15 cauze locale se alătură comunității Donează cu Pago, pentru a strânge
donații necomisionate și rapide
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Pago dă startul celei de-a doua ediții a Donează cu Pago, în cadrul căreia se pot face donații
necomisionate și rapide pentru 15 cauze locale
Peste 237.500 lei au fost donați de către utilizatorii aplicației în prima ediție a Donează cu Pago, pentru
15 cauze. 85% dintre cele peste 5.260 de donații au fost realizate din aplicația Pago, iar restul din
platforma doneaza.pago.ro. 1 din 3 donatori a ales să doneze recurent
Toate donațiile, inclusiv cele recurente, sunt necomisionate atât pentru donatori cât și pentru ONG-uri,
iar utilizatorii aplicației primesc înapoi până la 10% din valoarea donației recurente, sub formă de
puncte Pago
Pe lângă donații, aplicația Pago găzduiește și plata utilităților la peste 350 de furnizori, a taxelor și
impozitelor locale, reîncărcări de cartelă și asigurări.

BUCUREȘTI, 2 noiembrie 2020. 15 noi cauze se alătură comunității Donează cu Pago și vor putea strânge astfel
donații necomisionate din rândul utilizatorilor Pago sau online, direct de pe propriul website sau de pe platforma
dedicată doneaza.pago.ro. Peste 237.500 lei au fost donați de către utilizatorii Pago în ultimul an, iar 1 din 3
donatori a ales să doneze recurent, oferind astfel un plus de stabilitate financiară acestor cauze. 85% dintre cele
peste 5.260 de donații au fost realizate din aplicația Pago.

Gândit și dezvoltat pentru a facilita strângerea de donații de la persoane fizice într-un mod rapid și fără costuri,
Donează cu Pago se adresează atât utilizatorilor aplicației Pago cât și oricărei persoane care vrea să facă o
donație online, fără a necesita descărcarea aplicației. Donațiile pot fi unice sau recurente, iar utilizatorii aplicației
pot alege să doneze punctele Pago primite în aplicație pentru plata facturilor sau a altor tipuri de plăți. În spiritul
transparenței, donatorii sunt informați periodic despre progresele proiectelor pentru care au donat și modul în
care au fost folosiți banii.
Selecția celor 15 cauze pentru care se pot face donațiile a inclus jurizarea a 135 de ONG-uri interesate, urmată
de etapa votului public, la care au participat peste 15.000 de persoane. Cele 15 ONG-uri activează fie la nivel
național, fie local și își propun cauze diverse, precum documentarea meșteșugarilor tradiționali, sprijinirea
copiilor cu afecțiuni oncologice, cu deficiențe de vedere sau cu alte dizabilități, prevenirea separării copiilor de
familie, asistență medicală pediatrică sau chiar salvarea animalelor aflate în dificultate.
Începând de astăzi, pot fi realizate donații pentru 15 ONG-uri din 5 categorii:
• Artă și cultură: Asociația Fascinația Meșteșugului, Asociația uzinaduzina și Asociația Teatrul
Experimental Senzorial
• Educație: Asociația pentru Dezvoltare Urbană, FDP – Protagoniști în Educație și Fundația Inovații
Sociale Regina Maria
• Mediu și animale: Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB), TAC.social și Clubul
Câinilor Utilitari
• Sănătate: Asociația Dăruiește Aripi, Asociația Magic și Fundația Părinți din România (PEDITEL)
• Social: SOS Satele Copiilor, Fundația Hope and Homes for Children și Fundația Inimă de Copil.
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Detalii despre fiecare cauză sunt disponibile aici.

În această perioadă în care este mai important ca oricând să fim solidari, cele 15 cauze alese în ediția 2 ajută pe
cei vulnerabili din multe județe ale țării. Ajutorul donatorilor este de neprețuit, pentru că donația lor poate face
diferența pentru familiile vulnerabile, pentru sectorul cultural sau pentru animalele aflate în dificultate.
Mulțumim din suflet donatorilor din prima ediție și sperăm ca în următorul an să trimitem gratuit în contul ONGurilor cât mai multe donații, au declarat Adrian Cighi și Alexandru-Gala Popescu, co-fondatorii Pago.

Donează cu Pago este un proiect dezvoltat de Pago, cu sprijinul Băncii Transilvania, Fundației pentru
Dezvoltarea Societății Civile și Fundației Comunitare București.

--Despre Pago
Pago este aplicația pentru plata tuturor facturilor de utilități, dintr-un singur cont. Dezvoltată în parteneriat cu
Visa, oferă posibilitatea conectării a peste 350 de furnizori din România, după care informațiile despre facturi și
plați se actualizează automat în aplicație, cele scadente sunt disponibile într-un singur ecran, gata pentru plata
cu un singur click - recordul până acum a fost 33 de facturi plătite în 28 de secunde, cu o singură confirmare.
Toate detaliile, cum ar fi cele de plată, personale sau cele necesare pentru preluarea facturilor de la furnizori
sunt salvate în siguranță, ceea ce reduce plata facturilor la doar câteva secunde în fiecare lună.
Utilizatorii mai pot folosi Pago pentru plata taxelor și impozitelor locale, reîncărcări de cartelă, mai multe tipuri
de asigurări și pentru a dona către ONG-uri din România. Aplicația a fost lansată în România în 2017, este folosită
lunar de peste 200.000 de utilizatori, a fost deja lansată în Polonia și urmează să fie lansată în alte câteva țări
europene.
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