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SOLIDARITATE CU UCRAINA 

Domenii de intervenție ale Fondation de France 

 

Cine suntem ? 

Fiind cea mai importantă rețea filantropică din Franța, Fondation de France reunește donatori, 

fondatori, voluntari și lideri de proiect pentru a ajuta pe toată lumea să acționeze cât mai eficient posibil 

în domenii de interes general.  

Fondation de France intervine in post-urgenta de peste 30 de ani (tsunamiul din 2004 din Asia de Sud-

Est, cutremurele din Haiti in 2010 si din Nepal in 2015, uraganele din Antile in 2017, exploziile din Beirut 

sau criza Covid in 2020). In toate aceste catastrofe, obiectivul este de a raspunde nevoilor prioritare ale 

persoanelor celor mai afectate, cu sprijinul si implicarea asociatiilor locale. 

 

Ce susține programul Solidaritate cu Ucraina? 

Ca urmare a ofensivei ruse din Ucraina, peste 10 milioane de oameni, majoritatea femei și copii, au fost 

nevoiți să-și părăsească locuințele și, uneori, țara. 

Pentru a-i ajuta, Fondation de France a lansat un apel la generozitate pe 28 februarie. Această 

operațiune face posibilă finanțarea asociațiilor stabilite la nivel local, care însoțesc refugiații din țările 

vecine și persoanele strămutate, în Ucraina. 
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În conformitate cu principiile de intervenție ale Fondation de France, a fost înființat un comitet de 

experți voluntari care a definit două domenii prioritare de acțiune:  

• Satisfacerea nevoilor de baza si sprijinul psihosocial al populatiilor afectate de conflict; 

• Acordarea unui sprijin durabil acestor populații, în ceea ce privește locuințele, accesul la sănătate, 

educație, protecție și asistență juridică, sprijin psihologic, dar și acces la informații. 

 

Cine poate aplica?  

Fondation de France sprijină în primul rând proiectele prezentate de organizațiile societății 

civile/asociațiile locale care cunosc teritoriul și lucrează cu alți actori din domeniu. ONG-urile 

internaționale, cu sediul în Ucraina și în țările învecinate, sunt, de asemenea, eligibile, în special dacă 

capacitățile lor de colectare au fost afectate de criză. 

 

Ce poate fi finanțat?  

Se acordă prioritate proiectelor ai căror beneficiari direcți sunt populațiile cele mai vulnerabile (copii, 

femei, persoane LGBTQIA, vârstnici/persoane cu dizabilități, populații izolate), din Ucraina și din țările 

învecinate. 

Pe lângă sectorul medical, Fondation de France poate lua în considerare toate sectoarele de intervenție 

(alimente, apă, igienă și salubritate, educație, sănătate psihosocială și mentală, respectarea drepturilor 

și protecția populațiilor vulnerabile etc.). Luarea în considerare a problemelor de mediu este apreciată.  

Toate tipurile de cheltuieli sunt posibile (resurse umane, inclusiv sprijin, formare, coaching, mentorat și 

răgaz; achiziții de bunuri și echipamente; investiții; transport, servicii, întruniri etc.). Subvențiile se 

situează cel mai adesea între 5 000 și 100 000 EUR, în funcție de nevoi, de capacitățile de gestionare ale 

organizației și de potențiala cofinanțare. 

 

Cum să aplici?  

Puteți descărca și completa documentele existente pe site-ul nostru și puteți returna cererea de 

finanțare completată, de preferință în engleză sau franceză, la următoarea adresă: 

solidariteukraine@fdf.org 

De asemenea, aveți posibilitatea de a folosi propriile formate pentru prezentarea proiectului și a 

bugetului, asigurându-vă că completați următoarele informații: 

• Contextul general și nevoile identificate 

• Prezentarea organizației dumneavoastră și a implantării sale locale 

• Prezentarea acțiunii dumneavoastră (obiective, rezultate, activități), inclusiv durata 

• Publicul țintă, metodele de selecție și numărul de beneficiari 

• Parteneriate și coordonare cu alți actori din domeniu (publici și privați) 

• Sustenabilitatea proiectului  
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• Integrarea problemelor de mediu (dacă este cazul) 

• Buget și plan de finanțare 

 

După analizarea de către echipa Fondation de France, aceste proiecte sunt depuse la Comitetul de 

Solidaritate pentru Ucraina, format din opt experți voluntari, care se întrunește cu regularitate și 

propune președintelui Fondation de France alocarea de subventii.  

 

Pentru mai multe informații, puteți trimite un mesaj la: solidariteukraine@fdf.org 


