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المقدمة :
بني يدينا كتاب �ش���خم، "جمع التربعات بفّعالية للموؤ�ش�ش���ات اخلريية: 
ا�ش���راتيجيات واقعي���ة وعملي���ة"، ه���و اأق���رب ما يك���ون بالدلي���ل العملي 
جلم���ع التربعات، وال���ذي حاولت املوؤلف���ة فيه جتّنب الطريقة ال�ش���ائعة 
يف تاألي���ف الكت���ب اخلا�شة مبو�شوع جمع التربع���ات، و الكتابة النظرية 
الت���ي لي����س لها ر�شيُد كاٍف م���ن الواقع احلقيق���ي و التجربة العملية يف 
مي���دان جم���ع التربعات و العمل اخل���ريي. فنجد الكاتب���ة � منذ البداية 
� ت�ش���رح يف ه���ذا الكت���اب باأنه���ا حاول���ت اأن تتوج���ه مبا�ش���رًة اإىل الراغبني 
يف اإقام���ة برام���ج جمع التربع���ات يف املوؤ�ش�شات اخلريي���ة بطريقة عملية 
وا�شح���ة، و ر�شم���ت لهم � من خالل ف�ش���ول كتابها � الطرق املبا�شرة التي 
تغط���ي كاف���ة جم���االت الربامج املتعلق���ة بجمع التربع���ات. اإن ما تقدمه 
املوؤلف���ة يف كتابه���ا ه���ذا ه���و نق���ل لواقع برامج جم���ع التربع���ات كما تقام 
الي���وم يف الع���امل الغرب���ي. قدمن���ا الذكر اأن م���ن �شفة الكت���اب املبا�شرة و 
العملية؛ فهي من الف�شل االأول تبداأ بعر�س مهام و اأدوات برنامج جمع 
التربعات، و تف�شل القول فيه، ثم تنتقل هكذا بنف�س الطريقة اإىل بقية 
ف�ش���ول الكت���اب البالغ���ة ب�شع���ة ع�ش���ر ف�شاًل. كم���ا اأنهاقد م���الأت كتابها 
بالتج���ارب ملوؤ�ش�ش���ات خريي���ة عديدة، و نق���ول متعددة م���ن اإح�شائيات و 

مناذج حتتويها كل �شفحة من الكتاب عن مو�شوع جمع التربعات.
وم���ن البده���ي اأن العمل على تلخي�س �شامل لكت���اب يبلغ من احلجم ما 
يزي���د عن خم�شمئ���ة �شفحة يف عدد حمدود من ال�شفحات مهمة تقارب 
امل�شتحي���ل؛ اإذ اإن احلدي���ث ع���ن كل ف�ش���ول الكت���اب ومباحث���ه ت�شتغ���رق 
�شفحات عديدة ال ت�شمح بها �شروط التلخي�س، وعملنا يف تلخي�س هذا 
الكت���اب هو التوج���ه بنقل زبدة حمتواه اإىل الق���ارئ العربي، فعمدنا اإىل 
ذك���ر اأه���م ف�شوله التي تعني الق���ارئ على فهم خط���وات جمع التربعات 
و تفا�شيله���ا، معرف���ني بالف�ش���ول املهم���ة في���ه، و الت���ي ال ي�ش���ع املن�شغ���ل 
الراغ���ب يف ممار�شة هذه الربامج جهله���ا، فذكرناها له باخت�شار نرجو 
، كما اأننا جتاوزنا بع�س الف�شول لعدم منا�شبتها للقارئ  اأال يكون خمالاًّ
العرب���ي، بحيث تتعلق بتقنين���ات معينة يف الدول الغربية، و خ�شو�شا يف 
اأمري���كا، م���ن قوان���ني ال�شرائ���ب، و التعام���ل احلكومي مع قط���اع العمل 
اخل���ريي، ومم���ا لي�س ل���ه م�شا�س مبا�ش���ر مبو�شوع جم���ع التربعات مما 
ميك���ن اال�شتغن���اء عن���ه، و لي�س من املفيد ذك���ره للق���ارئ العربي يف هاته 

اخلال�شة املوجزة املتعلقة بهذا املو�شوع املحدد .

ل عن االأدوات الرئي�شة  يتناول هذا الف�شل احلديث املف�شّ
جمع  بعملية  للقيام  توفريها  املوؤ�ش�شة  على  يجب  التي 

تربعات ناجحة، وهي:
واحد  كل  ومهام  وظيفة  التربعات:  جمع  على  العاملون   -1
جمع  يف  املتخ�ص�صني  يف  املطلوبة  املهارات   -2 منهم. 
التربعات، اأو التي يحتاجون اإىل تطويرها و الرتكيز عليها. 

3- الأجهزة و التقنية املطلوبة يف عملية جمع التربعات .

 توضيح األدوار و المهام:
يف  التنفيذي  املدير  مهمة  �صلب  من  التنفيذي:  املدير   -1
وما  التربعات  جمع  بق�صية  ال�صطالع  هو  اخلريية  املوؤ�ص�صات 
على  الإ�صراف  و  الرئي�صية،  املنح  ب�صاأن  العتناء  من  بها  يلحق 
اإلقاء  و  التربعات،  جلمع  تهدف  التي  املنا�صبات  و  الفّعاليات 
التوا�صل  و  املكتوبة،  التربعات  طلبات  مراجعة  و  اخلطابات، 
مع العاملني يف برنامج جمع التربعات. بالتاأكيد اإن هذه املهام 
تعد كثريًة و �صاغلَة ملن�صب املدير التنفيذي �صاحب امل�صوؤوليات 
مدير  تعيني  اإىل  التنفيذيني  املدارء  بع�ض  يدفع  مما  املتعددة، 
هذا  و  التربعات،  بجمع  املتعلقة  املهام  هذه  اإليه  توّكل  تنمية 
التنفيذي  املدير  توّل  اإن  اإذ  ال�صائعة؛  الأخطاء  من  ـ  راأينا  ـ يف 
لبع�ض املهام يف جمع التربعات مهم للغاية؛ حيث ميثل واجهة 
منا�صبة  اأكرث  مبا�صرًة  الرئي�ض  مع  املانحني  توا�صل  و  املوؤ�ص�صة، 

لهم من التعامل مع موظفني اأقل نفوذا .

 فصل: أدوات جمع التبرعات:

لماذا هذا الكتاب: 
اأ�صبحت مركزية "جمع التربعات" يف قطاع العمل اخلريي من البدهيات لدى عامة العاملني يف هذا املجال ، حيث ت�صّكل �صريان احلياة 
الفردّية هما  و  الرجتالية  يجد  لدينا  العمل اخلريي  مليدان  املتابع  اأن  بيَد  الربحية،  املوؤ�ص�صات غري  بها هذه  ت�صطلع  التي  امل�صاريع  لكل 
ال�صفتان ال�صائدتان يف برامج جمع التربعات للموؤ�ص�صات وللم�صاريع اخلريية، ويف �صبيل تطوير العمل اخلريي لدينا اخرتنا تلخي�ض هذا 
الواقعية  العملية  التجارب  و  ال�صرتاتيجي  التخطيط  تعتمد  موؤ�ص�صاتية منظمة  التربعات بطريقة  يعالج ق�صية جمع  الذي  القّيم  الكتاب 
للرفع من م�صتوى العمل اخلريي لدينا، كما نفيُد من خربةاملوؤلف الذي ق�صى �صنواٍت يف ممار�صته لهذا املجال احليوي يف العمل اخلريي.



العدد)2( شوال 1436هـ/ يوليو 2015 3

ية
مل

وع
ية 

قع
 وا

ات
جي

اتي
ستر

.. ا
ة  

يري
لخ

ت ا
سا

ؤس
لم

 ل
ت 

رعا
لتب

ع ا
جم

مهمته  والتطوير:  التنمية  مدير   -2
جمع  برنامج  نواحي  كل  على  الإ�صراف 
التربعات، و متابعة تفا�صيله، بالإ�صافة 
وجمع  املنح  طلب  خطابات  كتابة  اإىل 
وجمل�ض  التنفيذي  املدير  من  املعلومات 
التاأكد  و  التمويل،  م�صادر  حول  اإدارته 
التربعات  برنامج  خطوات  كل  اأن  من 

ت�صري ب�صكل �صحيح .
3- جمل�س اإدارة: وظيفة جمل�ض الإدارة 
املوؤ�ص�صة  متابعة  مدراء  عدة  من  املكّون 
التربعات،  جمع  عملية  يف  واأدائها 
القانوين  و�صعها  �صالمة  من  والتاأكد 
ما  عادة  الدعم.  حت�صيل  يف  وخطتها 
)15  –  12( من  مكوًنا  املجل�ض  يكون 
عملية  يف  الرتكيز  وينبغي  ع�صوا، 
لأ�صحاب  الأولوية  ومنح  اختيارهم 

اخلربات  و التجربة  يف  املجال.

كما  ـ  ومهمتها  م�شت�شارين:  هيئة   -4
الن�صائح  اإعطاء  ـ  ا�صمها  به  يوحي 
الإدارة  ملجل�ض  امل�صورة  وتقدمي 
مل  واإن  وهي  املوؤ�ص�صة.  على  والقائمني 
تكن �صرورة يف برنامج جمع التربعات، 

اإل اأن وجودها ذو فائدة كبرية .
5- موظفو التنمية و التطوير: ومهتهم 
ذكره،  املتقدم  مديرهم  لوظيفة  تابعة 
التربعات  جمع  برنامج  متابعة  وهي 
للمانحني،  ال�صكر  خطابات  وكتابة 

والتوا�صل مع الراغبني يف التربع .
هوؤلء  ومهمة  اآخرون:  موظفون   -6
التنمية  موظفي  مهام  عن  تختلف 
تفا�صيل  يف  مبا�صر  ب�صكل  املنخرطني 
الآخرون  املوظفون  يقوم  الربنامج، 
التربعات  جمع  برنامج  بدعم 
بالبحث عن ق�ص�ض موؤثرة، و �صياغة 

�صبيل  يف  املوؤ�ص�صة،  قدمتها  اإجنازات 
الو�صول اإىل متعاطفني اأكرب، ومن ثم 

داعمني اأكرث.
املتطوعني  عمل  يحتل  املتطوعون:   -7
خريية؛  موؤ�ص�صة  اأي  ن�صاط  يف  مركزية 
بداية  يف  العاملني  توظيف  اإن  حيث 
ا�صتطاعتها؛  خارج  يكون  قد  املوؤ�ص�صة 
دور  ياأتي  وهنا  دخلها،  ملحدودية 
خدمات  يقدمون  الذين  املتطوعني 

العاملني يف املوؤ�ص�صة، وبدون مقابل.
ومهمة  وامل��ق��اول��ون:  اال�شت�شاريون   -8
التنمية  موظفي  توفري  يف  تكمن  هــوؤلء 
وم�صممني  حما�صبني  مــن  والــتــطــويــر 
دائــم  ب�صكل  هـــوؤلء  فتوظيف  ــاب،  ــّت وك
الربنامج،  انتهاء  بعد  كثرًيا  �صيكلفك 
فـــالـــتـــعـــاقـــد املـــــوؤقـــــت مــــع املـــقـــاولـــني 

وال�صت�صاريني هو احلل الأمثل.

1- الق���درة على االهتم���ام بالنا�س و ق�ش�شه���م، و التاأثري فيهم 
لك�شب تعاطفهم و م�شاركتهم اأهدافك و طموحاتك .

2- الق���درة عل���ى الكتاب���ة: يف جم���ع التربعات حتت���اج اإىل كتابة 
اأن���واع خمتلف���ة م���ن الر�شائ���ل و اخلطاب���ات، كخطاب���ات طل���ب 
الت���ربع وطل���ب املن���ح الكربى، ور�شائ���ل ال�شك���ر للمانحني، وكل 
ه���ذا يحت���اج اإىل ق���درة متمي���زة عل���ى الكتاب���ة و اإي�ش���ال مع���ان 

اإيجابية من خاللها مبا يالئم طبيعتها.
3- �شناع���ة مل���ف تعريفي متمّيز وج���اذب للموؤ�ش�شة و لربنامج 

جمع التربعات.

مهارات جمع التبرعات:

1- مكاتب جمهزة .
2- اأجهزة ات�صالت جيدة.

3- اأجهزة كمبيوتر و ملحقاتها.
4- اإتاحة خا�صية قبول التربعات عرب البطاقات الئتمانية.

 التجهيزات و التقنية المطلوبة في عملية جمع التبرعات:
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 البداية: ضع خطتك وحدد أهدافك:
من الطبيعي يف جمال العمل اخلريي اأن تبداأ املوؤ�ص�صة عامها الأول بالعتماد على املمولني لها منذ البداية، 
للتمويل و جمع التربعات،  اأعمالها و�صع خطة  ا�صتمرارية  الراغبة يف  للموؤ�ص�صة اخلريية  اأنه من الالزم  بيد 

وجتهيزها بعد نهاية العام الأول.

 ضع ميزانية لعملية التطوير وفعالياتها:
يف  ت�صهم  التي  و  التربعات،  جمع  لفعاليات  ر�صدها  تريد  التي  امليزانية  لو�صع  اخلا�صة  تقديراتك  على  �صتعتمد  البداية  يف 
تطوير موؤ�ص�صتك اخلريية و ن�صاطاتها. لحقا �صيمكنك من ال�صتفادة من تقارير ال�صنوات املا�صية للميزانية املخ�ص�صة لتلك 
الفعاليات، ومن خالل درا�صتها واإثبات ال�صروري والعاجل منها، ومالي�ض كذلك، �صت�صل اإىل و�صع ميزانية اأدق. يف ماياأتي 
جدول ي�صاعدك على تقييم امليزانيات املنفقة يف الأعوام املا�صية، و و�صع مالحظاتك ملعرفة الذي ينبغي اأن ُيثبت يف ميزانية 

هذا العام و الذي ميكن ال�صتغناء عنه :

 تحقق من إيراداتك المتوقعة:
و�صعك  يف  املتوقعة  اإيراداتك  اعتبار  عليك  ينبغي 
التي  امل�صمونة  املنح  تت�صمن  الإيرادات  هذه  خلطتك، 
تقديراتك  و  الدائمني،  الداعمني  من  موؤ�ص�صتك  تتلقاها 
اإقامتها مرات عديدة  التي متت  الفعاليات  بع�ض  لعوائد 
اأ�صبحت ح�صيلتها قابلة للتوّقع. مهمتك يف هذه املرحلة 

من اخلطة اأن تتاأكد من �صحة الأرقام لإيراداتك .

 تكاليف ونفقات اإلدارة :
املر�صودة  امليزانية  معرفة  خطتك  و�صع  يف  اإليه  التنبه  عليك  يجب  مما 
عليها،  العاملني  رواتب  من  نفقاتها،  و  التربعات  جمع  اإدارة  لتكاليف 
ن�صبة  تتجاوز  األ  املهم  من  التربعات.  جمع  لعملية  املهمة  والتجهيزات 

النفقات الإدارية 30% اإىل 50% من ميزانية الربنامج .

 المشاركات غير المالية:
مع اأن الهدف الأول لعملية جمع التربعات هو جمع و تنمية املال حل�صاب 
امل�صاركات  بع�ض  جتاهل  لينبغي  اأنه  اإل  اخلريية،  املنظمة  اأو  املوؤ�ص�صة 
التي تدعم  الر�صوم  و  الكتابة  اأخبار موؤ�ص�صتك، موهبة  املالية: )ن�صر  غري 
موؤ�ص�صتك  مع  املتعاطفني  بع�ض  يقدمها  اإلخ(،التي   ... موؤ�ص�صتك  ن�صاط 
على  يعود  اأن  ميكن  وتنميتها  امل�صاركات  هذه  من  ال�صتفادة  ن�صاطاتها.  و 

املوؤ�ص�صة بالنفع على املدى الطويل والق�صري على حٍد �صواء .

مالحظاتالتكلفة ال�شنويةالبند
رواتب املوظفني

تكاليف ال�صت�صارات و التعاقدات
الرحالت و زيارات املانحني

جتهيزات املكتب
الطباعة والت�صميم

الن�صر و التوزيع
الدورات التدريبية للموظفني

الدعم التقني
برامج خا�صة

املجموع
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تعتمـــد الكثري مـــن املنظمات اخلريية على الدعـــم احلكومي و املنح الكربى من بع�ض ال�صـــركات؛ مما يجعلهـــا تتجاهل بالكلية 
التوجه اإىل ك�صـــب الدعم الفردي الذي يقوم على اأفراد املجتمع. اإن ما نوؤمن به يف اأطروحتنا يف هذا الكتاب اأن الدعم الفردي 
هو العمود الفقري للعمل اخلريي يف اأي جمتمع، ويف هذا الف�صل �صوف ن�صلط ال�صوء على الدعم الفردي و كيفية ك�صبه من ِقبل 

املوؤ�ص�صات و املنظمات اخلريية .

يقوم هذا الف�شل على ثالثة حماور رئي�شية جتيب عن هذه االأ�شئلة الثالثة:
 كيف جتعل موؤ�ص�صتك جديرة وجاذبة للدعم الفردي؟

 كيف تعرف دوافع داعميك؟
 كيف جتلب داعمني جددا؟

 اجعل مؤسستك جديرة وجاذبة للداعمين من األفراد:
تركـــز كثـــري من كتب و مقالت جمع التربعات على الطرق الأ�صـــرع جللب املال، بيـــد اأن املال مهما بلغ ما مت جمعه يف 
اأوقات ق�صـــرية و بطرق �صحرية ل يعني ا�صتقرار املوؤ�ص�صة و املنظمة املال على املدى الطويل. اإن ما حتتاجه املوؤ�ص�صة 

اخلريية لتك�صب �صفة ال�صتمرارية هو اجلمع والحتفاظ باأعداد الداعمني الأفراد من جمهورها.
اإن اأ�صـــا�ض العالقة التي تقوم بني هذه املوؤ�ص�صـــات و اأفراد املوؤ�ص�صـــة هو الثقة. الثقة باأن املوؤ�ص�صـــة متار�ض دوًرا فاعاًل 
ومفيًدا يف خدمة املجتمع، هذا كل ما يهم الفرد الذي يقدم دعمه لهذه املوؤ�ص�صات. ولكن املوؤ�ص�صات اخلريية ل ينبغي 
لها اأن تعتمد على هذه الثقة، و تعتربها مطلقًة؛ فهي لي�صت كذلك؛ اإذ لو غابت اإجنازات هذه املوؤ�ص�صة و ن�صاطاتها عن 
معرفة الفرد –مع وجودها يف حقيقة الأمر- فهذا �صيوؤدي يف نهاية املطاف اإىل خ�صارة الداعم؛ ولذلك كان من املهم 
جَدا اأن تول املوؤ�ص�صـــة اهتماًما بالًغا بالتوا�صـــل مع اأفراد املجتمع، وخا�صـــة مع الداعمني لها، لتطلعهم على تفا�صيل 
اإجنازاتهـــا وبراجمهـــا، بحيث يكون الفرد على معرفة م�صـــتمرة باأثر تربعاته و دعمه الذي ي�صـــتهلك وقًتا من حياته، 
ويريد له اأن يكون مثمًرا. يف درا�صـــة خمت�صـــة اأثبتت اأن 56% من الداعمني من الأفراد يقررون اأنهم على ا�صتعداد اأن 

يقدموا دعًما اأكرب للموؤ�ص�صات اخلريية التي تثبت فاعلية اأكرب يف املجتمع .

 فصل: الدعم الفردي للمؤسسات الخيرية:
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لتحقي��ق هذا التواص��ل، ولرفع ثقة الداعمي��ن، يقترح الكتاب أرب��ع خطوات مهمة:

اأ

ج

ب

د

العناية بالتقارير احلكومية التي ترفعها املوؤ�ص�صة 
لذكر ن�صاطاتها، وهذا واإن مل يتم اطالع الداعم 
عليهـــا مبا�صـــرة؛ لأنها مل تكتب لـــه، اإل اأنه ُيعترب 

اأر�صيًفا ر�صمًيا يعزز م�صداقية املوؤ�ص�صة.

توا�صل مع داعميك باحرتافية، فاإر�صال ر�صالت 
ال�صـــكر و الدعوات اخلا�صـــة للفعاليات يجب اأن 
يكون على م�صـــتوى عـــاٍل من املهنيـــة؛ وهذا مما 

يعزز ثقة داعميك باملوؤ�ص�صة.

�صـــارك تقاريرك املاليـــة مع داعميك باإر�صـــالها 
لهم عرب املجموعة الربيدية اخلا�صـــة باملوؤ�ص�صة 
و داعميها، اأو عرب املوقع اخلا�ض؛ لرفع م�صـــتوى 

ال�صفافية و امل�صداقية.

ركـــز على جناحـــك، فالداعمون لي�صـــوا مهتمني 
بالعقبـــات و ال�صـــعوبات التـــي تواجههـــا بقـــدر 
اهتمامهـــم باإجنازاتـــك و جناحاتـــك؛ فالرتكيز 

عليهما مفتاح الثقة.

 دوافع الداعمين للمؤسسة:
تتلخ�ض دوافع النا�ض يف دعم املوؤ�ص�صـــات و املنظمات اخلريية يف ا�صـــرتاكهم يف النتماءات وامل�صـــاعر امل�صـــرتكة جتاه ق�صـــايا معينة. على 

العامل يف جمع التربعات التعرف على دوافع املانحني يف العطاء، و الرتكيز عليها يف الدعاية لربناجمه يف جمع التربعات.

 الحصول على داعمين جدد:
اإن �شب���ل احل�ش���ول عل���ى اأف���راد داعم���ني ال ح�ش���ر لها، ومم���ا قد ثب���ت من خالل 

املمار�شة التاأكد من فّعالية الو�شائل االآتية:
عـــن طريـــق الأ�صـــدقاء واملجتمع املحيط باملوؤ�ص�صـــة. عـــن طريق الفئة امل�صـــتهدفة 
بن�صاط املوؤ�ص�صة، حيث يقرر بع�صهم اأن يكون ذا دور يف حتقيق ر�صالة املوؤ�ص�صة بعد 
التعرف عليها. عن طريق و�صـــائل الإعالم ومواقع التوا�صل الجتماعية. عن طريق 

الفعاليات اخلا�صة باملوؤ�ص�صة .
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 فصل: كيف تجعل المانحين يستمرون في العطاء؟
مهم���ا كان والء الداعم���ني االأف���راد ملوؤ�ش�شت���ك ف���اإن تربعاته���م ال تكفي ال�شتمراري���ة املوؤ�ش�شة. يف ه���ذا الف�شل �شنعر����س لتحليل قاعدة 

املانحني لديك، وكيفية �شمان ا�شتمراريتهم يف العطاء:

 اشكر داعميك:
من الآداب التي تعلمناها منذ طفولتنا �صـــكر كل مـــن مينحك هديًة اأو يقدم اإليك خدمة، 
و�صـــكر الداعمـــني علـــى تربعاتهم من اأ�صا�صـــيات فن جمـــع التربعات، وهي من اأ�صـــباب 
ا�صـــتمرارية الداعمني يف العطاء؛ فر�صالة ال�صـــكر تو�صل للداعم ر�صالة مفادها اأنك كنت 
يف غاية احلاجة اإىل دعمه؛ مما ي�صـــجعه على املزيد من العطاء. ينبغي هنا اأن ننبه اأنك 
يجب اأن تراعي يف ر�صـــالة ال�صـــكر املبلغ املمنوح؛ فللمبالغ ال�صـــغرية تكفي ر�صـــالة ال�صكر 
عن طريق الربيد الإلكرتوين؛ فالداعم ل يريد اأن ُي�صـــرف تربعه على ر�صوم الإر�صال يف 
الربيد. كما اأن من املنا�صب للمبالغ الكبرية ر�صالة �صكر تنا�صبها، و تكون اأكرث احرتافية، 

فرت�صل عن طريق الربيد. انظر النموذج:

 انقل رسالة مؤسستك:
اإن مـــن اأهم ما يعطي املانحني الرغبة يف موا�صـــلة العطاء مع موؤ�ص�صـــتك هو 
تذكرهم لهدف موؤ�ص�صـــتك، و اأهمية ر�صـــالتها، و�صـــعورهم باللتزام نحوها. 
اإن نقل ر�صـــالتك و تذكريك باأهدافك ينبغي األ يكون عن طريق ر�صـــائل طلب 
التربعات التي تزدحم بها �صـــناديق الربيد اخلا�صة بالأفراد؛ فهذه الطريقة 
مملة للداعمني؛ حيث تتبعها غالبية املوؤ�ص�صـــات اخلريية. باإر�صال تقارير عن 
الن�صـــاطات احلديثة ملوؤ�ص�صتك و اإجنازاتها ي�صـــتطيع اأن يفهم الداعم اأهمية 
عطائـــه، و يتذكـــر بهذه التقاريـــر التزامه الذي قطعه مع موؤ�ص�صـــتك. كما اأن 
ر�صـــائل جتديد ال�صـــرتاك ال�صـــنوي مهمة لت�صـــعر الداعم ب�صـــيء من التعّهد 
ملوؤ�ص�صـــتك. ويبقى بني هاتني الطريقتني اإر�صـــال خطابات ال�صتغاثة يف وقت 
احلاجة، ولكن مع املراعاة ال�صديدة للغة اخلطاب باأل يكون مبا�صًرا اأو جاًفا.

 اجعل داعميك أكثر 
مشاركًة:

اإن حاجتـــك لداعميـــك مـــن الأفـــراد ل 
تنتهي عند التربعات املالية، ولكن ميكن 
توظيفهـــم و ال�صـــتفادة منهـــم يف نقـــل 
ر�صـــالة املوؤ�ص�صـــة و م�صـــاركة اإجنازاتها 
و ن�صـــر اأخبارها، و هذه امل�صـــاركة متنح 
الداعـــم ارتباًطـــا اأقوى باملوؤ�ص�صـــة التي 

يدعمها.

 تحليل قاعدة 
المانحين:

اإن تق�صيم املانحني ملوؤ�ص�صتك على ح�صب 
عطائهـــم اأمر مهـــم للغايـــة يف الرتكيز 
عليهم و معرفـــة التعامل معهم، ويقرتح 
الداعمـــون  ثالثًيـــا:  تق�صـــيًما  الكتـــاب 
املقدمـــون  الداعمـــون  و  العتياديـــون، 
للمنـــح املتو�صـــطة، و الداعمـــون للمنـــح 
الكـــربى. ويتـــم حتديد هـــذه الأق�صـــام 
ح�صـــب املبالـــغ املمنوحة، و عـــدد مرات 

التربع ال�صنوي.

نكتب لك عن �صـــعادتنا بو�صـــول تربعك ال�صـــخّي مببلغ 80 دولر، والذي �صي�صـــاعدنا موظفينا و 
املتطوعني لدينا يف م�صـــروع التنمية اخل�صـــراء للنباتات املحلية يف اأو�صن�صـــايد لتوفري حياة اأكرث 
ازدهـــاُرا لالأجيـــال القادمة. كما نود اإ�صـــعاركم باأن امل�صـــروع يتلقى دعُما و ت�صـــجيعًا جيدين من 

املجتمع حيث متكنا من جمع تربعات 120 مواطنا . 
كمـــا نود اإطالعكم على اأخبارنا اجلديدة و امل�صـــجعة حيث متكن اأحد املتطوعني لدينا من اإيجاد 

داعم جديد مل�صروعنا و وعده بالترباع ب500 دولر يف اجتماعهم القادم 
نكرر �صـــكرنا لك و نرجو ان ترى يف �صـــوارع املدينة قريبا الأثر الذي �صـــاهم فيه تربعكم، ونحب 
دعوتك اإىل احتفالنا يف ال 25 من يونيه بفندق �صـــيربد على ال�صـــاطئ، نتطلع اأن نزودكم مبزيد 
من الأخبار اجليدة عن م�صـــروعكم يف ر�صـــائلنا القادمة، وندعوك لت�صـــفح موقعنا على ال�صبكة 

ملتابعة امل�صتجدات والتطورات لدينا.

روكي بيت�س
 املدير التنفيذي مل�شروع التنمية اخل�شراء 

ماري دون 
2554 ال�شارع رقم1 اأو�شن�شايد/ لو�س اأجنلو�س

عزيزي ماري دون:
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 فصل: التبرعات المتوسطة والمنح الكبرى:
جتد املوؤ�ص�صات اخلريية يف الغالب الأعم �صعوباٍت يف احل�صول على املنح الكربى التي ت�صمن لها ال�صتقرار املادي على املدى الطويل، و يف 
هذه احلالة فاإن العتماد على التربعات املتو�صطة هو احلل الأمثل لتحقيق ال�صتقرار املال للموؤ�ص�صة. يف هذا الف�صل �صنناق�ض التربعات 
املتو�صطة، و كيف ت�صجع املوؤ�ص�صة اخلريية الداعمني لتك�صب عطاءهم و ت�صمن ا�صتمراريتهم، بالإ�صافة اإىل مناق�صة كيفية ك�صب املنح 

الكربى و احل�صول عليها ب�صكل متكرر .
اإن اأول خطوة يف طريق احلفاظ على داعميك هو معرفتهم، ومعرفة حجم عطائهم للموؤ�ص�صة، وهذه املعرفة �صتحدد لك طريقة التعامل 
هوؤلء  دعوة  كما ميكنك  ملوؤ�ص�صتك.  الداعمني  قائمة  املقدمة من  للمنح  المتنان  و  ال�صكر  ر�صائل  باإر�صال  البدء  عليك  بعد ذلك  معهم. 
املانحني للقيام بزيارة ميدانية للموؤ�ص�صة، و الطالع املبا�صر على ن�صاطاتها و فعالياتها؛ اإن هذه الزيارة �صتمد ج�صورا من التوا�صل، وتوثق 
يختلف عن دعوة غريهم؛  الكربى  املنح  اأ�صحاب  الداعمني  اأن دعوة  ننبه  اأن  املهم هنا  اأنه من  بيد  الداعمني.  بهوؤلء  موؤ�ص�صتك  عالقة 
فال�صتعداد لهم يجب اأن يكون اأكرب، و على طريقة اأف�صل، كما اأن عدد الزوار املدعوين ينبغي اأن يكون حمدوًدا لزيادة الرتكيز عليهم، 
و ال�صتفادة من هذه الزيارة باأمثل طريقة. وت�صيف املوؤلفة: اإن عقد الفعاليات و املحا�صرات اخلا�صة باأ�صحاب املنح الكربى مما له اأثر 

كبري يف برنامج جمع التربعات.
على م�صتوى اآخر، فاإن الجتماعات الفردية بالداعمني تكون ذات مردود جيد يف عملية جمع التربعات با�صتهدافها للمانحني املتو�صطني 

واأ�صحاب املنح الكربى؛ اإذ تثبت الدرا�صات اأن الجتماعات الفردية تطّور من عطاء الداعمني املعتاد ب�صكل م�صطرد.
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 فصل: الفعاليات:

تعـــد الفعاليـــات، اأمثـــال )حفالت 
الع�صـــاء، واملعار�ض، واملهرجانات، 
واملحا�صرات اجلماهريية ..اإلخ(، 
ملتقـــى جيـــدا جلمهـــور املوؤ�ص�صـــة 
مـــن  وغريهـــم  الداعمـــني  مـــن 
املتعاطفـــني  والراغبني يف التعرف 
على ن�صـــاط املوؤ�ص�صـــة ور�صـــالتها. 
اإن خال�صـــة هـــذا الف�صـــل تـــدور 
علـــى حتديـــد الفّعاليات املنا�صـــبة 
جلمهور املوؤ�ص�صـــة والداعمني لها، 
مـــن خالل اإجـــراء ا�صـــتطالع عام 
عـــن نـــوع الفعاليـــات التـــي جتذب 
جمهور املوؤ�ص�صـــة و تدعوه للتفاعل 
معها، ثم اختيار الن�صاط والفعالية 

ذات اجلماهرييـــة الأكـــرب التي مت 
ر�صدها يف ال�صـــتطالع. بعد ذلك 
يتـــم حتديـــد امليزانيـــة للفعاليـــات 
املختارة، و يتم التخطيط للفعاليات 
احل�صـــور  مـــن  م�صـــتفيدين   -
اجلماهريي- بجعلهـــا بوابًة جلمع 
التربعات مـــن الداعمني احلاليني 
و ا�صتقطاب داعمني جدد، وترتيب 
لقاءات خا�صـــة معهم بعد الفعالية 
التـــي يتـــم فيهـــا عر�ـــض م�صـــاريع 
املوؤ�ص�صـــة و ر�صـــالتها و اإجنازاتها. 
هـــذه  مـــن  الرئي�ـــض  الهـــدف  اإن 
الفعاليـــات هـــو الو�صـــول اإىل عدد 
جديد من الداعمني اأ�صحاب املنح 

املتو�صـــطة والكربى، مـــع املحافظة 
على الداعمني احلاليني.

بعـــد انتهـــاء الفعاليـــة بيومني عليك 
الهتمـــام باإر�صـــال ر�صـــائل ال�صـــكر 
و المتنـــان للح�صـــور مـــن املانحني 
والذيـــن  تربعـــات  قدمـــوا  الذيـــن 
وكانـــت  بعـــد،  �صـــيَئا  يقدمـــوا  مل 
الفعالية اأول منا�صـــبة جتمعك بهم، 
مـــامل حتر�ـــض على هـــذه الر�صـــائل 
والتوا�صل مع �صيوف الفعالية فاإنك 
�صتفقد فر�صة ذهبية لك�صب داعمني 
حمتملني؛ فاجعل هذه الأعمال على 
قائمـــة اأعمالك املهمة يف الأيام التي 

تلي الفعالية
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 فصل: تحسين موقع المؤسسة من أجل جمع تبرعات أكثر فعالية:
ا من جمهورها لي�ض له توا�صل مبا�صر  تهمل كثري من املوؤ�ص�صات الدور الفاعل ملوقعها يف برنامج جمع التربعات؛ مما يكلفها قطاًعا عري�صً
مع املوؤ�ص�صة اأو املنظمة اإل من خالل موقعها الإلكرتوين. اإن العمل على حت�صني امللف التعريفي للموؤ�ص�صة يف موقعها الإلكرتوين، و تخ�صي�ض 
�صفحات من املوقع لنقل الفعاليات احلديثة عرب ال�صور و البث املبا�صر، و عر�ض اأرقام التوا�صل للراغبني يف التربع، و اإتاحة اإمكانية التربع 

املبا�صر عرب البطاقات الئتمانية، �صوف يعزز من ح�صيلة املوؤ�ص�صة من برنامج جمع التربعات ب�صكل مميز و ظاهر .

 فصل: استخدام اإلعالم في سبيل جمع التبرعات:
اإن الو�صيلة الأكرث جدوى يف هذا الع�صر لتحقيق انت�صار اأو�صع، وللو�صول اإىل اأكرب عدد من اجلماهري، هو الإعالم مبختلف و�صائله، وعلى 
املوؤ�ص�صة و املنظمة اخلريية التي تريد اأن حتقق جناحا وا�صًعا يف جمع التربعات اأن تتعلم فن التوا�صل مع الإعالم ومع قنواته املختلفة، 
من اإعالم مرئي و ورقي و مواقع توا�صل اجتماعي. اإن مفتاح النجاح للموؤ�ص�صات و املنظمات اخلريية مع الإعالم يتلخ�ض يف اإجادة عر�ض 
ق�ص�ض املوؤ�ص�صة. وما نعنيه بق�ص�ض املوؤ�ص�صة هو ت�صمني ر�صالتها و اإجنازاتها و ن�صاطاتها يف ق�ص�ض جاذبة للم�صاهد و املتابع، تدفعه 
للتعاطف معها، و تقدير جهودها، و الرغبة يف امل�صاركة يف ن�صاطها و فعالياتها. اإن عر�ض احلالت التي قمت مب�صاعدتها من خالل ن�صاط 
موؤ�ص�صتك، و الأفراد الذين تغريت حياتهم نتيجة خدماتك، تعّد مادة د�صمة ل�صنع ق�ص�ض منا�صبة لالإعالم، و لها قدرة كبرية جًدا يف 
ك�صب التعاطف مع موؤ�ص�صتك و ن�صاطها. بالعتماد على ُكّتاب جيدين، و م�صورين متميزين، و من له خربة يف الإخراج الفني، ت�صتطيع اأن 
ا من ق�ص�ض موؤ�ص�صتك لتعر�صها على الإعالم لحًقا، و حتقق من خاللها زيادة يف جمهورك والداعمني  تنتج مقاطع م�صورة حتكي بع�صً
لك. بالن�صبة اإىل و�صائل الإعالم املكتوبة و غري املرئية )الراديو( كل ما حتتاجه هو ن�ض جيد ينقل للمتابعني ق�صة من ق�ص�ض موؤ�ص�صتك 

بطريقة �صاعرية و جّذابة .
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