
GHID INSCRIERE PROIECT AUTISM 24 H

1. Autism24 h - este un eveniment sportiv caritabil pentru proiecte din intreaga tara, organizat de 

Asociatia Centrul de Autism Marea Neagra, ce ofera un eveniment unic de alergare pe plaja si 

posibilitatea de a oferi comunitatilor locale proiecte viabile si reale.

2.  Pe pagina evenimentului Autism24 h oferim o platforma de strangere de fonduri prin intermediul 

careia ne dorim sa aducem impreuna: suflete, idei si initiative ale comunitatilor locale din intreaga tara

3. Cum functioneaza ? 

Echipa INSCRISA propune un proiect din comunitatea sa locala, ce va fi analizat si discutat cu 

Asociatia Centrul de Autism .

Asociatia Centrul de Autism va propune spre finantare proiecte naționale destinate copiilor cu 

AUTISM. 

Alergatorii si donatorii pot cumpara km de pe platforma de DONATII . 

Valoarea unui km DONAT este de 10 lei .

 Orice persoană fizică sau companie poate cumpara km de la orice echipa aflata in competitie pentru 

proiectul propus de finantat. 

    Asociatia Centrul de Autism Marea Neagra asigură buna organizare a competiției de alergare și 

pune la dispoziție platforma pentru campaniile de atragere de fonduri. 

    Fondurile sunt colectate transparent pe parcursul campaniei și sunt oferite prin contracte de 

sponsorizare echipelor participante pentru indeplinirea proiectelor, de asemenea Asociatia Centrul 

Marea Neagra, va monitoriza implentarea proiectelor.

4. Cine poate să înscrie un proiect ? 

a) Ong-uri ;

b) Institutii publice, scoli, gradinite, etc

c) grupuri de initiativa (fara personalitate juridica)

d) persoane fizice;

5.  Cum se poate  inscrie un proiect ?

    Formularul ONLINE trebuie completat  și transmis prin trimiterea formularului de inscriere. 

      6.   Criterii de selecție 

     Un proiect poate fi selectat daca indeplineste următoarele conditii:

a) are o strategie realistă și clara de promovare, prin implicarea concreta a tuturor membrilor echipei;

b) are o estimare a bugetului necesar pentru derularea campaniei ;

c) echipa demonstrează că deține cunoștințele necesare implementării proiectului;

d) proiectul este realizabil, are un buget clar si transparent .

   7.Repartie DONATII

    ASOCIATIA va reține un procent cuprins intre 25–30 %(minim de 5.000 lei va fi retinut de Asociatie) din

fondurile atrase de Partener, pentru finantarea proiectelor propuse pentru cauza copiilor cu AUTISM, după

cum urmează:

DONATIILE ce vor finanta proiectele locale propuse de catre fiecare echipa.. 

a) 30% - pt donatii stranse la final de pana 50.000 lei;

b) 25% - pt donatii stranse la final de peste  50.000 lei;


