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FUNDAȚIA GLOBALĂ TRL 

 

GARANȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR 

Fondul de caritate TRL 

Dragoste. Libertate. Caritate. 

 

     Fondul de caritate TRL gestionează cinci procente din toate fondurile Fundației Globale TRL, scopul său fiind de a 

sprijini direct (nu prin subvenții) sectorul non-profit din toată lumea. 

     5% din totalul achizițiilor Fundației Globale TRL vor fi trimise sub formă de ajutor direct către ONG-uri din întreaga 

lume. Programul vizează, de asemenea, organizații care oferă asistență persoanelor grav bolnave și persoanelor 

aflate în situații dificile, precum și organizațiilor implicate în monitorizarea și soluționarea problemelor mediului 

înconjurător. 

     Este important de menționat faptul că fonduri considerabile vor fi alocate promovării culturii de consum, care va 

crește în multe țări după începutul fazei active de utilizare a fondurilor TRL. De exemplu, o creștere multiplă a 

produselor plastice ar fi inacceptabilă - poziția principală asumată a unuia dintre co-autorii TRL în calitatea sa de 

susținător al organizației Greenpeace. 

 

     De asemenea, fiecare cetățean care primește o indemnizație TRL poate dona aceste sporuri, partial sau integral, 

către o cauză caritabilă. Pentru a preveni finanțarea organizațiilor ilegale, toate operațiunile sunt efectuate prin 

intermediul Fundației Globale TRL, dar sponsorul are dreptul de a specifica organizația pe care dorește să o 

finanțeze; pentru a putea primi o donație TRL, ONG-urile trebuie mai întâi să se înregistreze în sistemul de fonduri de 

caritate TRL, să treacă de verificări și să fie validate în conformitate cu reglementările legale pentru a obține statutul 

de organizație parteneră a programului de caritate TRL. 

 

     Unul dintre cei mai importanți factori în ceea ce privește securitatea algoritmilor TRL este independența mass-

media. Fundația Globală TRL va aloca fonduri semnificative pentru a veni în sprijinul jurnaliștilor independenți. 

 

     În cadrul TRL MOU, se încheie acorduri preliminare între Fundația Globală TRL și partenerii care împărtășesc 

valorile umanismului, drepturilor și libertăților, precum și implementarea și dezvoltarea Economiei 4.0. 

     Directorii diferitelor departamente ale Alianței TRL ajută la încheierea memorandumurilor cu acele organizații 

care lucrează în domeniile pentru care sunt ei responsabili. 

 

Info: https://www.trl-global.org/partnership  
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