaturii beneficiarilor cu care 

personalul organizației intră în contact (ex.: termometre non contact); 
→ dezinfectanți (ex.: săpun dezinfectant, soluție dezinfectantă etc.).  
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Valoarea Apelului de finanțare 

 
Valoarea Apelului de finanțare este de 100.000 lei, bani puși la dispoziție din Fondul 

de urgență pentru comunitate, inițiat în contextul debutului actualei epidemii de coronavirus.  
 

Acordarea finanțărilor  
 

Pentru a sprijini cât mai multe ONG-uri, finanțarea acordată unei organizații va avea 
valoarea de max. 4.800 lei pentru a acoperi costul cu echipamentele de protecție pentru 30 
de zile de activitate în sprijinul persoanelor vulnerabile.  
 

Finanțarea va fi acordată în baza unui contract de finanțare nerambursabilă, în două 
tranșe:  

● 70% din finanțare – după semnarea contractului de finanțare;  
● 30% din finanțare – după raportarea finală a sumei primită ca finanțare.  

 
Comitet de jurizare 
 
Comitetul de jurizare a aplicațiilor este format din: 

● Georgiana Vieru - Fundația Serviciilor Sociale Bethany, 
● Iulian Boia - Asociația CIVICA, 
● Doris Cojocariu - Fundația Comunitară Iași. 

 
Criterii de eligibilitate 

 
Pot accesa o finanțare organizațiile non-guvernamentale, neafiliate politic. O 

organizație poate accesa o singură finanțare, de max. 4.800 lei.  
 
Condițiile de eligibilitate: 

 
I. Formularele de înscriere (formular de înscriere și formular de buget) completat 

integral. 
 

II. Eligibilitatea organizațiilor: 
- organizațiile sunt apolitice și deservesc beneficiari pe teritoriul județului Iași. 

 
III. Solicitarea pentru finanțare: 
- are în vedere acoperirea urgențelor de echipamente de protecție pentru personalul și 

voluntarii organizației care lucrează cu grupuri vulnerabile; 
- organizația nu realizează activități de natură politică; 
- organizația nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau 

discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități 
fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau 
economice. 
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- intervențiile propuse în cadrul proiectului (sociale, educaționale sau medicale) nu sunt 
generatoare de venit 
 
 

IV. Bugetul: 
- este definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli; 
- următoarele cheltuieli sunt eligibile și pot fi incluse: costuri legate de protecția 
voluntarilor/angajaților proprii în cazul în care acestea sunt direct legate de 
activitățile zilnice ale organizației (de exemplu: mănuși, măști, produse de igienizare 
pentru persoanele care transportă pachetele de alimente sau merg la beneficiari sau 
pentru ședințele de recuperare pentru beneficiarii cu nevoi speciale etc.). 
 
Organizațiile finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii: 

a. identificarea clară a personalului organizației (echipele de proiect și voluntarii) 
care interacționează cu persoanele vulnerabile; 

b. definirea numărului și tipului de beneficiari deserviți în perioada de proiect, 
respectiv frecvența oferirii de servicii către aceștia; 

c. argumentarea imposibilității acoperirii acestor nevoi din alte surse de 
finanțare. 

 
Modalitatea de accesare a finanțărilor  

 
Apelul de finanțare este deschis începând cu data de 13 mai 2020 și se va desfășura 

până la momentul epuizării bugetului total de 100.000 lei, sumă alocată pentru finanțare. 
 

Finanțările vor fi acordate săptămânal, în funcție de solicitările primite de la ONG-
uri. Vor intra în selecție aplicațiile complete primite săptămânal până vineri (ora 16:00), 
evaluarea și anunțul privind organizațiile beneficiare urmând a avea loc lunea din 
săptămâna următoare momentului transmiterii aplicațiilor. 

 
Proiectele finanțate și valoarea finanțărilor acordate vor fi anunțate/publicate pe 

pagina de Facebook și pe pagina web ale Fundației Comunitare Iași. 
 

Înscrierea la acest Apel de finanțare se realizează prin intermediul a două formulare: 
1. formular de înscriere; 
2. formular de buget. 
 

Aceste formulare sunt disponibile pe site-ul www.fundatiacomunitaraiasi.ro și se vor 
completa în format electronic. Cele două formulare vor fi expediate pe adresa 
doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro. În termen de max. 24 de ore, veți primi un e-mail 
de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, vă rugăm 
să ne contactați la telefon: 0720.039.054. 

 
Organizațiile care vor fi beneficiare ale finanțării vor prezenta rapoarte pe formulare 

standard (puse la dispoziție de Fundația Comunitară Iași), în condiţiile care vor fi precizate în 
contractul de finanţare şi vor oferi acces la documentele justificative ale achizițiilor.  
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Finanțarea se acordă pentru o perioadă de 30 de zile, iar la sfârșitul acestei perioade 

de finanțare, fiecare organizație va transmite un raport narativ și un raport financiar, care vor 
conține următoarele tipuri de informații: 

⮚ raportul narativ: cum s-a desfășurat activitatea în luna respectivă în organizație, 
numărul de beneficiari, rezultate ale activității etc. 

⮚ raportul financiar: înregistrarea dovezilor justificative ale cheltuielilor efectuate 
(facturi, chitanțe, bonuri, extrase de cont ș.a.). 

La momentul  semnării contractului de finanțare, vom solicita următoarele documente 
de la organizația beneficiară a finanțării: 

▪ Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare 
în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre 
judecătorească de înființare); 

▪ Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior. 

 
Persoana de contact pentru detalii suplimentare despre Apelul de finanțare pentru 

organizațiile care lucrează cu grupuri vulnerabile:  
Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundaţia Comunitară Iaşi,  
Telefon: 0720.039.054. E-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro.  

* Notă! 

Fundația Comunitară Iași garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor 
participanţilor la acest program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării 
exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării finanțării specificate 
în acest Apel de finanțare.  

Fundația Comunitară Iași, persoană juridică română, cu biroul de lucru în Iași, str. Petru Poni, 
nr. 1 bis, etaj 1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 12/F/22.05.2012, cod 
fiscal 30253005,  înțelege să își actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal 
în vederea respectării noilor reguli introduse prin Regulamentul General de Protecția datelor, 
nr. 679 din 27 aprilie 2016, aplicabil în Uniunea Europeană (GDPR) și în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 677/2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
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