
 

World café – Donors’ Edition 

The café is a method of active dialogue, information exchange and consultation. 

How will the Donors’ café be organized? 

The participants will be split in groups of 10-15 people, each group discussing the engagement and 

support provided to NGOs by a donor in the Black Sea region (the list of donors is included in the 

agenda).  

At each table/group, the representative on behalf of the donor is “the host” of the table. After a first 

round of 20-30 minutes, the participants move to different groups, where they discuss the topics of 

those respective groups, while the hosts remain at the initial place throughout the Donors’ café.  

During one round, the donor representatives briefly present their funding programs and opportunities 

available for NGOs in the Black Sea region. Then, they answer the questions of the participants and, 

in their turn, they can ask questions to the participants regarding their activity, their funding needs 

and their perspectives on donor priorities, thus enabling an interactive dialogue from which both 

parties benefit. The number of rounds will be approximately 4 or 5 and the whole process should not 

take more than 2 hours.  

______________________ 

World café - Ediție Donatori 

World Café este o metodă de dialog activ, schimb de informații și consultare.  

Cum va fi organizată sesiunea de World café pentru donatori? 

Participanții vor fi împărțiți în grupuri de câte 10 – 15 persoane, fiecare grup discutând despre 

implicarea și sprijinul oferit ONG-urilor de către un donator din Regiunea Mării Negre (lista donatorilor 

este inclusă în agendă).  

Reprezentanții donatorilor vor fi “gazdele” câte unui grup, fiind așezați fiecare la câte o masă. După o 

primă rundă de 20-30 de minute, participanții se vor muta către grupuri diferite unde vor discuta 

subiectele din cadrul grupurilor respective, în timp ce “gazdele” vor rămâne în locul inițial pe tot 

parcursul World Café-ului.  

În cadrul unei runde, reprezentanții donatorilor vor trebui să prezinte pe scurt programele de 

finanțare și oportunitățile existente pentru ONG-urile din Regiunea Mării Negre. Ulterior, vor 

răspunde întrebărilor participanților, putând la rândul lor să pună întrebări legate de activitatea 

participanților, nevoile lor de finanțare, perspectiva lor cu privire la prioritățile donatorilor, având loc 

astfel la un dialog interactiv, util pentru ambele părți. Vor fi aproximativ 4-5 runde și întreg procesul 

nu va dura mai mult de 2 ore.  

 

 


