ПЛАН ЗА ФОНДОНАБИРАНЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ”
2015 – 2016 г.

Настоящият план е разработен в рамките на стратегията за фондонабиране на сдружение „Черноморски център за
екологична информация и образование”. Тя е част от проект
Той е резултат от осъществяването на проект „Развитие на мрежата на Черноморски център за екологична
информация и образование и повишаване капацитета на сдружението” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа
на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.
Този план има за цел да подобри финансовото обезпечаване на функционирането на сдружението и да подпомогне
работата му за осъществяване на неговите цели.
Фондонабирането за сдружението се разглежда като комплекс от дейности за привличането на средства от
разнообразни източници за финансово осигуряване на изпълнението на основните цели на неговата стратегия за
устойчиво развитие.
АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ
Сдружението е създадено преди близо две десетилетия и обединява физически лица – експерти и
природозащитници, с активна позиция по въпросите на околната среда и опазването на Черно море. Стратегията на
сдружението предвижда увеличаване на членовете му и подобряване на неговата устойчивост за по-добра готовност за
изпълнение на неговите общи дългосрочни цели – опазване на природата и околната среда, здравословна околна среда и
устойчиво развитие, утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и социалната справедливост..
Сдружението се издържа от членски внос и финансиране от международни и национални донори. То осъществява
екологични дейности и проекти за постигането на своите цели, заложени в устава на сдружението. Голяма част от
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дейностите му се реализират с доброволен труд. Нужно е осигуряването на повече и по-редовно постъпващи средства за
финансирането на дейности за изпълнение на целите на сдружението.
За успешното осъществяване на фондонабирането е важно доброто познаване на донорите и изграждане на
устойчиви контакти с някои от тях, като бизнеси, индивидуални дарители и др. За тази цел се препоръчва да се изграждат
дългосрочни връзки и партньорства, да се популяризират целите на донора и приноса му за осъществяването на
определена кауза. Подборът на донорите е особено важен с оглед на мисията и целите на сдружението, които сами по
себе си поставят много високи критерии.
В близка перспектива се препоръчва обсъждането на възможността за извършване на експертна работа и услуги с
цел набиране на средства за дейността на сдружението. Препоръчва се създаването на група за фондонабиране, която да
разработва планове за кампании за набиране на средства и да подготвя предложения за проекти за конкурси.
Към настоящия момент от развитието на сдружението се предлага проучване и разнообразяване на донорите, към
които организацията се обръща с проекти за осъществяване на своите дейности.
В средносрочна перспектива след активизиране на дейността на сдружението е препоръчително да се развие
изпълнението на експертни услуги срещу заплащане с цел подпомагане функционирането на сдружението при запазване
на неговия характер и профил на организация с нестопанска цел в обществена полза.
Сдружението в други свои документи и практики разполага с очертани механизми за финансово обезпечаване на
дейността му, но е необходимо усъвършенстване и подобрение.
ЦЕЛ
Да набележи насоките на финансовото обезпечаване на функционирането на сдружението за изпълнение на
неговата стратегия за устойчиво развитие.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
1. Ангажиране на членове, доброволци и експерти с планиране за създаване на експертно звено по фондонабиране и
разработка на комплект материали за дарения и кампании
2. Разнообразяване на донорите, към които организацията се обръща с проекти за осъществяване на своите дейности
3. Поддържане на добри практики за фондонабиране на сдружението
МЕРКИ
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1. Проучване за нагласите сред членове, доброволци и експерти за създаване на експертно звено по фондонабиране и
разработка на комплект материали за дарения и кампании
2. Проучване за разнообразяване на донорите, към които организацията се обръща с проекти за осъществяване на своите
дейности
3. Разработка на проекти и планиране на кампании
ДЕЙНОСТИ
МЕРКИ
1.
Проучване за нагласите
сред членове, доброволци и
експерти за създаване на
експертно звено по
фондонабиране и разработка
на комплект материали за
дарения и кампании.

2.
Проучване за
разнообразяване на
донорите, към които
организацията се обръща с
проекти за осъществяване

ДЕЙНОСТИ
1.1. Ппровеждане на заседание на УС за обсъждане
на фондонабирането и създаването на експертно
звено

ИНДИКАТОР

СРОК
ОТГОВОРНИК

Прието решение
Набелязани
действия
м.юни-юли 2015
УС

1.2. Ппровеждане на Общо събрание за обсъждане Прието решение на
на документи на сдружението и фондонабирането
ОС за
фондонабирането
1.3. Разработка на комплект материали за дарения Договор задарение,
комплект
и кампании.
материали
1.4. Разпространение на комплект материали за Брой
разпространени
дарения и кампании.
материали
2.1. Възлагане на проучване за разнообразяване на
Осъществено
донорите:
проучване,
набелязани
възможни донори

м.август 2015 г.
Председател на
УС, членове УС
м.октомври 2015
г., УС
М. Ноември
2015 – март
2016 г.
м. Декември
2015 г.
УС
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на своите дейности
2.2 Обсъждане на донори, срещи с тях

Брой срещи,
обсъждания
3.
Разработка на проекти 3.1. Прилагане на дейности по фондонабиране под Брой проекти,
и планиране на кампании
формата на проекти и кампании
кампании
Привлечени
средства
3.2. Преглед и ревизиране на системата за
фондонабиране
Срещи, съвместни
 за подадените за финансиране предложения за обсъждания
проекти
Брой консултации
 за други проекти и дейности

за кампании и др. дейности

Финансови ресурси и др.
Човешки ресурси

М. Януари 2016
– март 2016 г.
М. Март – юни
2016 г.
УС
периодично
м. Август –
декември 2016
г., УС

Осигуряват се от бюджета на сдружението и с доброволен труд.
Планът се реализира с наличните ресурси на сдружението във взаимодействие с експерти
и доброволци.

Проектът „Развитие на мрежата на Черноморски център за екологична информация и образование и повишаване капацитета на
сдружението” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
*****
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Черноморски център за екологична информация и образование и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.
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