
 1آن چه که شما برای گردآوری موفقیت آمیز کمک های مالی باید بدانید  : مطالعه موردی

 

 3و اسمارینیتا شتی  2دوانشید وید :نویسنده

 2۰22اکتبر  2۵،  4منبع: پلتفرم بررسی توسعه هند )آی. دی. آر( 

 مترجم: حمیدرضا زرنگار

 

فردآوری همک مالی هلی  رشم  کک اماامان اام   همگان در بخش اجتماعی به شمما وااهد  فت  هه  

کک اممماامان ایرااتتماعی  دمما اماای می  ااا   تییراد بلدم  م  ی اکدماد هد  هه بادجه یاا برای ااداا عملیاد واد 

را داشمته باشم   به اکت  ر یگ فردآوری همک مالی  یییت هدد س ام م  مالی کک اماامان اام   فردآوری همک 

   ماعی میادل متتیر فروش در بخش اقتصاد اا مالی در بخش اجت

ککی   -  امماامان ایر دولتی هد یهد  هه ب اای  چگااه دو ای را برای شممما باا میاکت مطالیه ماردی درکچه

 اااسمممتدم  فیمالیم  فردآوری هممک مالی در داو  را با   6بدتیم   -رکپ  اممماامان ایر ااتتماعیو دکگری    5آدکیماکتبدیماد  

کک اماامان   آدکیاکتبدیاد برا   بماس پیش  ۱۲اماای و  ثییر چد امط ی آن در عر   همک هزکده ظرفی    اامتتادس اا

آن ها اکت هار را با  مرهز بر رهبری و م کرک  آمااش و .ظرفی  امماا و در پی بمباد هیتی  آمااش در هد  اامم 

اوری را برای شمدااماکیت  ربی  و ظت   رهیبی اا بسمی  مردمی و فد بدتی -رکپکادفیری در م ارس ااداا می دهد   

رهبران مردمی در مبماراس بما  تییراد مم ای و اقلیه بمه همار می فیرد  هر دو امممااممان بما نیتی اا زکدتیمان  اا جملمه  

همای مربا  بمه واد همارهماکی پر  مثییر اادماا هددم  و در ظااسهما  همار میهادهمان و جااامانت شممممروام ان و دولم 

ادکر همافی پال برای رامممیم ن آن هما بمه اکت مرظلمه هلیم ی بادت امما اکت امممتری باد مملا اا  دهدم   فردآوری م م می

 هاها و آماوتهچالش
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 شروع کوچک

با دو امرماکه هاچک    ۲۰۱۷به نار راممی در امال    آدکیاکت .امخ  باد  آدکیاکتبدیاد   امال های اولیه فیالی 

اامتتادس شم    آااا به هار هرد  اکت پال برای اجرای پروژس هاکی آاماکشمی  -دوامتان و واااادس و واا اا هیت  م کرس -

فذاران به اماکش های ایرااتتاعی شممرکک و اممرماکههات امماامانهه هار واد را برای زکدتیان مختلف اا جمله دول 

به دو مدبع ممه بادجه دامترامی   ۲۰۱۸ امال  در ها  آن  باد  امکان پذکری پروژس  فذاردا   ه فت اشمان دادن شمااه 

هممک هرد  ما براماممه   آدکیماکتپیم ا هردام ی کمک هممک هددم س اممادی و کمک امماد شمممبمه دولتی  هممک هددم س اممادی بمه 

  .ظماک  هردببرد و اماد شبه دولتی اا آن ها برای ااداا هار در دهلی  ۷فاا واد را به اکال  اربی

اکت فیالی  ااداا شمم ی اکرا    .کافتهت  یم ی کا متمرهز ابادهات اکت فرآکد  امماامانآپمااد  بیش  ر ااممتارد

اه اهدد س اصملی واد   آدکیاکتشمیا  پی ا هردت  ۱۹هاوک    ۲۰۲۰شمبکه ای اا بدیااگذاران وجاد داشم   وقتی در امال 

فیریت در ظال بررامممی  را اا داممم  داد  آن ها برای دو امممال هام ی به اکت اه اهدد س وابسمممته بادا  هه قب  اا همه

  اظتماید اات ال هار واد به چد  اکال  و ظماک  اا اکت فیالی  باد

 ااادم   فتتدم  همه دکگر امی مماس فرفتدم  و    بدیماد  بما اکت ظمالت کمک مماس قبم  اا وما ممه هممک همات آن هما بما

  بزرفی  ضمربه  اکت  اماکد   میطاف ۱۹هاوک   را  امیت مالی هدد  و باک  بادجه واد را به امم  همک های    آدکیاکت

آوری امرماکه  فروشمی واد برای جمعهای وردسعضما داشم  و به اامتیدای م  اری پال هه اا   ش ۱۷  بدیاد  اکرا بادی

اما اکت مبلغ برای پرداو    .هزار  ا کک میلیان روپیه  هسمگ هردس بادا  هی  مدبع مالی دکگری ا اشم   ۷۰۰   رکبای 

دامممتمزد هافی اباد و به همیت دلی  مدبار شممم ا  اهیر اعضمممای  یه را در امان پاکان پروژس در ماس ژونت رها هدد   

ت جماکی همه قب ی در آادما همار  دولم  اکمالتی فاابمال  اماممه و  یمم ا ی باد همه بدیماد در ق ر مربا  بمه  تماههچمالش بزر 

  بادا  هردا ت دادس می

در کک امااهت واشمبختااهت ظرف دو امال ظرفی  هافی در دول  اکداد شم  و بدابراکت اعضمای بدیاد  اااسمتد  

 امممال  ۲۰۲۰   امممااام   عملی  مسمممت م   نار  بمه  را  وم مماد  بمباد  اا  هماکی  جدبمه  واد  راادم فی  آمااشمممگماس   در مارد

صممد و  باد و شممره  ها و اه اهدد فان همگی برای   ۱۹امماای باد  آن امان ابت ای شممیا  هاوک   اممرااشمم 
پال ورج می هردا   اما  ۱۹هاوک   و ام اد راماای  ۸اضمطراری  شمراک  در  شممروا ان   واکر برای همک و ام اداخسم 

واااتد   ها مدط ی ابادی اکرا آن ها میت چروش به ام  هارهای ام ادی برای آنآدکیاکتبا  اجه به هار و مثمارک   

به   اک  هیتی  م راممه به روشممی اممیسممتمی و راهبردی ادامه دهد   اممرااداا پب اا صمم ب  با شمممار متی دی اا  
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8 The Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund). 

 



مذهار و فتتگا با ظامیان قبلیت  بدیاد  به همک کافتد   پب اا م ظظه ااداد اعطاهدد فان همک هات ککی را ع قمد

ها برای  اکت ظامی ج ک  مبمالتی   م  عداان هممک هزکدمه اا فی پرداو  هردی م م ار همی پال هه بر همک به آن

  هردمی    اکم  ایز را   آوری هممک همای ممالیمتمرهز می شممم  و در عیت ظمال فیمالیم  جمع  اکمالم  فاآاداممه براماممه 

 :مثمارک  آاما اادس باد

اا پال برای اامممتخم اا فردی اامممتتمادس هدیم  هه امممرماکه مارد ایماا شممممما را برای رشممم  هار ان "
  "فردآوری هد 

یب  شم  و پال مارد ایاا را در چد  امال اول فیالی  اا مدابع پراهد س به دام    ۲۰۱3در امال   بدتی -رکپ  

وجاهی    اماامان   رکت همک مالی را در چمارمیت امال پب اا  اامیب درکاف  هردا   در ابت اها بزر می آورد  آن

درآمم  ت  در مم ارس هههمای مم کرکم  مم رامممه هردام  کما همیتمههما  اا جاااماای همه بما آن هما همار میرا اا نرکق هزکدمه

هردا ت درکاف   و مسماب ا ی هه شمره  می  ۹ اشماهاقراردادهای بدیادهات و درآم  ظاصم  اا همک هزکده   صمیلی  

  ۱۱ااتدتارد وآشاها  ت ۱۰جماای آپ ااتارد هارفاسامادت مااد  می

واد را در کک رابطه عشممق و اترد با اممرماکه کافتد   آن ها می دااسممتد  هه   بدتی -رکپدامم  اا رهاران  

ی اما همچدیت درکافتد  هه پرداوتت به اکت ماضمما  آن ها اوتصمماد دهد باک  امان و مدابیی را برای جمع آوری پال 

ک های مالی اا  شمممرو  به درکاف  هم  بدتی -رکپت  ۲۰۱6را اا هار در امیت دور می هد   در مرظله دوات در امممال 

            هرد  اکت قبیم  ظمامیمان همار و  مثییر    بدیمادهمای وماااادسو  ۱۲  افراد بما یرود ومالب بمایمدماعمه همای مااممماا بمه  

مان ه  در  دهد  اشمان  را  واد ظماک  داشمتد   ع قه  و هردا   برقرار  ار با   بدتی -رکپ  یه با  دک ا ت  را  بدتی -رکپ

 .در   ش باد  ا اا بدیادهای بزر  داولی همک مالی جمع آوری هد ی اما مافق اش  ااامانامانت 

به عداان امممااماای هه در   انع چد کت ظااس مااد  مشممماره  شممممروا انت جاااانت آمااشت   بدتی -رکپ

 .هد ت در الگاکی هه اهیر بدیادها در پی آن هستد ت امی فدد ظکام  م ای و ماارد دکگر هار می

 

  ااا دااشگاهی وصاصی در هد واتان  ۹

اممام اران هلی ی را اا  کک هدترااب چد  رواس امایاه اام  هه هارآفرکدانت دااشمداکانت امرماکه فذاران و  (MIT GSW)  هارفاس اامتارد آپ جماای ۱۰

 .اراار جمان فرد هه می آورد  ا اهاایسته هارآفرکدی کک مدط ه میزبان را  سرکع بخش 
 .آمرککا  مت  س  اکاید  در  دااشگاهی  ااا  ۱۱

هرور روپیمه اکر اکت   5فمذاری بیش اا  بمه بخش وم مماد ممالی  یلق دارام  همه در آن نب مه ای اا افراد دارای مماااد امممرمماکمه (HNIs) افراد بما یرود ومالب بمای ۱۲

  شاا فیری میشاا ی اکرا با یرود والب آن ها در صدی  مالی اا ااس بد ی میفروشی نب هکی به عداان وردس هافذاریارماکه  چدیت آاتااه هستد  

 



   مالی های  کمک یافتن گردآورنده

بسممیاری اا    برای و  ار  اعداان شمماوصممی برای  به تشمم س و اا ااس بادجهآوریدر بخش  ااممیهت وجاس جمع

 .شادمی فرفته اظر درت به عداان اشااه ای  ثییرفذار هدد فانپرداو 

 مثییرت اکت نرا  تکر بسمممیماری اا  فیری  اام ااس  روش  امادرامممتیو   رکبمای در هممه ماارد    هه هماریبما وجاد  

فاهی اوقاد به قیم  هاری   یآوری امرماکه  مرهز هدد هد   ا به نار اامتداامبی بر روی جمعبدیااگذاران را وادار می

 .شادهه در اطح مردا ااداا می

می فاک  او متاجه شممم  هه برای  یه ماامممب  بدتی -رکپاا بدیااگذاران و م کر عام   ۱3هال کپ دااتاادکا

 :ممه اا  هه با هار واقیی در امیت درفیر شاد

ادارس کک امماامان مردمی مااد  ادارس کک راممتاران اامم   برای بمترکت اممرآشمم ز ممه اامم  هه "
 ر اا آن فرهدم  و هما آمااش دهم  و امکمان اات مال دااش و ممهبماآشممم زهما وقم  بگمذارد  ما بمه آن

مکان را فراهه هد   در اماک ت اکت اعضمای اولیه  یه هسمتد  هه باک  مطمتت شماا  برای  کک ارچگی  
  "دارا های هارت وق  ظضار در امیت را اات ال اکت جدبه

های شرهتی و جماای را در هدگاا عرضه و ماد فرو برکزد  ااا  بدیانهرد وادش امیاظساس میهال کپ  

    ری داش ه به فااه ای مایر ر اکت ممه را ااداا ده  اراش بیشو اکت هه اظتمای داترای به هسی ه

آوری همک مالی را به امممم  براامه جمع  ماامممسمممهفیالی  فردآورا س همک هات   تآدکیاکتبدیاد در مارد 

 م کرعام  و عضما  یه ماامب  همچان ۱4اآلا  اااشمری  وااهاما  داد      (ILSS)بخش اجتماعی هد وامتانرهبران  

مسمتالی  فذاران ق کمی و امدتی مااد  بدیادهای بزر   ر و بخش داا  چگااه اا امرماکهمتاجه شم  هه امی هال کپ
 :آوری هد   وی می فاک پال جمع ۱5اجتماعی شرهتی

هی اکرا  ما امی دااسمتیه چگااه پال جمع هدیه و وق  اضمافی هه برای کادفیری   رکدی ا اشمتی“ 
بماکم  بمه فارکم  همار می هردکه  ککی اا اعضممممای هیتم  مم کرس مما دورس رهبران بخش اجتمماعی  
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مسمتالی  اجتماعی شمرهتی   ده  اکداد رابطه با شمرکک  داری مداامگت پتااسمی  جذر امرماکه را افزاکش میبه میدای  (CSR) مسمتالی  اجتماعی شمرهتی  ۱5

 .ای اا داونلبان و شرککی را هه ماک  به ظماک  اا بااارکابی و  بلیتاد اا ت عرضه داردهای ویرکه  ی اد فزاکد س  ااا  به ااامانهمچدیت می

 



         دهدم  و همزممان کماد برای کمادفرفتت اماامه همارهماکی همه دکگران اادماا می (ILSS) هدم وامممتمان
ی شمممرهم  آوری هددم  را پیشمممدمماد داد و آن هما مما را برامی فیرام  همه چگاامه برای بدیماد پال جمع

  "هردا  مالی ظماک  دورس  در

 

 به اشتباه افتادن

دارای  دربه و ار باناد    و  اصمیه شم  هه کک فردآورا س ارشم  همک ها  بدتی -رکپت به ۲۰۱۹در امال 

اکف واد اعت اد دارا  و در اکت  وظ به  واقیای اکرا باشمد ی مداامگ  بسمیار  اااسمتد   می  افراد  اکت   شمرهتی اامتخ اا هد  

به نار  دکگر ایاای به صمرف وق  برای  شمکی  پروا س برای اکت امار امی دک ی افرچه اتیده  هال کپ صمارد واد 

 :فاک می هال کپآن چه هه می واااتد  اش   هام 

آن ها   های بزرفی برایآکد  و به راس واد می روا    یهمت متاجه شممم ا افرادی با  دربه اکاد می"
 همزمان  نار به  باک  شما   ا ارکه   دم  ی  چدیتهدد   ما به عداان ااامان های ایرااتتاعیت  هار می
   "دهیه ااداا مدزا صارد به را هردن فکر   ااایهامی ما  هدی  فکر دهی ت ااداا هدی ت فکر

امرماکه هداا درامی کاف  هه باک   ت پب اا بررامی ا اس اامتخ اا افراد برای جذر  بدیاد آدکیاناما در مارد  

  .های ایرااتتاعی آمااشی مداری میمال جذر همک ها بادا اا هدا شرو  هد ی اکرا ااامان

آوری امرماکه ااداا دادس باشم ت هه به نار میال هشم   ا دس امال جمع  ا به هسمی ایاا دار ا هردفکر می  هاآن

آوری هردس باشم ت صماظگ شمبکه هاکی باشم ت ماف ی  پال جمع اا بخش  اامیه باشم ت برای کک مدماعه بزر   ر با

  اماک   اا اای راس  را  اممرماکه  جذر  فرآکد های  ها وب اا  چگااه ابزار ماف ی  را اکداد هد ت و ب اا  چگااه اممیسممته

  اااستد   هاآن  نرکق  اکت  اا  و  ب ه   را اامزدها  اا  ای  فستردس لیس   هه فرف   همک  هارکابی شره   کک  اا  آدکیاکت

  دی را پی ا هدد  هه  ماا مییارهاکشان را برآوردس اااد  آن شخب را به هیت  م کرس بردا فر

  بلیغافر کک فرد ارشمم  را به هیت  م کرس بیاورد دکگر ایاای به اکداد وااممطه ای برای   درکاف  هه  آدکیاکت

او به م د امه ماس   .ا رضماک  بخش ابادداا اکت امار  اام  آن هاا ابادی  اعضما   اام  مخانگ جلگ  کا و  واد هار

مااد  امیسمتمی برای اکداد مسمیر اات ال همک  -اا اای هرد ها و فرآکد های ااماامی را راسباد و امیسمته  آدکیاکتازد 

مالیت جلگ مخانگت ااداا    ی اد مربا  به پیشمیدهت مسمتد اماای جلسمادت و ااشمتت اااا  پیشمدمادها برای نب اد 

هرد و فمراممتی بسممیار نایای اا اه اهدد فان  مختلف اه اهدد فان  او همچدیت  ماا الگاهای پیاا رامماای را  دظیه 

   هرد  میهامادی 



ت فردآورا س همک های مالی    ی اد واد را ااداا دادی در ااشمتت ممارد داشم  و وااه اااشمریبه فتته 

فذاران قاب  فردی بسمیار دقیق باد  میضم  اکت باد هه او عادد داشم  در کک اماامان بزر  و  شمکی  ی با امرماکه

هممک ممالی   ۱6هرور روپیمه  ۱۰ اااسمممتدم  فاشمممی  لتت را بردارام  و  همار هدم ی جماکی همه بدیمااگمذاران ف   می اجمه  

فیری  هرد در نال همهکک امماامان هاچک باد هه اممیی می  آدکیاکتدروااامم  هدد   با  اجه به اکت واقیی  هه 

یاا کشمم ت بیش اا آن هه مسممیرهای اممدتی اممرپا بماا ت آن ها به فردی ایاا داشممتد  هه بتااا  به شممکلی ایرمتیارف ب

  افر - داشم  امر در  چیزی  چه هال کپ  هه شم  متاجه  در ضممتت اااشمری .فردآوری همک های مالی را بشمداام 

  جلگ به و هدد  امی  برقرار  ار با کک فرد ارشمم  را وارد هیت  م کرس هدی ت دکگر اعضممای هیت  م کرس با مخانبان 

 شخب  هه  ظالی  در   باد  اخااهد   واشداد  هار  اکت  اا  دهد ت  ااداا  را  ای  وظیته  چدیت  هه  افر   پردااا ی  امی  مخانگ

هارها را ااداا می داد  اکت به آن ها همک هرد هه کاد   اکت  همه  آااشممری  اشممارس  مارد مالی  های همک  فردآورا س

  بگیرام  چمه چیزهماکی را برای مخمانبمان مطرد هددم  و بمه مرور بتااادم  اکت همار را واد بمه فاامه ای مسمممت م  اادماا دهدم 

ه در نال شمش ماس  ا کک امال پب اا پیاامتت ب اماهرکتیو   جاکا ی تکاشمابه ااا های د اماامانامه  ت اا اعضمای  

  ااامان  اااستد  ظامیاای پی ا هدد 

 

 گردآوری کمک های مالی برای فرهنگ سازی

به امرع  متاجه شم ا  هه فردآوری همک مالی باک  فرا ر اا کک کا دو اتر در   اااشمریو هه   هال کپهه  

اماامان شماد  هر دو اتر اا دو روش متتاودت اما و قااه برای    ق اکت امر اامتتادس  DNA اماامان باشم  و بخشمی اا

ار ممه اا   ا همه  شدبهت  ثمیت مالی کک داتار هدر رواهای اه  بدتی - یه رکپدر ظال ظاضر در جلساد    هردا 

در اممطاد مختلف اا آن چه در ظال وقا  اامم  آفاس شمماا   ع وس بر اکتت  یه براامه شممرو  به درفیر شمم ن در 

ها ل ما  ها را در نردفیرا ت آنبااوارد فتتگاها را می اممماهرکتیو   هال کپفتتگاهای فردآوری هممک هرد  

های مالی را در بخش فرآکد  فردآوری همک تهد   در اتیدههای اه اهدد فان دوال  می دهدد  و در مشاره می

ظتی شمرو  به  خصمیب مد د مسمتالی  درآم  به رهبران براامه هردس  بدتی -رکپ  .امااا ها ایز کک ارچه میبراامه

 به  ظره  تهال کپ فتته به  هدد   آوری  جمع مالی همک اام ت با اکت ه ف اماکی هه رهبران برای واظ های واد

 .شاد  ر و   هه ده  می اجااس بدتی -رکپ به مرظله اکت

 

میلیان اام   هاربرد مبالته آمیز اکت واظ  اا ااس فیری در اکددا ظکاک  اا اممال  جذر مبالغ هدگت     ۱۰دا هر هرور میادل در هد وامتان در میان عامه مر  ۱6

    اا  بروی اا فردآورا فان اعاااد می هد 

 



ها فذاران واد ف   برای پال در ار با  بادکه  اما اهدان با ظماکتی هه آندر فذشمته ما با امرماکه"
اکه  ا می  اااد  به ما ارانه دهد ت و   می شممماکه  به عداان میالت ما با کک اه اهدد س  ماس فرفته

همای مم کرکم  میماای مما بادجمه ب ردااام ت کما اکت همه آکما کک  آن هما مماکلدم  برای دورساا او ب رامممیه آکما 
 ااام  بمه مما در اممماوم  ابزارهمای مارد ایماا هممک هدم   امما اکت  دمما امماای می  ااا   بدیماد فدماوری می

شممما  اماای هه ب اای  هااپیما قرار ایسمم  امم ا  هد  و یا تا  بیتت  هه به اصممال اولیه  اجه شمماد
  "فضای زهدی برای فکر هردن در مارد آن دارک 

همه فردآورا فان همک مالی باک  ه ن  صاکر را درک هدد ی اکرا اکت امر به آاان اجااس می ده   ا ببیدد  

 صممیه فرف    آدکیاکت  .چگااه بخشمی اا اماوتت کک اماامان هسمتد  و به نار قاب   اجمی در آن مشماره  دارا 

پرداای  آن ها کک هم یت امایاه را اک س  همک های مالی را ب ل به امری امرفرا هدد س امااد  یهه فیالی  فردآور

آوری هممک ممالی بمه آن اوتصممماد دهم   هممه  برای اکدماد فرهدم  جمعرا  هردام  همه هم  امممااممان امممالی کمک بمار  

آدکیمان ردی چدیت می هدم   پال جمع هددم ی بدمابراکت هر ف آدکیمانداادم  همه بماکم  در کمک دورس امماای در امممال برای  می
می فاک  هه اکت    اااشمری  اکت هار را در دو امال فذشمته ااداا دادس و اهدان در   ش اام   ا آن را راممیی  بخشم  

 . مااب  و وی ش ۱۷هاوکتاامر باعث هاهش فشار روی 

اظسممماس  دهیه ما فشمممار اکادی را اظسممماس هردکه هه باک  پال جمع هدیه و همه چیز را ادامه  " 
هردکه هه امی  ااا  اکت فااه بماا   همه باک  اظسماس مالکی  و مسمتالی  داشمته باشمد  و همه با 

 " هدیه ظ  را مشک   هه

  باد  اه اهدد فان  رواب   م کرک   برای  تکآدکیا در  هاایز در هدار اکت هم یت در ظال اکداد ظرفی   یه   یاشما

  همایرواکم   چگاامه  دادمی  کماد  آامان  بمه  و  هددم    میمه  را  مماهماامه  همایارانمه  و  همافزارش   ما  هردمی  هممک  آامان  بمه  او

و  بمه شمممر  وادت  برای  پال  آوری  جمع اا  ایر  بمه  آدکیماکت  امماکم ت  در  و  امماکدم  ارانمه  فمذارانامممرمماکمه  بمه  را  هددم سقمااع

هردا   آن ها به م ارس وصماصمی فذاری میفسمترش مدماعه اممام اراای هرد هه روی هیتی  م رامه امرماکه

 ثمیت مالی هدد  و اا اکت نرکق کک اهاامممیسمممته ۱۸آروااچال پرادشهمک هردا   ا به نار مسمممت یه م ارس را در  

  .ظماک  اکداد هدد مراقب  و 

 

 

 
17  Kavita 

18  Arunachal Peradesh 



 ایجاد یک گروه حمایتی 

 هردت  -های مختلف اه اهدد فاندامته -های همتا شمرو  به اماوتت اهاامیسمته واد اا اماامان بدتی -رکپ

 مؤیر چیزی چمه همه  اکت  و  هددم  مبمادلمه ممالی  همایهممک  آوریجمع مارد در  هماکیکمادداشممم   اااسمممتدم می همه هما  آن

هدد  و ممکت اام  مااد هاکی هه با مسمان  مشمابه دام  و پدده ارا میه با  هااک س مبادله  ایسم  مایر  چیزی  چه اام ت

 .ده  و قااه فکر هدد های ایرااتتاعی ایز اجااس میهای و قااه فکر هردس باشد  به ااامانظ به راس

 

 اثربخشی

وادت   اصملی  اه اهدد س  ااصمراف  اا پیش  آدکیاکتبادجه هر دو اماامان به شمک   صماع ی رشم  هردس اام   

 ها  آن  امروامیلیان روپیه بالغ می شم    55به   ۲۰۲۱ امال  در ها آن  بادجه   داشم هرور روپیه   ۱/3بادجه ای میادل 

به نار پیااممته  بدتی -رکپ  هرور روپیه براممااد  6هرور روپیه ااتظار دارا  بادجه را دو برابر هدد  و به   3  بادجه با

  آدکیاکت داشمتت پال هافی به  .هرور روپیه رامی  ۷/6به   ۲۰۲3-۲۰۲۲دو و ایه برابر رشم  هرد و بادجه آن برای دورس  

 بما  برابر  شمممراک   در  همه  داد  را  امکمان  اکت  هما  آن  بمه  همچدیت  بگاکم   هه  "امه"فمذاران  اجمااس دادس همه بمه امممرمماکمه

 ی هددارهاکی را وضمع هدد  و ظ  و هدد  مذاهرس  واد  فذارانامرماکه با  اااسمتد   ها آن  فیرا   قرار  واد  اه اهدد فان

 :فاک میآااشری   هدد   یییت ها آن با ایرس و   اک  امان   اک ت قاب  ماارد وصاد در  مراها و ااتظاراد را

اماای هه بادجه اممایاه را مشممخب هردکهت مطمتت شمم که و  اااسممتیه  صمممیه بگیرکه هه چه  "
  "امه "همارهماکی را اادماا دهیه و چمه همارهماکی را اادماا ام هیه  اواکم  مما اکت قم رد را ام اشمممتیه همه  

  "فتتت بسیار ایروبخش ش   اکت باای را  تییر داد "اه"بگاکیهی چان مستلهت مستله ب ا باد  

هردن  ککی جمع  یاجمااس داد  ما اا دو مخمصمممه ومارج شممماد  بدتیم -رکمپت بادجمه همافی بمه  هالم کمپبمه فتتمه 

 .همک مالی و دکگری ماضا  و قی 

هرور روپیمه ای هار هدیه و هار واد را   ۱۲ ا  ۸اکت به ما امکمان داد هه فکر هدیه چگااه با بادجه "

اا نرکق جاامع و فداوری رشمم  دهیه  ما امی وااهیه اممال به اممال بادجه واد را افزاکش دهیه و 

امم ب به جمع آوری بی پاکان همک مالی ادامه دهیه  چه دلی  آماری وجاد دارد هه اماای شممما 

در جبممه و قیم  همات مما فکر   اکدماد هدیم  ف ن م م ار پال جمع آوری می هدیم ت بما اکت همار  مثییری 

های دکگر برای همان ممارد رقاب  هدیه  ااممتی ادهای  هدیه هه بتااایه کا بخااهیه با امماامانامی



فمذاری هدیه  داشمممتت پال وجاد دارد و مما می وااهیه روی آن امممرمماکمه بدتیم -رکمپمتتماو ی در 

 " هافی به ما اکت امکان را می ده 

 

 ازمان های غیر انتفاعی توصیه ها به س

فرکتته افراد با  دربه شممرهتی و افراد    .شیییفته افراد در شییرکت ها و سییازمان های غیرانتفاعی بزرد نشییوید    -1

 ااا  ظال  کک باا و دو هاا  اشماک   فردآوری همک ایاامد  امبکی اا  تکر و عم  اام   امی  هادر شمبکه مر ب 

اماای مارد  فذاری هدد  هه هه هارهای آمادسهای ایرااتتاعی باک  روی اشمخاصمی امرماکهاماامانباشم   اا اکت روت  

 فاک :میهال کپ  .ایاا برای رهبری و هه اجرای براامه را عملی اااا 

ا امی  ااای  شممم   باشمم  ایرااتتاعی  دایای در  وراش  کک  مالی همک  آوریجمع هه هدی   فر "
بسمممیماری اا فرد آورام فمان     داد  وااهیه اادماا   را بم ون فرا هردن بم نبگاکیم  همه مما اکت وراش  

با  .همک مالی اظسماس می هدد  هه می  اااد  اکت راس را ها اس هدد  و ف   اامترا  ی را اجرا هدد 
اکت ظمالت مت می فاکه ظتی افر فردآورام س هممک ممالی شممممما آن نار همه دایما  یرکف می هدم  

  "ارماکه فذاری هدی  اومی  ااا  هار را به وابی ااداا ده ت روی »هارکزما یک« اباش ت اما 

در اصمط د فروشت م کر عام  و ماامب اظتمایی در   .مهارت های تکمیلی مورد نیاز خود را شیناسیایی کنید -2

 هه  را  هارهاکی هدی  مشممخبشممکارت هشمماورای کا بااباای وار هسممتد ت اما هرفز در هر اممه هار ممارد ا ارا    

 واد ان مکم   های  ممارد با هسماای  اامتخ اا  به  ام ب  دهی  می  ااداا نبییی  نار  به و  وابی  به  رهبر  کک  عداان  به

چدیت   سمیه وظاکتی همچدیت به رواب  هاری بمتر و روشمت شم ن ا ش ها می اادام   به عداان میالت افر    اماکی   اق اا

  اکت -هد   بااباای  بتااا  هه  باشم   فذاران ج ک  وار باشم ت ممکت اام  به هسمی ایاام کر عام  در میرفی امرماکه

بر ممه  ره کمک برای  همارت  اکت اادماا  برای -هدم   هممک هما  آن  پیشمممرفم   بمه  و دهم  پرورش و هردس  مم کرکم   را رواب 

 .اا  هه ا ا  هار و ا ا  قاد واد را درک هد 

ممه ااممم  همه واقیمای بمه م ی  پماامممخگا بماشمممیم   وضمممییم  در ظمال  تییرت . ایجیاد میالکییت در سییازمیان -  3

اماامان شمرو  هدی  و آن را  همچدیت ممه اام  هه جذر امرماکه را در امراامر   فذاران در ظال ظمار و ایرس  امرماکه

ف   به  یه جمع آوری همک مالی کا م کر عام  م  ود اکدی   هرچه بیش  ر امار مالی واد را ایر متمرهز امااک ت  

 . ااای  مالکی  بیش  ری در مارد پال در  یه واد اکداد هدی می



فاکدم  کمک میرفی  همه می اایاراش همار بما اهم اهددم فم  .مراقی  اهیداکننیدگیانی کیه انتخیان می کنیید بیاشیییید - 4

ممه اام  هه اه اهدد فان     امرکع بکت و دو دقی ه وق  داری صم ب  هدی  ا ما به ق بتان فیر هدیهی چد ان ایسم 

به شممک   آااشممریوق  بگذارا ت اممؤال ب راممد ت هار را درک هدد  و ماک  به مشمماره  باشممد   اکت ماضمما  برای  

  فزاکد س ای اهمی  می کاب 

وااهیه  هماهدگی همی با وااهد  امیصممبری هه ق ر بزرفی میالیادس بیما اه اهدد فان فا "
  "دارد و برای ما اخ  اا  هه آن را مدااگ ببیدیه فذاران وجاداکت اا  ارماکه

 امکان  اکت   .یک سازمان DNA آوری کمک مالی و ایجاد فرهنگ گردآوری سرمایه درگذاری در جمعسرمایه  -۵

 .وااه  دابال هد  بیاا کش هاکی هه میمالی و فرص   ثمیت چگااگی مارد در ژرف ای فااه به  ا ده می را

انمیدان ظاصمم  هدی  هه آن ها  .به تیم جمع آوری کمک مالی خود احسییاسییی از یک واقعیت زمینی بدهید -۶

اکت ماضمما  به آاان   .فرصمم  هاکی برای  یام  مدظه با  یه های می اای دارا  و وادشممان در اکت امیده هار می هدد 

  .هد   ا ااامان را بمتر درک هدد ی با مثمارک  آن هماهد  شاا  و در اماک  رواک  بمتری بسااا همک می 

 

 .توصیه به پرداخت کنندگان

  برای  هااماامان  به و باشمد   پذکر  اایطاف هدد فان پرداو  هه  اام   ممه  هال کپبه اظر   .منعطف باشیید  -1

  برای همه بماشمممدم  آن پی در  هماسهددم  پرداوم   افر  بم هدم    دتسمممی  فضمممای ممالی  همایهممک  آوریجمع  قمابلیم  اکدماد

فرد داشمته باشمد ی  آن وصماد  در  نایای بیدشمی  باک   هدد ت  فذاری امرماکه  واصمی  فردآورا س  روی امااماای  ضممیت

فذاران بر روی  اکرا فردی هه واد در ظال کادفیری ااممم ی ممکت ااممم  دچار آامان و وطا شممماد  افر امممرماکه

متخصب فروش برای کک ااامان مردمی ظسار باا هدد ی وی امان و فضای زهدی را برای  یه مااب آااد وااه   

متتق ال الدم  همه   هالم کمپو    اااشمممری  .واد  مرهز هددم   دهم   ما بر ارانمه وم مماد اصممملیهما اجمااس میهرد و بمه آن

پذکر بادا ی آوری اممرماکه مافق هار هردا ت بسممیار اایطافها برای امماوتت کک ما ار جمعهاکی هه با آناه اهدد س

 :می فاک  هال کپاکت ماضا  به آن ها بسیار همک هرد  

یارها راهی برای پااممخگاکی اسممبی ما آن ها مییارهاکی داشممتد   اما به اودی متاجه شمم که هه می"
داشم   شم ت ما را اا امت ان چیزهای ج ک  باا امیهای اولیه با شمکسم  مااجه میهسمتد   وقتی اک س

 ". باد ماف ی  هلی  اکت و



فردآوری همک ها به اممم   مرهز بر ارانه    در تییر وضممیی  اا  مرهز بدیااگذاران امماامان ایر ااتتاعی  

 :ادامه می ده  هال کپ  اییری مضاعف بر رش  ااامان و   ش مایر و و قااه دارد  تو ماد اصلی

اا آادا هه پب اا ورود امماهرکتی وق  داشممته  ا فکر هدهت ما  اااسممتیه کک  یه رهبری قای و "
اکت به مت اجااس داد  ا با  یه   سممی ابان هسممتد درصمم  آن ها ایر ااگلی  5۰ظ ود    هدیه متدا  اکداد  

 ".هار هدهت  یمی هه می  ااا  ا تاقاد را رقه بزا 

دهد  دارای  های ایرااتتاعی ااداا میاه اهدد فان باک  ب ااد  هارهاکی هه امماامان  .نسییخه نویسییی نکنید -2

افر براامه  ا تاقی وااه  افتاد دشمماار اامم  هه در پد  اممال آکد س چه    بیدی اکتقطیاد مت رک اکادی اامم  و پیش

  بدابراکت شمادت اکداد  ج افااه  ااا   امی  اامترا  ی و  براامه   آورک   پ ک  م لی  جاامع با  را  آنشمما باک  پاک ار باشم ت  

ت اه اهدد فاای وجاد دارا  هه وااهان چیزهاکی بسمیار اااشمریبه فتته   بگشماکد  آن  برای  را فضما  باک   اه اهدد فان

 .و شما باک  فردی باشی  هه بتااا  آکد س را پیش بیدی هد  اا واد

ها روشمی وطی برای اگاس هردن به چگااگی ظمار وروجی ها و اتاک  دارا   اکت به بیضمی اا آن"
شمما فضماکی امی ده  هه پاامخگا باشمی  کا اا افرادی هه به آن ها و م  می هدی   بیی  اماکی   

 ر و رای هشمممف چیزهماکی همه و قماامهبالیمادس  داکزیت  اااماکی امممااممان   م وکت کمک براماممه فا 
 ."برداا بیت میپاک ار را  را 

او می فاک  علیراه اهمی  آنت  اجه اکادی به اکداد کک فیالی  فردآوری همک مالی در اممماامان های  

  های  هزکده شمام   ای کک اماامانهای ایر براامه ر اه اهدد فان  ماکلی به پرداو  هزکدهبیش .ایرااتتاعی امی شماد

فذاری  فیری  ثییر و مااردی اا اکت قبیم  ا ارا   با اکت ظالت کک امممرماکهاا ااست ار بمانادت  مالی هممک  آوریجمع

ها اسمبتای هاچک در هر کک اا اکت هارهردها  ثییر بزرفی هه بر واد اماامان ایرااتتاعی و هه بر جاامیی هه به آن

د  ا در جذر امممرماکهت هددم  دارد  هممک هزکدمه ظرفیم  اممماای به اکت دو اممماامان ایر ااتتماعی اجااس داو م  می

 ری بسااا ت  ده   ا  یه قایها اجااس میده ت بلکه به آنااداا اکت هار اه  دما بادجه ااامان را افزاکش می   .هدد هار

 .هدد  درا  عم  هدد ها و م  میهار واد را فسترش دهد  و در جاامیی هه به آن

فذاری  دهد  هه اا امرماکهالیادس بایکی را اشمان میها در امیر ظیاد واکش ت باادس فا هر دوی اکت اماامان

 مد د    ش و  کادفیری بر  مرهز و  های اصملی کک اماامان ایرااتتاعیت ع ا اگراای در مارد اشمتباس هردندر هزکده

 .شاد می ظاص 

 


