ToolBox
Instrumente digitale pentru ONG-uri

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG în România, program finanțat de Granturile SEE și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
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Povestea ToolBox-ului
Acest ToolBox este realizat în cadrul proiectului “Comunicare pentru sustenabilitate”,
finanţat în cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale din programul Fondul ONG în
România. Prin intermediul proiectului, echipa Centrului pentru Managementul
Organizaţiilor Nonprofit s-a deplasat în Oslo, Norvegia, unde a participat la o vizită de
studiu la partenerii noștri - Norsensus Mediaforum. Timp de 4 zile am participat la
workshop-uri de “visual storytelling”, “data visualisation”, am învăţat mai multe despre
realizarea unei strategii de comunicare și am vizitat o serie de ONG-uri și comunităţi locale
inspiraţionale.
Printre altele, am discutat cu partenerii de la Norsensus și despre instrumentele de
comunicare pe care ONG-urile din România le pot folosi, astfel apărând acest ToolBox,
care sperăm să vă fie util și să vă ajute să schimbaţi lumea mai eficient și cu mai puţine
resurse necesare.
Acest ToolBox, ca și întregul proiect și tot ceea ce oferă acesta (bibliotecă ONG, spaţiu
gratuit pentru activităţi, curs online inovator în format MOOC), sunt posibile datorită
contribuţiei cetăţenilor Norvegiei, Islandei și ai Liechtenstein-ului, care prin taxele lor
susţin dezvoltarea sectorului ONG din România.

www.management-ong.ro
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Design, Fotografie și Video
Instrument

Ce poţi face cu el

Link

Comentarii

Canva

Infografice, postări
social media, postere,
cover photo etc.

www.canva.com

Gratuit pentru
majoritatea nevoilor
unui ONG

NounProject

Simboluri, iconiţe

www.thenounproject.co
m

Gratuit, dar trebuie
atribuită sursa

BeFunky

Colaje foto

www.befunky.com

Gratuit

PicMonkey

Editare foto, Colaje foto

www.picmonkey.com

Gratuit

Infogr.am

Infografice interactive

www.infogr.am

Excelent pentru a face
inforgrafice interactive,
însă versiunea gratuită
nu permite descărcarea
lor în propriul calculator,
ci doar afișarea online.

PIXLR

Editare foto, Colaje foto

www.pixlr.com

Gratuit. Are o variantă
pentru editarea
elaborată a unei
fotografii și o variantă
expres pentru retușuri și
efecte.

Fotor

Editare foto, Colaje foto

www.fotor.com

Gratuit

ColorHexa

Informaţii despre culori

www.colorhexa.com

Gratuit. Util pentru cei
care creează imagini și
au nevoie de informaţii
legate de
complementaritatea
culorilor etc.

Pexels

Fotografii de înaltă
calitate gratuite

www.pexels.com

Poţi găsi fotografii
profesioniste pe care le
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poţi folosi gratuit, cu
licenţă.
PiktoChart

Infografice, colaje,
editare foto, mash-upuri

www.piktochart.com

Instrument complex și
gratuit pentru creare de
materiale vizuale.

Font Painter

Personalizare font

www.paintfont.com

Gratuit. Oferă
posibilitatea de a-ţi crea
propriul font.

Realizare gif

www.imgur.com/vidgif

Gratuit. Cu ajutorul
acestui site, se poate
transforma o parte dintrun video în gif.

Comparare hărţi

www.tools.geofabrik.de
/mc/

Gratuit. Util în ilustrarea
diferenţelor datorită
suprafeţelor pe care le
compară.

Comprimă fișierele tip
.jpeg

www.jpegmini.com

Gratuit. Instrument util
în comprimarea
fotografiilor fiindcă nu
se pierde din calitate.

Imgur video to
gif

Map compare

JPEGmini
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Productivitate
Instrument

Ce poţi face cu el

Link

Comentarii

Dropbox

Stocare în cloud,
sharing de fișiere
automat

www.dropbox.com

2 GB de spaţiu
gratuit, cu
posibilitatea de
creștere prin
referrals. Opţiunea
plătită oferă 1000
Gb pentru
aproximativ
10$/lună. Este un
instrument pe care
îl considerăm
critic.

Dropbox
Paper

Colaborare documente

paper.dropbox.com

Este un produs
nou și încă în beta
al Dropbox, ce
oferă posibilitatea
de a lucra în realtime la
documente. Îl
recomandăm
pentru
brainstorming,
pagini pentru
crearea de idei de
proiecte.

Google Drive

Spaţiu stocare în cloud,
colaborare online pe
documente,
chestionare online,
multe altele

drive.google.com

Pur și simplu
esenţial, împreună
cu Gmail.

Todoist

To-do list

www.todoist.com

Managementul
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task-urilor, foarte
ușor de folosit,
minimalist și
accesibil pe toate
platformele.
Wunderlist

To-do list

www.wunderlist.com

Asemnănător ca
Todoist.

Evernote

Notiţe

www.evernote.com

Foarte util pentru
luarea de notiţe în
moduri cât mai
interactive și
utilizarea acestora
simultan pe toate
platformele.

Trello

Project management

www.trello.com

Asana

Project management

www.asana.com

Platforme de
management de
proiect ce fac mai
ușoară urmărirea
stadiului unui
proiect, a
sarcinilor și a
oamenilor
implicaţi. Utile
pentru
monitorizare, dar
și pentru
comunicarea
internă.
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Social Media și Comunicare
Instrument

Ce poţi face cu el

Link

Comentarii

Hootsuite

Social media
management

www.hootsuite.com

Dacă ai conturi de
social media pe
mai multe
platforme
(Facebook,
Instagram, Twitter,
LinkedIn etc.) poţi
folosi HootSuite
pentru a
administra totul
dintr-un singur
punct. Poţi să și
programezi postări
direct de acolo.

Buffer

Social media
management

www.buffer.com

Asemănător cu
Hootsuite.

MailChimp

Newsletter

www.mailchimp.com

Cu MailChimp este
foarte ușor să
creezi newslettere,
template-uri și să
urmărești cine a
deschis email-urile
și cine nu.

SurveyMonkey

Chestionare, sondaje

www.surveymonkey.com

Instrument
avansat de
sondaje și
chestionare online.
Opţiunile plătite
permit facilităţi
complexe.

Slack

Comunicare internă

www.slack.com

Instrument
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complex, dar
foarte util pentru a
comunica eficient
cu și între echipele
din ONG-ul tău.
Poate fi integrat
cu zeci de alte
aplicaţii și
instrumente și
poate fi folosit
inclusiv pe telefon.
How Many
Shares

Monitorizare
distribuţie conţinut
social media

www.howmanyshares.com

Gratuit.
Monitorizează cât
de distribuit,
apreciat, comentat
a fost un site/o
pagină.

Screenfly

Rezoluţie website

www.quirktools.com/scree
nfly

Gratuit. Este un
instrument util
pentru testarea
rezoluţiei site-ului
pe diferite deviceuri (laptop, tabletă,
mobil).
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Donaţii / Fundraising
Instrument

Ce poţi face cu el

Link

Comentarii

PayPal

Acceptare plăţi online
cu cardul, tranzacţii
financiare online

www.paypal.com

Cu PayPal poţi să
accepţi ușor
donaţii online cu
cardul, de oriunde
din lume. De
asemenea, poţi
trimite cu ușurinţă
bani oriunde este
nevoie.

Bursa Binelui

Platformă online
donaţii

www.bursabinelui.ro

Donaţiile făcute pe
site nu sunt
comisionate, iar
înregistrarea este
facilă.

Împarte.ro

Platformă donaţii
online

www.imparte.ro

Organizaţiile
înregistrate pot
primi donaţii.

Donaţie.ro

Platformă donaţii
online

www.donatie.ro

Platforma
facilitează crearea
de campanii de
donaţii prin SMS
și/sau debit direct
pentru ONG-uri și
cazuri individuale.
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E-learning
Instrument

Ce poţi face cu el

Link

Udemy

www.udemy.com

Învăţare online
Coursera

www.coursera.com

edX

www.edx.org

iversity

www.iversity.org

Comentarii
Pe Udemy poţi
accesa cursuri
create de
instructori din
întreaga lume. Poţi
găsi și primul curs
online în format
MOOC dedicat
managementului
ONG-urilor la
udemy.com/manag
ement-ong
Cursuri online
oferite de
universităţi de top
din întreaga lume,
respectiv de ONGuri și agenţii
internaţionale

Recomandare specială: TechSoup.ro / Platforma îţi oferă acces la software
gratuit (Microsoft, Adobe, BitDefender), dar și la programul Google for
Nonprofits.
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#eTimpulPentruSustenabilizare
Îți urăm mult succes în folosirea instrumentelor digitale
prezentate și sperăm că îți vor fi utile în dezvoltarea ONGului tău!
Așteptăm poveștile tale pe info@younginitiative.org sau pe
pagina de Facebook.

www.management-ong.ro
www.younginitiative.org
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