
10 idei practice de fundraising 



MATERIAL REALIZAT DE 
CONSILIUL NAȚIONAL IMAPCT 

Cu scopul de a ajuta cluburile IMPACT să își creeze o bază 
materială utilă pentru a dezvolta proiecte cu impact real. 

Ne dorim să contribuim cu idei interesante ce pot contribui la 
sustenabilitatea clubului vostru.



 Conceptul constă în împachetarea manuală a cărților cu o bucată de 
hârtie, pentru a le păstra identitatea secretă. Apoi poți scrie sau 
desena la suprafață indicii interesante care te ajută să descoperi 
cartea din interior. Poți desena personajul principal, simboluri sau 

poți scrie în ce gen se încadrează: fantasy, clasic, horror, aventură, ca 
mai apoi să stabilești un preț avantajos pentru a putea fi cumpărate. 

După achiziționarea cărților, oamenii le vor putea descoperi 
identitatea. Carţile pot fi donate de către membrii comunităţii. 

Poți organiza un eveniment care dovedește că o 
carte nu trebuie să fie judecată după copertă!

Blind date 
with a book 



MARATON ÎN AER LIBER 

COLOR  RUN 
 COLOR RUN este o cursă euforică în culori, care celebrează 

sănătatea și bucuria. Participanții plătesc o taxă de înscriere 

și sunt gata de alergat. Și tu poți organiza împreună cu 

membrii clubului tău o astfel de cursă. Ce trebuie să 

faci? Stabilește traseul, vezi dacă zona aleasă este circulată, 

promovează evenimentul și convinge câți mai mulți oameni să 

se înscrie la cursă. Lasă-ți imaginația să creeze lucruri 

frumoase. La început poți stabili o distanță de alergare scurtă 

de 1-2 km. Pe această porțiune participanții trec prin 

pulberea colorată aruncată de colegii tăi într-un punct 

stabilit, spre exemplu din 500 în 500 de metrii.  



COMPETIȚIE 
DE KENDAMA 

Jocul KENDAMA a devenit un fenomen nu doar în 

rândul puștilor, dar și în cel al oamenilor mari. Toată 

lumea adoră să facă trick-uri și chiar ar plăti o taxă de 

înscriere pentru asta. Așa că poți organiza un concurs 

pentru toți doritorii. În acest mod îți ajuți clubul să 

strângă fonduri, dar și binedispui participanții care 

sigur vor fi în număr mare. Ești liber să organizezi 

exact așa cum vrei rundele, penalizările, trick-urile 

permise și mai ales premiile. 



Cine spune că nu poți face chiar și tu un ESCAPE 

ROOM? Dacă îți plac codurile ascunse, mesajele 

codificate, misterul, să știi că nu ești singurul. Adună-ți 
colegii și prietenii de la club și construiți chiar în școală un 

Escape Room. Nu trebuie ca decorul să fie extravagant, 

task-urile sunt cele care dau frumusețea jocului. 

Improvizați obiectele utilizând materiale reciclabile, iar 

participanții sigur vor plăti taxa de înscriere. În acest mod 

nu doar că îți ajuți clubul dar te și distrezi și înveți lucruri 

interesante. 

ESCAPE ROOM 



SEARĂ DE 
VIZIONAT FILME 
ÎN AER LIBER 

O metodă de fundraising care sigur nu va da 
greș. Alege câteva filme bune, împrumută un 

videoproiector și proiecteză-le pe clădirea școlii 
sau în orice alt loc cu multă vizibilitate. 



Găseşte un spaţiu neconvenţional şi găteşte împreună 

cu membrii clubului o cină tematică, cu tot felul de bunătăţi 

specifice unei anumite ţări sau culturi. Invită-ți prietenii, 

familia, partenerii şi antreprenorii din oraşul tău pentru a 

face o mică donaţie în schimbul unei cine delicioase şi a unei 

atmosfere pe măsură.

CINE TEMATICE 



Ai profesori şi colegi care nu își încep ziua fără o ceaşcă 
de ceai? Atunci dezvoltă împreună cu membri 
clubului un serviciu de livrare a cafelei pentru 
colegi/profesori, în fiecare dimineaţă, pe o anumită 
perioadă de timp. Tot ce trebuie să facă aceștia, este să 
susțină scopul proiectului vostru printr-o mică donație.

CEAIUL/CAFEAUA DE 
DIMINEAȚĂ 



LICITAȚIE DE 
TALENTE 

Cu siguranţă fiecare dintre noi suntem înconjuraţi de 

prieteni, cunoştinţe, parteneri care au anumite 

talente... Fie că ştiu să deseneze portrete, să 

compună poezii personalizate, să facă tunsori inedite 

sau să cânte la chitară, convinge-i să îşi ofere 

talentele în cadrul unui eveniment de strângere de 

fonduri. Participanţii la eveniment pot beneficia de 

serviciile oferite de respectivii oameni talentați, licitând 

pentru acestea.



Toată lumea dansează! Asta este clar, indiferent dacă o 

facem în public sau într-un grup restrâns toți simțim nevoia 

de acestă mișcare ritmică. Cu siguranță ai printre prietenii 

tăi o persoană care atrage atenția tuturor atunci când 

dansează sau o persoană care este prezentă la orice dans, 

oboseala fiind inexistentă. Organizează acest eveniment 

pentru a descoperii și a promova oamenii talentați la dans 

din orașul tău și cu ocazia acesta îți ajuți și clubul. 

MARATON DE DANS 



GHID PENTRU O ZI 
Excursii, drumeții, tabere, marile capitale ale lumii, mări, 
oceane, toți ne dorim să călătorim și să descoperim cât 
mai mult. Dar oare ne-am vizitat propriul oraș și 
împrejurimile lui? Trebuie să recunoaștem că uneori nu 
apreciem lucrurile frumoase din jurul nostru, 
mereu existând dorința să plecăm departe de casă. Vei fi 
surprins să auzi că unii membrii din familie, prieteni, 
cunoștințe nu au vizitat frumusețile locale. Tocmai din 
acest motiv tu împreună cu membrii clubului trebuie să vă 
transformați în ghizi locali. Puteți oferi vizite ale orașului 
pentru toți cei interesați, iar aceștia să vă ofere în schimb 
o mică donație. 



FIȚI CURAJOȘI ȘI TESTAȚI LUCRURI NOI! 

MULT SUCCES! 


