
5 idei pentru
ONG-ul în

criză

 

Adaptare pe timpul crizei cauzate de
Covid-19



1. Comunicați

Cum lucrați în această perioadă și cum puteți fi
contactați
Ce evenimente ați anulat sau reprogramat
Ce servicii pe care le oferiți sunt anulate sau
schimbate și în ce fel
Dacă organizația este în pericol să-și întrerupă alte
activități în viitor și în ce condiții

Comunicați tuturor persoanelor cu care interacționați
(voluntari, donatori, beneficiari, membri ai comunității)
despre felul în care activitățile organizației sunt afectate
de această criză: 
 

COMUNICAȚI CLAR ȘI RAPID DESPRE
SITUAȚIA ÎN CARE VĂ AFLAȚI



2. Continuitatea
organizației

Activități sau servicii vitale pentru beneficiarii
organizației și pentru misiunea voastră
Menținerea angajaților și/sau a voluntarilor
Asigurarea continuității serviciilor pentru beneficiarii
cei mai vulnerabili în situația actuală  

Care sunt activitățile sau serviciile pe care organizația
trebuie să le continue cu orice preț? De exemplu:
 

 
Care sunt resursele vitale pentru asigurarea
continuității?

STABILIȚI UN PLAN DE CONTINUITATE
PENTRU ORGANIZAȚIE

 
CREAȚI O LISTĂ DE ACTIVITĂȚI ESENȚIALE

PENTRU SUPRAVIEȚUIREA ȘI
CONTINUITATEA ORGANIZAȚIEI



2. Continuitatea
organizației

Anulate fără a afecta organizația pe termen lung?
Modificate astfel încât să continue asigurând totodată
siguranța angajaților, voluntarilor și beneficiarilor?
Amânate sau prelungite? 
Cui trebuie să-i cereți acordul în acest sens?

Care dintre activitățile sau serviciile organizației pot fi: 
 

STABILIȚI LISTA DE ACTIVITĂȚI LA CARE
PUTEȚI RENUNȚA TEMPORAR

 

Cum sunt ei și familiile lor afectați?
Ce puteți face pentru a-i sprijini?

GÂNDIȚI-VĂ LA ANGAJAȚII ȘI VOLUNTARII
ORGANIZAȚIEI



3. Contribuiți la
rezolvarea crizei

În ce fel sunt afectați beneficiarii organizației de criza
actuală? 
Ce puteți face în plus sau altfel pentru a-i ajuta,
asigurând totodată siguranța lor și a echipei voastre?
Ce resurse aveți pe care le puteți folosi altfel decât
într-o situație normală?
De ce resurse suplimentare aveți nevoie?

CE PUTEȚI FACE ÎN PLUS PENTRU
BENEFICIARII VOȘTRI?

 

În ce fel puteți ajuta comunitatea voastră în general să
răspundă la criză?
Ce categorii noi de persoane vulnerabile din
comunitate puteți ajuta în această perioadă și cum?
De ce resurse suplimentare aveți nevoie pentru a oferi
sprijin pe tim de criză comunității?

GÂNDIȚI-VĂ ȘI LA ÎNTREAGA COMUNITATE



4. Căutați sprijin

Sprijin pentru a supraviețui, dacă simțiți că este
periclitată continuitatea organizației. Nu ezitați să cereți
sprijin de la cei care v-au mai susținut în trecut sau de la
persoane noi care cunosc organizația și întețeg
importanța continuității acesteia. 
Resurse noi pentru a oferi sprijin suplimentar
beneficiarilor voștri și comunității pe timpul crizei.

COMUNICAȚI CLAR DE CE RESURSE
SUPLIMENTARE AVEȚI NEVOIE

 

 

Căutați resurse noi pentru problemele noi.
Încercați să vă folosiți poziția în comunitate pentru a
face punți între resurse disponibile și nevoi pe care le
observați (de exemplu, unele firme pot avea marfă în
plus sau angajați care ar putea face voluntariat).

ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ MULȚI DONATORI SE
REORIENTEAZĂ PENTRU A PUTEA SPRIJINI MAI
BINE ORGANIZAȚIILE AFECTATE SAU PENTRU A

LE AJUTA PE ACESTEA SĂ INTERVINĂ ÎN
ZONELE CELE MAI AFECTATE



5. Criza poate fi
o oportunitate
să deveniți și

mai utili

Cum puteți folosi timpul sau resursele rămase libere
din cauza crizei pentru a vă dezvolta organizația?
Care sunt lucrurile pe care ați vrea să le faceți sau să le
învățați în organizație și le-ați amânat din cauza lipsei
timpului? 
Ce ar putea să facă angajații sau voluntarii organizației
cu timpul sau resursele pe care le aveți acum libere din
cauză că ați anulat sau amânat anumite activități? 

 
AVEȚI CURAJUL SĂ LE CEREȚI DONATORILOR VOȘTRI

PERMISIUNEA SĂ FOLOSIȚI ANUMITE RESURSE ALTFEL
DECÂT ERAU PLANIFICATE



Document dezvoltat de 

Baftă!

 

AVEM CU TOȚII NEVOIE

Sprijin online gratuit pentru organizațiile mici
pentru adaptare la criză 

www.triskuel.com / triskuel@gmail.com


