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Ești gata?





Mereu spunem că la anul ne va fi
mai bine și ne vom putea răsplăti
colegii și angajații. Mereu așteptăm
acel proiect miraculos cu care ne
vom putea plăti echipa așa cum
merită. Dar acel moment nu va veni
niciodată dacă nu luăm măsuri, iar
după incertitudinile aduse de
pandemie nu cred că există un
moment mai bun pentru ca directorii
ONG-urilor să renunțe la
mentalitatea de austeritate. 

Ca directori și manageri trebuie să
ne plătim oamenii la standardele
pieții, la standardele din afara
sectorului nonprofit și să nu mai fim
singurii care nu pot oferi angajaților
asigurări medicale private, de
exemplu, sau alte beneficii. Acestea
nu mai sunt o raritate, fac parte din
realitate. 

Aș dori să demonstrăm că a lucra
într-o organizație nu este un
sacrificiu pentru angajat, iar banii nu
sunt un rău necesar. Trebuie să
luptăm pentru angajații noștri atunci
când facem cereri de finanțări și
aplicăm la diverse programe. 

AI ÎNCREDERE ÎN
OAMENII TĂI

Noi nu putem să ne ducem misiunea la
îndeplinire când nu putem reține
profesioniști în domeniu și când nu-i
tratăm cu respectul necesar. 

Din fericire, responsabilii buni de CSR au
înțeles că e nevoie de profesioniști în
domeniu, iar ei încep să vadă lucrurile
strategic și să înțeleagă că avem nevoie
de oameni bine plătiți, de profesioniști,
pentru că, în final, miza comună este
aceeași: schimbarea socială. 



O organizație bună este una flexibilă

Pentru mine, wellbeing înseamnă să ai încredere în oamenii tăi. Trebuie să
le dai libertatea să lucreze de acasă și să găsești un sistem intern prin
care să te acomodezi la această realitate. Avem mulți colegi care se simt
mult mai bine lucrând de acasă, alții vor să fie la birou, așa că trebuie să
existe libertate din partea angajatorului. 

Cine nu reușește să devină flexibil și să opereze cu sisteme de încredere
de la distanță, va avea multe greutăți foarte repede. Trebuie să fim
conștienți că urmează o criză de resurse umane, iar dacă nu vom fi atenți
la ce fel de angajatori suntem, în următori 3-4 ani criza va deveni mai
mult decât dramatică.

Am un sentiment că piața muncii va trece printr-un val de depopulare,
când vine vorba de joburi, care necesită un anumit nivel de competențe și
educație. O dată, oamenii aleg să lucreze în mediul corporate din motive
clare, iar apoi mulți părăsesc țara. Ne putem uita la Republica Moldova,
pentru a ne da seama de ce se va întâmpla, unde o organizație povestea
că i-a luat un an și jumătate să-și găsească un asistent de proiect. 

În același timp, această stare de bine organizațională nu poate fi atinsă
fără claritate, când vine vorba de responsabilități. Altfel zis, chiar dacă
organizația pe care o conduci este relativ mică, fiecare membru al echipei
trebuie să înțeleagă cum se iau deciziile, cum se conduc proiectele și
unde este responsabilitatea. Suntem puțini, suntem prieteni, dar nu
trebuie să credem că oamenii de lângă noi sunt buni la toate și că iau
orice sarcină pe care le-o oferi. 

Ai încredere în echipa ta și arată lucrul ăsta. 

Dana Pîrțoc, CEO ARC
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FUNDRAISING
DE LA
PUȚINI



Nu mai e vorba de logoul mare pe afiș

După 2020 e o nouă geneză. Donatorii mari și-au dat seama că e nevoie
de un alt mod de a investi în a rezolva problemele la cauză și nu doar
pentru atenuarea efectelor.

E un moment de investit în capacitatea ONG-urilor de a funcționa ca un
tot și de a fi sustenabile. Donatorii investesc în dezvoltare organizațională,
se uită la capacitatea de a face proiecte mari pentru schimbare
sistemică. Se schimbă modul în care privesc impactul și ce indicatori
folosesc în măsurare.

Companiile și donatorii mari încep să aibă discuții cu organizațiile pe care
le finanțează despre cum ar arăta un proiect care să rezolve problema.
Cât durează, ce resurse sunt necesare multi anual, de ce tip de
capacitate are nevoie organizația și de dispoziția lor de a lucra împreună
cu alții. 

Din ce în ce mai mult auzim despre coagulare de forțe, inclusiv între
donatori, iar Platforma Donatorilor e un exemplu relevant. Donatorii pun
laolaltă know-how și ce au învățat, se gândesc cum pot colabora ca să
aibă resurse mai mari și se așteaptă ca același lucru să se întâmple și la
nivel de organizație.

Sunt donatori care gândesc strategia de implicare în baza obiectivelor de
sustenabilitate. Finanțarea multianuală nu mai este un concept utopic, e
o realitate. Există o frustrare la nivelul donatorilor că organizațiile în acest
moment al dezvoltării lor nu au capacitate să gândească național sau
sistemic și gândesc în continuare în termeni de proiect.

Și nici despre proiecte singulare, pe care nu le
putem replica



Ce facem cu impactul nostru?

E o discuție mare despre măsurarea impactului și organizațiilor le crește
statutul de expert în domeniul ăsta. Eu, companie, nu știu ce se întâmplă
în domeniul tău, dar mă aștept ca tu să ai o înțelegere comprehensivă, nu
doar a ceeea ce faci tu ca angajat, dar și a ce se întâmplă în mediul tău.

Măsurarea e în mișcare. Donatorii nu mai caută raportul anual, ci evoluția
în problema respectivă. Ce am rezolvat în problema asta? Ce a mai
apărut? Focusul e pus pe schimbarea pe care o produci, nu pe rezultatele
unui proiect anume. 

Evoluează și practica donatorilor, care răspund mai puțin la impulsurile
caritabile și se uită în urmă la ce au reușit să rezolve sau să impacteze cu
contribuția lor. Mulți dintre ei simt că e nevoie de un parteneriat larg decât
acțiunea constantă a societății civile și e nevoie de un parteneriat între
societate civilă și autorități ca schimbarea să fie durabilă.

Organizațiile sunt obișnuite să vadă o problema și să o rezolve, fiind în
contact cu beneficiarii, și investesc puțin în capacitate – talent, menținere,
învățare, burn out. E un moment bun în care să îți schimbi focusul, să te
uiți la instrumentul cu care produci schimbare, adică specialiștii tăi.
Concentrează-te și pe cum poți folosi o parte din sprijin ca să crești
capacitatea organizațională și să ții oamenii sănătoși ca să poată
produce schimbare. 

Dacă tu, lider, știi de ce ai nevoie pentru oameni, atunci felul în care te
duci în comunitate să ceri bani se schimbă dramatic.

Cu cine produci schimbarea?



Ok, și dacă intru într-o relație de unde nu pot
deveni sustenabil?

negociez și fac proiecte finanțabile multi anual cu parteneri strategici
nu mă duc în relația asta

Dacă ajung la cineva care nu îmi dă bani pentru capacitate, am 2
variante: 

Ne întoarcem la strategia noastră și la felul în care vedem nevoia. E o
investiție enormă – organizația va rezista dacă schimbă fundamental
modul în care produce schimbare și se uită la problemă mai larg: știu ce
rol am în rezolvare, văd ce alți actori sunt implicați, îmi asum munca asta
multi anual, atrag și pregătesc oamenii cei mai capabili. 

Atunci automat dialogul cu finanțatorii va fi mai echilibrat și va fi spațiu
de negociere.

Mai pe românește, când nu ai o strategie coerentă și
capacitate de a explica cum rezolvi o problemă, iar
munca ta e risipită pe multe domenii, în dorința de a
face multe lucruri mici, atunci nu ai cum să ai putere
pentru că nu ai crescut suficient în negocierea cu un
finanțator. Vei fi forțat să accepți ce primește și vei
ajunge în același loc.



FUNDRAISING
DE LA
MULȚI



Digitalul mulți aduce

Pentru ca donatorii individuali să aibă încredere în tine și în campania ta,
trebuie să fii transparent într-un mod cât mai coerent. Astfel zis,
organizațiile își vor restructura site-ul, de exemplu, pornind de la nevoile și
întrebările donatorilor. Pagina ta nu este un avizier, este un loc unde
interacționezi cu comunitatea de la care ceri ajutorul, așadar trebuie să
știi ce întrebări ți-ar pune donatorii, iar răspunsurile să le intregrezi în
comunicare ta. 

În urmă cu câțiva ani, site-ul nu era văzut ca un intrument de fundraising.
Butonul de donează era ascuns pe o pagină, într-o secțiune rar vizitată,
dar acest lucru s-a schimbat, iar organizațiile scot butonul de donație
chiar pe prima pagină și îl lasă acolo, indiferent de campaniile pe care le
organizează. Ca acest lucru să aducă rezultate cât mai bune,
recomandăm organizațiilor să-și rafineze mesajele de fundraising și să nu
uite să-și păstreze aceeași voce și personalitate, indiferent că ele
comunică pe Facebook, pagină personală sau prin email-uri.

Un alt lucru important pentru viitoarele campanii dedicate donatorilor
individuali: aveți grijă ca oamenii să vă cunoască. Să vă cunoască pe voi,
cei din spatele mesajelor postate. E util pentru donatori ca mesajul de
fundraising să fie asumat de cineva din organizație, căruia să nu-i fie
frică să vorbească și să se arate. 

O persoană aduce mai multă încredere decât un
text stilizat, lipit la o poză. Gândiți-vă că donatorul
pe care-l aduceți în organizație trebuie să simtă că
o cunoaște cât mai bine pe persoana care-i va
trimite lună de lună newslettere. 



BUZZ, ești online?

De ce ai nevoie ca să pornești digital? E o lume largă online, însă în
esență ai nevoie de câteva structuri de rezistență ca să pornești.
Răspunde la întrebările de mai jos, mai întâi:

- Am un site funcțional, cu un buton de donație vizibil pe homepage, cu
un formular de donație integrat cu un procesator de plăți?
- Am o pagină de Facebook actualizată, cu un fond de followers
semnificativ (peste 2.000), care interacționează cu conținutul meu?
- Am povești și fotografii din comunitățile pe care le sprijin, emoționale și
originale, care pot fi folosite într-o campanie de achiziție de donatori
digitali?
- Am capacitate să gândesc un mesaj de campanie, livrabile, obiective
concrete și măsurabile, dar să și implementez până la capăt?
- Am un sistem de donor care pus la punct încă de dinainte să mă apuc
să achiziționez donatori noi?

Toată lumea e online acum, așa că gândește-te ce te diferențiază de
ceilalți din domeniul tău. Ține minte că donatorii individuali reacționează
emoțional la cereri, așa că gândește mesajul de fundraising în așa fel
încât să fie puternic și să stârnească o acțiune concretă.

Emoționalul și știința din online

Deși nu există o rețetă câștigătoare, sunt câteva lucruri fără de care o
campanie digitală va eșua. Lipsa emoției din campanie este cap de listă.
În plus, dacă nu reușim să cuantificăm donațiile (ce facem noi cu 30 de
lei de la un donator?) și dacă nu aducem un sentiment de urgență în
ecuație, atunci donatorii nu vor acționa.

Digitalul e atât de vast încât e ușor să te pierzi în el.
Dar e și locul în care suntem toți.



Cel mai greu e să scrii puțin 

Nu suntem primii și nici singurii care le spun organizațiilor că poveștile
sunt unul dintre cele mai frumoase moduri prin care poți comunica cu
donatorii. E un sfat pe care-l oferim cu fiecare ocazie și ne bucurăm să
vedem că din ce în ce mai multe organizații investesc timp în așa ceva. 
În momentul în care „piața” poveștilor crește, cum faci ca munca ta să
sară în ochii cititorilor? Avem foarte multe emoții în online – transmise de
oameni, instituții, vedete, organizații – și polarizarea este din ce în ce mai
pronunțată, iar noi trebuie să facem un pic de echilibristică. 

Ce scoți în față? 

Nu tot ce-ți trece prin cap, atunci când te gândești la un beneficiar sau la
un program. Poveștile încep pe Facebook, dar se termină pe site-ul tău,
unde cititorul ar trebui să doneze, la finalul lecturii. Într-o postare
păstrează câteva idei, nu încerca să comprimi tot materialul. Alege
paragrafele cheie din text și fii atent să-l captezi pe cititorul din primele
rânduri.
 
O poți face folosind câteva cârlige, cum ar fi, îi pui o întrebare (dar să nu
fie retorică) cititorului, prezinți obstacolul principal pe care personajul îl
întâmpină, începi cu finalul și spui ce-a reușit să rezolve personajul tău („a
fost prima zi în care Mariana nu  a avut un atac de panică”). 
Să nu uităm că o poveste nu este despre organizație, ci despre beneficiar
și schimbările pe care *organizația le aduce. Concentrează-te pe nevoile
sale, nu pe nevoile organizației, iar apoi le ceri ajutorul donatorilor. 

Mai multe emoții nu înseamnă mai multă deschidere din partea
oamenilor. Nu poți să descrii bine, în câteva paragrafe, viața unei
persoane, iar pe lângă faptul că aglomerezi emoțiile, tratezi cu
superficialitate unele dintre cele mai vulnerabile momente din viața celui
pe care vrei să-l ajuți. 



Rămâi fidel stilului tău

E de înțeles, când lansăm o campanie de fundraising, vrem să captăm
mai repede atenția celor cărora ne adresăm. Uneori folosim emoticoane,
litere mai mari, multe semne de exclamare și spunem că totul este
urgent.  Dar acest lucru nu ajută mereu, iar când îți schimbi vocea, există
riscul să pierzi din audiență. Scopul unei comunicări bune este ca
donatorul să ne recunoască și să se identifice cu noi în permanență, or o
schimbare în tonalitate produce un pic de confuzie. Suntem altcineva,
suntem o persoană nouă care ridică vocea! Urgența este recunoscută
atunci când o explici, nu când clamezi că e urgent. 

În aceeași ordine de idei, un alt lucru pe care trebuie să-l ținem minte: nu
le spunem oamenilor cum să se simtă. În fundraising lucrăm cu emoții
puternice, de bază și chiar nu este nevoie să le spunem cititorilor că
personajul nostru suferă pentru că nu are apă curentă sau pentru că nu
are mâncare pentru copiii săi. Dacă situația este descrisă clar, cititorul nu
are nevoie de alte indicații teatrale. 

Fii sincer cu donatorii

Cei care ne citesc trebuie să ne cunoască cât mai bine, dincolo de logo-ul
de pe site. Când spunem că organizația are nevoie de o față, nu ne
referim doar la o prezentare clară a echipei, ci și la descrierea modului în
care voi interveniți și ce vă motivează să faceți această muncă. 

Vorbiți cu oamenii ca și cum ați fi într-o cafenea, spuneți cum vă simțiți
când rezolvați un caz, când reușiți să treceți o lege sau când eșuați. Noi
nu suntem o corporație, sunt o organizație care a apărut pe lume pentru
că ne-am săturat de ceva și am vrut să schimbăm acel lucru, așadar
încercați să păstrați această emoție în marea voastră comunicare.



Răbdare, răbdare și mai multă răbdare

Comunitățile solide de donatori nu apar în urma unei singure campanii,
de aceea, noi sugerăm ca odată aleasă metoda (debit direct, online
donations, direct mail), o organizație să petreacă trei ani pentru a vedea
cum îi cresc rezultatele. 

Urmărește procesul, pentru că apar greșeli. De exemplu, avem metoda
debitului direct, unde ai nevoie de fundraiseri stradali, dar unele
organizații ne spun că nu e nevoie decât de câțiva voluntari sau sunt
suficienți oamenii din echipă. Realitatea ne-a arătat că nu funcționează. 
Pentru debitul direct, trebuie să ai constant interacțiuni. 

Ca organizație, poți alege o variantă ușoară și să intri în 3-5 companii,
unde strângi un anumit număr de donatori. Dar oamenii renunță la
donații după prima sau a doua lună, iar atunci cum revii la ținta propusă?
Cât de ușor îți va fi să intri în alte 3-5 companii? 

Dacă ai constant 3-5 fundraiseri stradali, vei putea atrage constant
donatori noi, care vor acoperi inevitabilele rezilieri și renunțări. 

Este important să înțelegem că pentru donatorii
individuali e musai nevoie de investiție în primă fază
și să nu căutăm scurtături în metode. 



GRANTMAKING



Sunt granturile suficiente?

În 2022, la doi ani de pandemie, fiecare finanțator cu o bună politică de
CSR trebuie să aibă un moment de reflecție. Ideal ar fi să aibă alături de
el și organizațiile pe care le-a sprijinit sau cele din comunitatea în care
intervine. La acest eveniment, el trebuie să se întrebe: dincolo de bani, de
numărul de proiecte susținute și de beneficiari, ce schimbare pe bune a
produs investiția mea? Având în vedere problema de care am pornit
programul de finanțare sau având în vederea soluția, acum unde suntem
de fapt? Cum au contribuit granturile la acea problemă?

Apoi, finanțatorul trebuie să vadă ce are de făcut pentru a-și potența
schimbarea. Astfel, să-și răspundă – repet, tot cu sinceritate – unor
întrebări de genul: Cum este relația mea cu organizațiile beneficiare?
Cum și cât comunic cu ele? Cât de mult cunosc comunitățile în care se
desfășoară granturile? De ce altfel este nevoie pentru a produce
schimbarea?

Sunt granturile suficiente?

Orice finanțator trebuie să aducă de partea sa organizațiile chiar din
prima clipă în care decide că vrea să lanseze un fond. 

Această relație are la bază experiența directă pe care ONG-urile o au și
rolul lor în a genera schimbarea și realitatea la care au acces. Cu cât
programul este mai bine așezat, cu atât sunt mai mari șansele de succes.

Un principiu în grantmaking este do nothing for me
without me. Vrei să investești un milion de euro în
educație prin ONG-uri, așadar trebuie să mă întrebi
pe mine, expertul, care va fi abordarea strategică.  



Finanțările anuale

2022 trebuie să fie anul în care finanțatorii înțeleg nevoia investițiilor și
programelor multianuale. Nu putem crește cu jumătăți de măsură și cu
organizații care nu-și pot dezvolta capacitatea. De aceea, este foarte
important ca programele de finanțare să fie dublate de expertiză, acces la
profesioniști, experiențe de învățare și profesionalizare. În plus, așa te
asiguri că poți construi o bază de revitalizare civică și o generație nouă
care generează noi idei sau soluții. 

Semne de schimbare și de îmbunătățire există deja. Noi, Asociația pentru
Relații Comunitare, am construit împreună cu parteneri corporate
programe unde am dezvoltarea de capacități joacă un rol important, iar
rezultatele deja se văd. Am văzut cum încrederea unui finanțator în
capacitatea decizională și în independența unei organizații aduce
rezultate mult mai bune.  

Deja vedem cum un număr din ce în ce mai mare de finanțatori își
îndreaptă atenția spre consolidarea capacității organizațiilor
neguvernamentale, iar nu spre proiecte singulare, dificil de replicat, cu
impact restrâns în comunitate.

Finanțatorul trebuie să înțeleagă că nu are decât o
obligație de diligență și că nu poate controla
rezultatele. Nu el le generează direct, ci organizațiile,
așa că în ele trebuie să investim și să le oferim
fondurile, expertiza și încrederea de care au nevoie. 



RESEARCH



Instinctul de fundraiser nu ține loc de cercetare 

În sectorul neguvernamental avem un mare obstacol, când vorbim
despre cercetare. Foarte mulți fundraiseri se bazează pe experiența lor
sau pe "instinct", așa că de multe ori presupun că nu au nevoie de
cercetare în fundraising sau când vine vorba de donor care. 

Știm cum e, cercetarea e dificilă și scumpă, iar dacă noi deja știm să ne
facem treaba, de ce să mai investim aici din resursele puține pe care le
avem? 

Doar că plecăm de la o premisă falsă, iar o cercetare nu trebuie să fie un
lucru extraordinar de complex, pentru că altfel s-ar putea să adunăm
prea multe informații și să nu știm cum să le punem în practică.
Cercetarea se mulează pe interesul nostru, nu invers! 

 Doar după ce știi exact ce anume vrei să afli și ai formulat întrebarea
de cercetare corectă (i.e. cum putem să strângem mai mulți bani în
mod sustenabil)
 Doar după ce ai dezvoltat bazele sănătoase pentru cercetare /
înțelegea cercetării / aplicarea rezultatelor:

echipă (care înțelege de ce și vrea să facă cercetare)
cultură organizațională (care valorează cercetarea și o utilizează în
mod adecvat)
măsurătorile (ce vei cerceta, cum vei măsura)
bază de date cu donatori existenți și potențiali
donor journey articulat
înțelegere de bază cu privire la tipuri de date și metode de colectare
ce vei face cu datele in mod concret

1.

2.

Când poți să începi să faci cercetare pentru
strategia de FR sau donor care?



Cum cercetarea ne schimbă viitorul

Fără date despre schimbările la nivel macro nu înțelegem încotro se
îndreaptă societatea, care sunt schimbările de valori și ce influențează
comportamentul în mod determinant. Dar nici cum aceste schimbări
afectează sectorul, organizația și donatorii noștri. De exemplu, studiile
despre valorile societății românești ne ajută în formularea mesajelor
generale de fundraising, iar studii precum cel făcut de ARC despre
comportamentul donatorilor ne ajută să înțelegem care este profilul
persoanelor care donează, care pot deveni donatori, dar și al celor care
nu vor dona niciodată.

La nivel de comunitate (ex: donatori), fără date actuale și clare nu vom ști
ce este important pentru ei, cum își doresc să comunicăm cu ei, ce
așteptări au de la noi și de ce au nevoie ca să rămână susținători pe
termen lung și chiar să-și crească donațiile sau să fie ambasadori pentru
noi. De exemplu, o analiză a donatorilor noștri ne ajută la formularea
mesajelor de mulțumire și în înțelegerea tipologiei acestora.

Cercetarea de donor care nu e altceva decât o analiză atentă a
donatorilor, menită să descopere informații noi despre aceștia. Nu este
fizică cuantică, dar nu este nici un chestionar scris pe genunchi. Deși
poate părea un lucru simplu (până la urmă doar punem niște întrebări,
nu?), este în acelasi timp un aspect important, care (făcut bine) poate să
ancoreze organziația în realitate, să dea o direcție organiztiei și să ajute la
dezvoltarea și implementarea unei strategii de fundraising și donor care
de succes. 



La ce să fim atenți

Cine produce cercetarea (cercetători sau organizații cu expertiză) și
de ce (o agenție de marketing sau o organizație  poate folosi o
cercetare special concepută ca să pornească anumite
campanii/politici de lobby sau chiar să susțină fake news).
Verificați metodologia (dacă este adecvată obiectivului propus /
implementată în mod adecvat) și semnificația datelor. De exemplu, 1
din 5 medici recomandă pasta de dinți Y, dar câți medici au întrebat?
5? Cum au formulat întrebările (Nu e așa că este recomandată
folosirea pastei de dinți precum produsul Y în igiena orala zilnică?).
Modul de implementare a cercetării.

rezultatele sunt prezentate trunchiat sau fără context (citiți
întotdeauna și textul original, nu numai relatarea din presă), sau dacă
graficele sunt distorsionate în așa fel încât să sugereze altceva decât
datele (ex: o diferență minoră este reprezentată ca o distanță mare pe
grafic)
rezultatele sunt relevante pentru contextul național (de exemplu,
datele din SUA pe comportamentul donatorilor se aplică și la noi sau
nu?)
concluziile trase sunt în concordanță cu rezultatele
rezultatele/concluziile sunt în concordanță cu ce au găsit alte studii
(relativ recente) din domeniu.

Ne bucurăm să vedem că sunt numeroase organizații care, chiar dacă nu
fac cercetare ei înșiși, folosesc datele oferite și create de alte instituții (fie
la nivel național sau internațional) pentru a-și creiona strategiile. Dar,
înainte de a pune în practică ce-am învățat din aceste analize, trebuie să
învățăm cum să consumăm cercetarea în mod responsabil. Așadar, luați
în calcul următoarele când citiți date/rezultate provenite din cercetare:

Verifică dacă: 



BAZE DE DATE
ȘI
DONOR CARE



Donor care-ul salvează cash flow-ul

Dacă e să vorbim de donatori invididuali, ce s-a întâmplat în 2020-2021 și
schimbările produse din cauza pandemiei, vedem că din ce în ce mai
multe organizații înțeleg importanța donor care. Atenția s-a dus dinspre
achiziția de donatori spre retenție.

Cei care au fost în prima linie au marșat pe achiziție și numere mari, în
continuare. Însă chiar și așa trendul este de a merge pe retenție, iar nu pe
achiziție de donatori noi. A fost un beneficiu enorm pentru organizațiile
care au donații recurente și care au avut un flux constant de fonduri în
pandemie. 

Înainte, donor care-ul era un second task, pe când acum totul vine la
pachet cu donor care. Din momentul în care gândim achiziția, gândim și
ce facem cu ei. Principalul motiv este că achiziția te costă mult mai mult
decât retenția. După 2020, multe organizații și-au refăcut procesul de
achiziție, dar au continuat și procesele de donor care.

Inhouse - da sau nu?

Poți să faci inhouse dacă ai un număr mare de donatori care să îți
permită să investești într-un om care să facă doar donor care. Donor care
e împărțit în mai multe responsabilități: mesaje, call center, automatizat
procese, procesat baze de date. 

Să ai oameni in house care să facă TOT este extraordinar, că tu știi ce
trebuie să spui și să faci. Dar ce ține de proces, automatizări, rentează să
ai in house doar în momentul în care ai numere mari de donatori. Adică
atunci când costul salarial nu impactează semnificativ.



Donor stewardship și la noi

În alte state unde cultura generozității serbează mulți ani de existență,
vorbim deja de donor stewardship (o traducere brutală ar veni
"îndrumarea donatorului"). Simplist explicat, e un proces complex prin
care un donator trece din momentul în care este achiziționat, în care
organizația dezvoltă o relație durabilă cu el și în care donatorul poate
trece prin multiple etape de susținere. Scopul este, în final, să creezi o
relație pe viață cu acel susținător.

De exemplu, în Marea Britanie putem să vedem foarte multe organizații
care fac cereri de donații mari, prin care un donator să le lase o parte din
avere, prin testament.

Dar cum se traduce asta la noi?

Marea majoritate a oamenilor care donează acum în România sunt pe la
30-45 de ani. Ca să poți să ajungi la ei să îți doneze averea, ei trebuie să fi
avut vreme să te fi cunoscut. 

În România suntem încă la o generație tânără de donatori, în termeni de
felul în care se raportează la donații. Generația asta a început să doneze
recurent, sustenabil, sunt atenți la impact. Deși nu putem vorbi direct de
donor stewardship, putem vorbi de sustenabilitate în donor care. Nu poți
să alergi dacă nu știi să mergi mai întâi. 

Sfatul numărul 1 – dacă nu ai bani de donor care, să găsești metode să o
faci totuși. O să îți aducă banii mai încolo. Subcontractează servicii, caută
semi pro bono sau un voluntar. 

Fun fact: unele organizații fac donor care cu ajutorul voluntarilor
pensionari 😊



HR ȘI
WELLBEING



Cum pornești o relație cu dreptul

Din momentul angajării, trebuie să îi faci foarte clare noului coleg
responsabilitățile pe care le are și să te asiguri că le-a înțeles, că poate și
vrea să le facă. Să te asiguri la angajare că omul e mulțumit financiar. 
Dacă îți cere un anumit salariu, dă-i-l. Dacă nu îi dai suma aia și va
accepta mai puțin, o să ajungă mereu la frustrări despre salariu. Tu poți
găsi omul cel mai bun și mai potrivit, dar el să vrea mai mult și totuși să
accepte din diverse motive. În timp se va vedea. Așa că mai bine renunți
dacă nu poți să ajungi la acel salariu într-un interval de timp agreat.

După clarificarea responsabilităților și banilor, trebuie să fie o inițiere
organizată de persoana care îl are în subordine. Să aibă plan bine pus la
punct cu activitățile de făcut. În funcție de job, perioada de
introducere/inițiere poate fi mai lungă sau mai scurtă, dar el trebuie să
știe un timeline al acțiunii.

La început, omul trebuie să fie sprijinit 100% și nu trebuie să te
impresioneze, trebuie să învețe. Dacă vorbim de fundraiseri și trebuie să
facă o prezentare, arată-i un exemplu ca să înțeleagă despre ce e vorba.
Trebuie să aibă un model și disponibilitate 100% din partea managerului. 

De ce ai nevoie pentru start bun
Să fie întâlniri de responsabilități de comun acord, săptămânale. Asta
ajută să nu ajungi în momente în care nu ești mulțumit de munca lui sau
el să devină frustrat. Oamenilor le e frică să nu pară incompetenți, să nu
pară că nu știu, așa că nu cer ajutor la timp. Îl cer când e târziu și se
ramifică problema. Asta se poate preîntâmpina cu întâlnirile
săptămânale.

Omul să primească direcțiile dintr-o singură parte, de la șeful lui direct, pe
cât posibil. Dacă organizația are departament de HR, omul de HR să aibă
întâlniri măcar o dată pe lună și să ia pulsul – nevoi, progres, ajutor.



Grija față de colegi și față de organizație

Resursele umane
Resursele financiare
Resursa relației cu comunitatea – nu beneficiari! Beneficiari e restrictiv,
iar comunitate reprezintă oamenii care susțin, oamenii către care
mergem.

În orice organizație, atenția trebuie să fie pe relație. Sănătatea unei
organizații se bazează pe 3 piloni:

Fiecare pilon se influențează direct, iar calitatea acestor relații ține de
claritate.

Resursele umane

Punctul de maturizare vine cu lucrurile de care ne-a fost frică până acum
ca sector – proceduri și ierarhii. Fiecare om din organizație trebuie să știe
unde îi este locul și să nu simtă constant nevoia de a face mai mult decât
scrie în fișa postului. 

Dacă faci tot, nu lași oameni să crească și nu lași loc nici organizației să
crească. Dar ce scrie în fișa postului să faci damn good.

Rolurile bine delimitate și înțelegere competențelor de care organizația ta
mai are nevoie te ajută să nu îți blochezi creșterea.

Dacă faci mai mult decât trebuie să faci, poate nu îți asumi
responsabuilitatea pt lucrurile pe care le aveai de făcut. 

Nu te poți profesionaliza într-o mie de direcții. Nu
duce la excelență.



Resursele financiare

E nevoie de proceduri clare, la fel ca mai sus. Procedurile și ordinea te
ajută să îți crești ambiția. 

Foarte multe organizații țintesc mai jos decât ar putea ținti. Nu sunt
suficienți specialiști în sector tocmai pentru că nu a existat diferențierea
joburilor, lucru care a inhibat și ambiția organizațiilor.

Relația cu comunitatea

Claritatea vine din zona indicatorilor de performanță (KPI), de a
transforma ambițiile organizaționale în cifre și de a găsi un mod în care
să te uiți tot timpul la acele cifre.

De multe ori, ambițiile unei organizații se construiesc la grămadă, de
exemplu, cineva din conducere zice trebuie să facem X lucru. Când rolurile
nu sunt clare în echipă, nu există șansa ca un om din organizație să își ia
singur un rol clar conturat. Atunci și motivațiile personale se pierd.

Schimbarea vine și din acest leadership foarte puternic care a existat în
ONG-uri. ONG-urile au fost construite pe umerii unor lideri care au dat
tonul și ce e mișto acum e că există o nouă generație de oameni care vin
cu o gândire mai nișată, mai specializată. Asta știu, asta fac.

Specializarea s-a produs și în comunitate – există
oameni care au un nivel de înțelegere a schimbării
sociale mai mare și o claritate mai mare a felului în
care pot contribui. Atunci ei vin cu propriile ambiții.



Drumul spre wellbeing organizațional

Ca să poți transforma organizația într-una sănătoasă, ai nevoie de
proceduri, claritate și ierarhii. Dacă mașinăria există și e bine unsă, atunci
ambițiile acestor oameni și din interiorul organizației, dar și din
comunitate, își pot găsi ruta în organizație. 

Specializarea e importantă și aici avem nevoie de planuri de carieră, de
creștere, de dezvoltare a oamenilor din organizații. 

Claritatea salvează mult timp. În momentul în care ai claritate, crește
prima resursă, care e timpul. Oamenii ajung mai puțin în burn out. Iar
această claritate vine pe mai multe nivele. De exemplu, la nivel strategic
se traduce în ce vrei să faci și de ce vrei să faci. Aceste lucruri trebuie apoi
comunicate oamenilor din organizația ta care să știe bine cum să poată
să pună în practică aceste lucruri, cum se operaționalizează, însă să
reușim să păstrăm și o zona de reflecție.

De ce ne blocăm în operațional?

Oamenii preferă să stea în zona operațională că au impresia că acolo au
cel mai mare impact. Sunt puține organizații care au rutine de auto
reflecție. Zona asta de strategie, de schimbare e bine să fie ajutată de
cineva din afară care vede un pic mai clar lucurile. E ca la doctor sau ca
la terapeut. Dacă ai pe cineva care să îți pună întrebările altfel decât să ți
le pui tu, schimbarea e mai ușor de făcut. Trebuie să vină cineva care să
te ajute să îți schimbi eprspectiva.

Schimbarea nu se poate întâmpla fără dorința
oamenilor din interior. Growing up is painful. But
rewarding.



Îți mulțumim că ai parcurs întregul manual și sperăm să îți fie folositor în
activitatea ta de anul acesta.

Dacă ai nevoie să discutăm, pe noi ne găsești la arcromania@arcromania.ro.
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