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Website-urile pot fi un instrument de PR foarte bun pentru că sunt disponibile în 
permanență și pot fi accesate de oriunde în lume. Ele oferă informații instant și la cerere 
celor care sunt interesți de activitatea ta și îți permit integrarea unei mari varietăți de 
elemente de comunicare (articole, documente, comunicate de presă, fotografii, video-
uri, conținut interactiv etc.). 

Primul lucru pe care trebuie să îl iei în considerare atunci când construiești un site este 
structura. Sunt unele legislații naționale de care trebuie să ții cont (de exemplu, în unele 
țări, este obligatoriu să se includă informațiile de contact pe o pagină specifică, ușor 
accesibilă). Mai jos sunt alte câteva pagini specifice pe care le poți include pe site-ul 
tău: 

Acasă – pagina principală a site-ului tău, care include informații despre organizația ta și 
ce fel de servicii s-a angajat să ofere. De asemenea, poate să prezinte pe scurt celelalte 
secțiuni ale site-ului și natura informațiilor disponibile acolo.  

Contactați-ne – sunt două posibilități în acest caz: fie faci publice informațiile de 
contact (adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon, ID-uri de messenger, 
pagini de social media), fie creezi un formular de contact. Deși prima variantă face 
website-ul mai vulnerabil la SPAM, oferă totodată, personelor și entităților, mai multe 
posibilități de a vă contacta. De asemenea, de multe ori, persoanele sunt descurajate 
de formularele de contact pentru că nu știu dacă acestea sunt verificate de cineva la fel 
de des ca e-mail-ul. Iar atunci când problema este urgentă, oamenii vor prefera 
întodeauna să sune.  

Proiecte (sau “Activitatea noastră”) – proiectele sunt cele mai importante "produse" 
pe care le oferi așa că ar trebui să le promovezi în mod corespunzător. Reține că 
această pagină poate fi accesată de către persoane care sunt interesate de organizația 
ta pentru parteneriate, pentru a oferi finanțare, pentru a face donații sau pentru a face 
voluntariat în organizația ta. 

Este foarte important să se ofere informații cu privire la munca pe care organizația ta o 
face astfel încât vizitatorii site-ului să vadă care sunt domeniile voastre de expertiză, ce 
fel de proiecte sunt de interes pentru voi, cât de experimentată este organizația ta în 
lucrul cu diferite categorii de persoane sau cât de mare este implicarea voastră. 

6. Website-uri 
Cum să ai un website eficace? 
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Totuși, în timp ce prezinți proiectele voastre (sau orice alte informații de pe site), încercă 
să nu fii prea tehnic și să nu scrii un text care este foarte monoton. De exemplu, nu 
prezenta doar obiectivele și un rezumat scurt (adesea copiate din formularul de aplicație 
al proiectului sau din alte documente similare), ci dă o notă mai personală informației, 
poate chiar incluzând una sau două fotografii relevante, câteva mărturii ale beneficiarilor 
sau un citat al uneia dintre persoanele responsabile. ONG-uri se procupă de persoane 
și lucruri vii. Asigură-te că subliniezi acest aspect al proiectului tău și nu dai doar unele 
date tehnice. 

Blog-ul organizației – blog-urile sunt ușor de creat și sunt un instrument de 
comunicare foarte eficient. Blog-urile permit distribuirea rapidă a informațiilor despre 
activitatea curentă a organizației, permit oferirea de expertiză pe un subiect sau 
interacționarea cu părțile interesate (pentru că oferă, de asemenea, oportunități de 
comentare). Se poate crea un post distinct la fiecare activitate și, astfel, vă puteți face 
munca mai vizibilă. 

Galerie foto/video – o poză face cât 1000 de cuvinte. Imaginează-ți atunci cât 
valorează un film! Fotografiile și clipurile video sunt moduri eficace de a prezenta munca 
pe care organizația ta o face pentru că mijloacele vizuale de exprimare au un impact 
mai mare și sunt mai bune la transmiterea emoțiilor, fiind și o sursă de informații mai de 
încredere (se poate scrie cu ușurință că s-a făcut ceva fără ca de fapt ca acel lucru să se 
fi făcut, însă este mult mai dificil de a se arăta o fotografie a ceva ce s-a întâmplat diferit 
decât se pretinde). Pe de altă parte, păstrează galeriile foto/video ordonate și include 
doar câteva fotografii relevante (de preferință până la un maxim de 10). De asemenea, 
clipurile video, atâta timp cât nu sunt documentare, ar trebui să nu fie mai lungi de 2 
minute, pentru că oamenii își pierd interesul dacă trebuie să urmărească pentru mai 
multă timp. Asigură-te că se respectă dreptul legal la imaginea personală și drepturile 
legate de protecția copilului atunci când se postează acest tip de conținut. De 
asemenea, adaugă o descriere scurtă dar relevantă pentru fiecare galerie sau video, 
astfel încât vizitatorul obișnuit să fie în măsură să înțeleagă mai bine despre ce este 
vorba. 

Centrul de resurse – în munca pe care organizația ta o depune, adesea sunt realizate 
diferite material de diseminare (kit-uri de pregătire, ghiduri de bune practici, broșuri 
etc.), care pot fi foarte folositoare altor oameni interesați de aceste subiecte. Mai mult 
decât atât, motoarele de căutare indexează pagina ta și, ori de câte ori cineva este în 
căutare de resurse pe o temă similară, el sau ea poate fi redirecționat către site-ul 
organizației tale. În acest fel, nu numai că vei obține o promovare bună a muncii 
voastre, dar, de asemenea, poți crește și mai mult impactul activităților desfășurate de 
organizația ta. 
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Oportunități de voluntariat – majoritatea ONG-urilor din întreaga lume se bazează pe 
voluntari pentru a își îndeplini sarcinile propuse așa că nu ar strica să se prezinte 
publicului procedura de recrutare și ce fel de oportunități de voluntariat oferiți. Din nou, 
modul în care vei prezenta informațiile poate determina o persoană să fie interesată de 
a aplica sau să treacă mai departe. Concentrează-te nu numai asupra locurilor 
disponibile sau asupra procedurii de recrutare, dar și asupra posibilelor beneficii pe 
care le avea avea o persoană care va face parte din organizația ta. 

E-mail sign-up – dacă oamenii doresc să fie înștiințați despre munca organizației tale, 
dă-le această oportunitate. Crează un formular scurt (care poate fi inclus chiar undeva 
pe pagina principală) care permite oamenilor să transmită adresa lor de e-mail în 
vederea primirii de informații sub diverse forme.  

Donații (sau alt fel de sprijin similar) – dacă cineva dorește să doneze sau să ofere 
sprijin organizației tale (de exemplu să ofere obiecte care mai apoi pot fi donate 
oamenilor care au nevoie de ele) asigură-te că pașii pe care acea persoană trebuie să-i 
urmeze sunt disponibili și ușor de înțeles. De asemenea, încearcă să oferi diferite 
modalități prin care să se poată dona (exemplu: prin transfer bancar, prin PayPal, prin 
donare directă în numerar etc.) și asigură-te că oferi toate informațiile necesare pentru 
ca acele modalități să poată fi utilizate.  

Raport de activitate – mai ales atunci când se lucrează cu donatori privați sau cu alte 
tipuri de persoane sau entități care sprijină munca ta, este o bună practică ca din când 
în când (de obicei în fiecare an) să se prezinte activitatea organizației tale și modul în 
care au fost utilizate resursele pe care le-a primit. Acest lucru va crește gradul de 
transparență și încrederea în organizația ta si va asigura sprijinirea inițiativelor viitoare. 
Există o mulțime de resurse legate de modul în care poți să asiguri transparența 
organizației tale astfel încât, odată ce te-ai decis în acest sens, site-ul te poate ajuta să 
le folosești la întregul lor potențial. 

Prezență media – faptul că organizația ta a fost prezentată într-un articol sau 
reprezentanții ei au fost invitați la o emisiune TV sau radio poate stimula în mod 
semnificativ nivelul de încredere în profesionalismul organizației tale. Include pe site-ul 
acesteia toate aparițiile mass-media referitoare la activitatea sa, având în vedere faptul 
că site-urile permit ca acest lucru să se facă cu mare ușurință.  

Recomandări – Așa cum o imagine valoarează cât 1000 de cuvinte, ceea ce unul dintre 
beneficiarii, partenerii sau voluntarii organizației tale are de spus despre munca voastră 
poate fi un mod excelent de a stimula încrederea publicului. Mărturiile poate fi scrise 
(însoțite cel mai bine de o fotografie a persoanei) sau chiar în format video. 

 


