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Raport și plan de implementare campanie finanțare
„Ghidul ilustrat al comunismului românesc”
Rezumat:
Asociația „Apulum Forum” a derulat în perioada aprilie-mai 2018 o campanie de finanțare a

unui ghid care urmărește să prezinte tinerilor realitatea comunismului românesc. Ghidul
este bazat pe ilustrații realizate pro-bono de artiști români, iar textul este sintetizat de
echipa asociației și verificat de profesori de istorie și specialiști. Banii strânși vor fi folosiți
pentru a tipări și distribui 1500 de ghiduri în 7 orașe.
Rezultate campanie
Campania a strâns suma de 12700 de lei.
Aproximativ 12050 de lei au fost strânși prin platforma Sprijină.ro (13084 efectiv donați din care
s-a scăzut comisionul platformei și comisioanele de transfer bancar), iar 650 de lei au fost strânși
din alte surse (paypal, donații cash).
Livrare recompense
Pentru donatorii prin platforma sprijina.ro au fost propuse o serie de recompense (ghiduri /
postere digitale, precum și ghiduri, postere și ilustrații tipărite).
Recompensele digitale vor fi distribuite în perioada 27 – 30 mai. Recompensele fizice vor fi
distribuite în perioada 27 iunie – 27 iulie.
Tipărirea și distribuția ghidului
Considerăm că, pentru maximum de impact, ghidul trebuie distribuit în cadrul unor evenimente
dedicate cu elevi de liceu. Un astfel de eveniment a avut loc în 27 aprilie în Sighet, în cadrul
Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței: peste 200 de elevi au participat la o
discuție despre comunismul românesc și au primit câte un exemplar din ghid.
Pentru a nu risca neîndeplinirea obiectivului de campanie, propunerea inițială de buget a fost
staiblită la 6850 lei. Acest buget acoperea tipărirea a 800 de ghiduri (750 pentru distribuit și 50
pentru recompense pentru donatori), precum și deplasări în patru orașe din România, pentru
întâlniri și discuții cu elevii.
Datorită succesului campaniei, planul a fost actualizat corespunzător: vor fi tipărite 1500 de
ghiduri și vor fi organizate evenimente în șapte orașe din țară: Alba Iulia, Cluj, Craiova, Curtea de
Argeș, Timișoara, Pitești și Sibiu.

