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13 iulie 2015, Bucuresti 

COMUNICAT DE PRESA 

Pe 22 iulie se lanseaza Centrul pentru Managementul Organizatiilor Nonprofit, cu finantare 
nerambursabila 

Asociatia Young Initiative anunta lansarea Centrului pentru Managementul Organizatiilor 
Nonprofit (CMON) in data de 22 iulie 2015, incepand cu orele 16:00, in Aula Magna a Academiei 
de Studii Economice din Bucuresti.  

Lansarea Centrului face parte din proiectul „Management sustenabil in sectorul nonprofit din 
Romania”, organizat de Asociatia Young Initiative in parteneriat cu Academia de Studii Economice 
din Bucuresti si Federatia VOLUM, cu un buget total de 60.220 euro asigurati cu sprijinul Granturilor 
Spatiului Economic European 2009-2014. 

Proiectul isi propune sa sprijine ONG-urile romanesti in procesul acestora de profesionalizare 
manageriala si sustenabilizare, oferind gratuit o serie de instrumente practice: prima biblioteca ONG din 
Romania, spatiu gratuit si complet dotat pentru desfasurarea de evenimente, primul curs online in 
format inovator MOOC, cursuri si seminarii pe diverse teme de interes pentru sectorul nonprofit. 

Evenimentul de lansare va avea loc in Aula Magna a ASE Bucuresti, iar ulterior participantii se 
vor deplasa spre CMON (Str. Tache Ionescu nr. 11, Piata Romana, Cladirea Tache Ionescu a ASE 
Bucuresti), cu urmatoarea agenda: 

•! 16:00 - 16:30 Sosirea si inregistrarea participantilor 

•! 16:30 - 17:30 Prezentarea proiectului, Beneficiile Membrilor CMON, Rezultatele cercetarii 
despre cursurile online in format MOOC, Prezentarea introductiva a cursului MOOC despre 
Managementul Sustenabil al unui ONG, interventii invitati 

•! 17:30 - 18:00 Spatiu de interactiune 

•! 18:30 - 19:30 Inaugurarea oficiala a Centrului in sediul din Str. Tache Ionescu nr. 11 (5 min de 
Aula Magna).  

Dat fiind ca prin specificul sau, CMON se adresează indeosebi managerilor si liderilor de ONG, 
acestia sunt asteptati sa ia parte la conferinta de lansare si sa intrei in comunitatea proiectului, 
bucurandu-se o paleta larga de beneficii, dupa cum urmeaza:  
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•! spatiul CMON se poate inchiria in mod gratuit pentru sedinte si evenimente ale ONG-
urilor;  

•! membrii pot participa la cele 6 cursuri de recrutare, selectie si managementul 
voluntarilor, plus 6 seminarii tematice de tip peer-to-peer learning;  

•! in iarna anului curent, se va lansa primul curs online inovativ in format MOOC cu 
tematica “Managementul sustenabil al organizatiei nonprofit”; 

•! prima biblioteca ONG din Bucuresti ii asteapta pe doritori sa rasfoiasca cele peste 100 
de titluri; 

•! serviciile CMON sunt gratuite;  

•! membrii au acces la o comunitate de manageri de ONG-uri din Romania, alaturi de care 
pot invata, dezvolta parteneriate si noi colaborari;  

 

Sunt asteptati sa participe la eveniment atat membri ai societatii civile, cat si reprezentanti ai 
institutiilor publice sau mediului de afaceri interesati de dezvoltarea sectorului nonprofit, asigurandu-se 
in acest fel un dialog multilateral. 

Asociatia Young Initiative va publica periodic informatii referitoare la parcursul implementarii 
proiectului pe site-ul proiectului www.management-ong.ro  si pe pagina de Facebook. 

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. 

Continutul acestui comunicat de presa nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Granturilor SEE 2009-2014. Intreaga 
raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor comunicatului de presa. Pentru informatii oficiale 
despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org. 

Persoane de contact: 

Razvan-Victor Sassu, Manager Proiect, razvan.sassu@younginitiative.org, 0040 727 334 743 

Eliza Vas, Asistent Relatii Publice si Comunicare, eliza.vas@younginitiative,org, 0040 722 343 302 

Despre Asociatia Young Initiative 

Asociatia Young Initiative (AYI) este o organizatie non-profit, infiintata in 2009, care le ofera copiilor si tinerilor instrumentele 
educationale necesare pentru a se dezvolta personal si profesional, astfel incat sa contribuie eficient la construirea Romaniei 
de maine. 


