Sa fie lumina!
Sumar proiect
Aria de implementare:
Data de început:
Durata:
Suma finanțată de Fond:
Buget total proiect:
Responsabil proiect:
Organizație:

Romania
octombrie 2017
2 ani
27.600 RON
480.000 RON
Ovidiu Vanghele

Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat
cu acordul acestuia.

Descrierea ideii inițiale
Vrem să dezvoltăm o platformă online și să publicăm, vreme de doi ani, investigații și reportaje multimedia
despre cultele religioase din România. Despre toate.

Echipa de proiect

Nouă persoane vor fi in echipa de bază a proiectului. Toți nouă sunt jurnaliști, toți vor fi reporteri in proiect,
doi dintre ei sunt și editori ai textelor ce vor fi publicate, precum și responsabili de proiect.
Mai există în proiect oameni care nu se află în echipa de bază, care nu vor fi remunerați constant pe
durata implementării ci punctual, pe baza muncii depuse la un subiect sau altul.

Activități proiect
Proiectul a început deja, în luna iulie primii reporteri din echipă și-au preluat subiectele și au început lucrul.
În paralel, ca echipă, am făcut o cerere de informații către toate județele și cele mai importante orașe din
întreaga țară, pentru a încerca o mapare a relației stat-culte așa cum este ea astăzi. În prezent am
început procesarea răspunsurilor primite.
Proiectul se va întinde pe durata a doi ani. Sperăm ca, odată lansat și odată publicate primele materiale,
să avem o cadență de un text la două săptămâni. Vorbim de materiale mari, comprehensive, unele chiar
sistemice, pe care sperăm că le vom putea realiza cu această recurență.

Grup țintă
Publicul larg, este un proiect eminamente jurnalistic.

Obiective proiect
Intenționăm ca, odată lansat proiectul, să începem să publicăm un text (multimedia, pe cât posibil) la cel
mult două săptămâni. Primele materiale sunt deja în faza de documentare.

Alte resurse necesare (voluntari)
Buget total proiect
480.000 RON

Detaliere cheltuieli
Suma totală
480.000 RON

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni)
500 euro/ luna.

Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistică, utilități)
Nu există costuri administrative

Cheltuieli de personal

400 E/ lună/ reporter X 9 reporteri

Costuri cu materiale promoționale și birotică
Nu exista.

Costuri dezvoltare IT

Nu exista, site-ul este dezvoltat cu sprijinul voluntarilor.

Alte costuri

