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În “viaţa” unui proiect de inter-
venție comunitară se pot descrie 
patru faze (etape), care în princip-
iu, se circumscriu ciclului manageri-
al al unui proiect: concepţie; plani�-
care; implementare şi încheiere. 

Orice proiect educaţional are ca 
drept scop o schimbare în bine a 
situaţiei bene�ciarilor proiectului. 

Plani�carea în timp a activităţilor 
urmăreşte  stabilirea depen-
denţele între activităţi şi succesi-
unea optimă a acestora şi estimar-
ea duratei reale a �ecărei activităţi, 
precum şi identi�carea resurselor 
necesare. 

În faza de implementare a proiectu-
lui este necesar a se stabili dacă  
sunt atinse obiectivele, dacă este 
respectată programarea activi-
tăţilor şi dacă nu se depăşesc 
resursele alocate. 

Motivul principal invocat pentru 
nerespectarea timpului este cel 

mai adesea apariţia de  factori 
neprevăzuţi în perioada de plani�-
care a proiectului. 

Folosirea corectă a resurselor �nan-
ciare şi respectarea bugetului sunt 
responsabilităţi de bază a man-
agerului de proiect. 

La sfârşitul proiectului este nece-
sară o evaluare privind succesul 
proiectului, Un proiect poate � 
considerat de succes dacă acesta 
este realizat la timpul prevăzut , cu 
resursele alocate şi la nivelul de 
performanţă dorit. 

Evaluarea propusă va trebui să 
răspundă la toate aceste 
elemente. Pentru acesta trebuie 
să stabilim, încă de la început o 
schemă de evaluare a proiectului, 
schemă ce presupune stabilirea 
unor criterii, indicatori şi stan-
darde de performanţă şi calitate. 
Evaluarea se concentreză asupra 
a patru aspecte principale:  
resurse investite;  activităţi 
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desfăşurate; rezultate obţinute; 
impactul realizat. 

Ca metode de evaluare pot � folos-
ite: Observarea directă şi indirectă; 
Chestionare; Discuţii şi interviuri, etc. 

Propunerea de �nanţare este doar 
unul dintre instrumentele de 
colectare de fonduri / resurse 
materiale (pe lângă: donaţii, 
contribuţii, sponsorizări, activităţi 
aducătoare de venit, subvenţii de 
stat, cotizaţii, evenimente speciale 
etc.). 
Propunerea este formulată (cu 
foarte puţine excepţii) prin utiliza-
rea unui format prestabilit impus 
de către potenţialul �nanţator. O 
propunere de �nanţare bine redac-
tată îl va informa pe �nanţatorul 
potenţial: de ce aveţi nevoie de 
bani; de câţi bani aveţi nevoie; 
cum şi când îi veţi folosi; ce schim-
bări va aduce implementarea 
proiectului;  cum veţi evalua 
schimbarea; cum puteţi inspira 
încredere că veţi folosi �nanţarea; 

ce avantaje oferiţi donatorului 
potenţial în urma �nanţării 
primite.

Există o serie de avantaje certe ale 
oferirii �nanţărilor pe baza 
propunerilor/apelurilor de 
�nanţare: oferă posibilitatea 
consultării cu �nanţatorul, care 
poate veni cu propuneri; ajută la 
plani�carea activităţii organizaţiei 
care solicită fonduri;  oferă posibili-
tatea obţinerii unei sume mari de 
bani dintr-o dată; este o posibili-
tate relativ comodă de a obţine 
fonduri (stând la birou), nu 
necesită efort suplimentar (cum ar 
� de exemplu cel cerut de organi-
zarea unei campanii de strângere 
de sponsorizări de la �rmele din 
comunitate). 

Propunerea de �nanţare este o 
promisiune şi un angajament: 
solicitantul promite că va rezolva 
o problemă şi se angajează ca o va 
face urmând planul descris în 
propunerea de �nanţare propus. 
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