Societatea de Educaţie
Contraceptivă şi Sexuală

Ghid pentru activitățile de strângere de fonduri
și implicarea voluntarilor în programe destinate
îmbunătățirii situației cancerului de sân

Materialul participantului

Material co-finanțat de Elveția prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
www.infocancerdesan.ro

Material dezvoltat de către Fundația Susan G. Komen for the Cure® în cadrul proiectului
“Inițiativa Globală pentru conștientizarea cancerului de sân” și adaptat de către Societatea de
Educație Contraceptivă și Sexuală în cadrul proiectului „Împreună pentru sănătatea sânului”,
proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene
pentru Uniunea Europeană extinsă.
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„Împreună pentru sănătatea sânului“ – un proiect pentru dezvoltarea capacității
instituționale
Proiectul „Împreună pentru sănătatea sânului“ este co-finanțat printr-un grant din partea
Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, cu suma
de 242.400 CHF. Proiectul își propune întărirea capacităţii locale a instituțiilor din 11 județe
(Mureș, Constanța, Brașov, Covasna, Harghita, Bistrița, Giurgiu, Călărași, Tulcea, Prahova și
municipiul București) de a organiza şi susţine implementarea unor politici publice în domeniul
cancerului de sân şi de a clădi comportamente durabile sănătoase cu privire la cancerul de
sân în rândul populaţiei.
Parteneri
“Împreună pentru sănătatea sânului” este implementat în perioada august 2013 – iulie 2015,
de către Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) în parteneriat cu Asociația
Alternative pentru Performanță (ALPER), Societatea Română de Cruce Roșie – filialele
Sector 5 si Tg. Mureș, Centrul Parteneriat pentru Egalitate - București, Parteneri în Progres –
Contanta, Asociația Română de Cancer – Grupul Destine Comune – Tg. Mureș, Asociația
Pas Alternativ – Brașov și Clubul Amazoanelor Bistrițene.
De ce acest proiect?
În România cancerul mamar este cel mai frecvent tip de cancer în rândul populației feminine
și reprezintă principala cauză de deces prin cancer la femei. În fiecare an, aproximativ 9.000
de femei se îmbolnăvesc și peste 3.000 mor din cauza acestei boli.
Având în vedere nevoile mari din acest domeniu și faptul că resursele existente sunt puține,
respectiv numărul mic al instituțiilor care desfășoară activități în acest domeniu, proiectul și-a
propus dezvoltarea capacității organizațiilor de a iniția activități și proiecte care se adresează
acestei problematici.
Ce vom realiza?
1.
Consolidarea si dezvoltarea rețelei „Împreună pentru sănătatea sânului”
În martie 2010, SECS a inițiat Rețeaua “Împreună pentru sănătatea sânului” prin acordul a
12 membri fondatori. Membrii rețelei includ organizații neguvernamentale, organizații
guvernamentale și persoane fizice implicate în programe care vizează îmbunătățirea situaţiei
sănătății sânului și a stării de sănătate generală în România. Rețeaua a luat naștere pentru a
facilita diseminarea experienței și a materialelor dezvoltate de membrii rețelei în vederea
stabilirii de colaborări pentru intervenții în domeniul cancerului de sân, atât în ceea ce
privește conștientizarea populației, cât mai ales în organizarea unor activități de advocacy și
influențare a politicilor publice.
Prin acest proiect ne propunem extinderea rețelei prin includerea unor organizații noi din
judeţele Constanţa, Cluj, Mureş, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Giurgiu,
Călăraşi şi Tulcea. În fiecare din judeţele menţionate vor exista minim două organizaţii
neguvernamentale din care cel puţin o organizaţie de femei bolnave, aparţinători sau
supravieţuitoare de cancer de sân care vor participa la formularea şi implementarea unor
politici publice destinate susţinerii cu regularitate de campanii de conştientizare, informare,
educare privind depistarea precoce a cancerului de sân.
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2.
Întărirea capacității organizațiilor
Instituțiile din județele vizate în proiect vor beneficia de o serie de ateliere pentru a crește
capacitatea acestora de a dezvolta și implementa activități vizând problematica sănătății
sânului. Temele abordate vor include:
Evaluarea comunității
Participanții obţin instrumentele şi cunoştinţele necesare pentru a evalua serviciile disponibile
la nivel local în domeniul cancerului de sân, pentru a analiza nevoile cheie în acest domeniu
şi pentru a identifica zonele neacoperite în ce priveşte educaţia şi serviciile. La încheierea
acestui atelier, participanţii vor fi capabili să facă evaluări comunitare şi planuri de acţiune
pentru comunităţile lor.
Advocacy
Cursanţii obţin cunoștințele și instrumentele necesare pentru a identifica și dezvolta strategii
de influențare a politicilor privind cancerul de sân. Aceştia învaţă să dezvolte un plan pentru
implicarea factorilor de decizie, să construiască mecanisme de sprijin între parteneri şi să
monitorizeze activitățile pentru a-şi demonstra rezultatele.
Management de proiect
Membri noi ai Reţelei „Împreună pentru sănătatea sânului” vor beneficia de o instruire de 4
zile destinată dezvoltării abilităţilor de dezvoltare şi management de proiecte.
Conştientizarea şi educarea asupra cancerului de sân
Acest modul permite cursanţilor să-și însușească noțiunile necesare pentru a transmite in
cadrul comunităţilor lor, mesajele cheie privind autocunoaşterea sânilor, importanța depistării
precoce a afecțiunilor sânului și serviciile existente. Pe lângă faptul că se vor informa pe
marginea autocunoaşterii sânilor, participanţii vor discuta şi despre modalităţile de a depăşi
obstacolele, pentru a schimba comportamentul în comunităţile lor.
Strângerea de fonduri și atragerea voluntarilor
Va fi organizat un schimb de experiență de bune practici în domeniile strângerii de fonduri și
atragerii de voluntari. La încheierea acestuia participanţii vor fi capabili să identifice surse de
finanțare pentru activitățile din domeniul cancerului de sân și să determine cea mai bună
abordare pentru diferitele surse de finanțare. În domeniul voluntariatului, participanţii vor
împărtăși bune practici cu privire la atragerea și menținerea persoanelor care doresc să
muncească în beneficiul altor membri ai comunităţii, sprijinind o cauză.
3.
Dezvoltarea unei abordări integrate de acțiune
Scopul Reţelei „Împreună pentru sănătatea sânului” este de a creşte impactul acţiunilor
întreprinse de fiecare dintre membrii săi şi de a îmbunătăţi politicile publice privind sănătatea
sânului. Din acest motiv este important ca Reţeaua să stabilească un set de priorităţi comune
pornind de la nevoile identificate şi să stabilească o agendă pentru acţiunile viitoare. Astfel, in
cadrul proiectului se va organiza o întâlnire a Rețelei pe an pentru discutarea priorităţilor, a
obiectivelor de viitor şi pentru a elabora un Plan comun de acţiune pentru membrii săi.
4.
Creșterea gradului de conștientizare a populației asupra importanței și metodelor
disponibile pentru depistarea precoce a cancerului de sân
Una dintre principalele misiuni asumate de Reţeaua „Împreună pentru sănătatea sânului”
este promovarea în rândul populaţiei a conştientizării, informării şi educării populaţiei în
vederea solicitării de consultaţii de depistare precoce a cancerului de sân, ca singură metodă
ce şi-a demonstrat eficienţa în reducerea deceselor prin această boală. Noii membri ai rețelei
vor beneficia de instruirea facilitatorilor în domeniul conștientizării asupra cancerului de sân și
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cu sprijinul coordonatorului local vor organiza în al doilea an de proiect, sesiuni de informare
a populației privind importanța depistării precoce a cancerului de sân.
Despre Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS)
SECS este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică românească ce s-a înfiinţat în anul
1990 din entuziasmul unor profesionişti care au realizat nevoia imediată de educare a
populaţiei pentru o viaţă împlinită în cadrul unor comunităţi sănătoase. Viziunea SECS este
crearea unei societăţi în care fiecare individ să aibă acces liber la informare, educaţie şi
servicii de calitate, motiv pentru care, prin întreaga sa activitate, promovează principiile vieţii
asociative şi egalitatea şanselor tuturor cetăţenilor, indiferent de gen, orientare sexuală,
etnie, religie şi respectându-le
diferenţele
culturale. Persoană de contact: Carmen
Suraianu, Coordonator proiect, tel. + 4 021 310 33 13, fax. 021 310 33 86, e-mail:
sediu@secs.ro, www.secs.ro
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Modelul conceptual al proiectelor locale pentru sănătatea sânului

SCOP
Creșterea detectării precoce a cancerului de sân
scăderea mortalității prin cancer de sân

Creșterea screeningului
pentru cancer de sân

Dezvoltarea de
programe eficiente,
care duc la creșterea
screeningului pentru
cancerul de sân

Înțelegerea motivelor
care determină
femeile SĂ MEARGĂ
sau SĂ NU MEARGĂ
la screening

Identificarea factorilor
care ÎNCURAJEAZĂ
sau
DESCURAJEAZĂ
screeningul

Înțelegerea cancerului de sân și a mesajelor cheie
privind autocunoașterea sânului
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I.

Ghid pentru activitățile de strângere de
fonduri în programe destinate îmbunătățirii
cancerului de sân

Obiectivele seminarului
După seminar, participanţii vor putea să:


Să construiască un grup de strângere de fonduri, să identifice potenţiale
surse de finanţare şi să evalueze peisajul concurenţial în acest domeniu



Să identifice potenţiale activităţi sau campanii care pot ajuta la
strângerea de fonduri



Să evalueze posibile opţiuni de strângere de fonduri pentru a construi
un portofoliu



Să planifice şi să realizeze un portofoliu privind activităţile şi
campaniile care pot ajuta la strângerea de fonduri



Să elaboreze un mecanism de monitorizare capabil să evalueze
performanţele campaniilor

7

Principii şi provocări esenţiale în strângerea de fonduri
Provocări

Principii
1.

Activaţi persoanele acolo unde trăiesc,

1.

Concurenţa din partea altor ONG-uri

muncesc şi se distrează
2.
2.

Diferenţiaţi clar mesajul şi organizarea

3.

Faceţi-l personal - spuneţi o poveste

4.

Transmiteţi o "cerere" specifică

Strângerea de fonduri dacă gradul de conştientizare al problemei şi/sau
al organizaţiei este scăzut, în special la
început

3.

Găsirea şi păstrarea persoanelor cu abilităţile şi experienţa
corespunzătoare
-

întreţinerea relaţiilor dacă se înregistrează o fluctuaţie crescută a
voluntarilor sau personalului

Stabiliţi programe fundamentale, stindard şi construiţi
pe baza lor evenimente şi programe complementare

4.

Strângerea de fonduri de la persoane dacă filantropia nu este un
concept comun în ţară

Încurajaţi firmele şi persoanele să doneze pe baza
unor relaţii de lungă durată

5.

Strângerea de fonduri de la firme dacă beneficiile acestora nu sunt clar
articulate

7. Încurajaţi participanţii din cadrul evenimentelor să
facă

6.

Strângerea de fonduri de la guvern (şi alţii) dacă alte boli sau probleme
sociale au o prioritate mai mare

5.

6.

donaţii mai mari şi să participe la alte campanii
8. Creşteţi în rândul populaţiei prin implicare la nivel
local
9.

Fiţi perseverenţi - "nu înseamnă poate"

10. Ajustaţi "stilul" de strângere a fondurilor la situaţie de la pasiv la insistent, şi tot ce există între
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Pașii activităților pentru strângerea de fonduri

1. Crearea grupurilor de strângere de fonduri şi înţelegerea cadrului în care se
desfăşoară această activitate
2. Identificarea potenţialelor activităţi sau campanii care pot ajuta la strângerea
de fonduri
3. Evaluarea şi prioritizarea opţiunilor specifice de strângere de fonduri
4. Planificarea şi executarea activităţilor şi campaniilor
5. Monitorizarea eficienţei şi continuarea colaborării cu sponsorii şi donatorii

Constituenții cheie în strângerea de fonduri
 Supravieţuitoare - se referă la orice persoană care a fost diagnosticată cu
cancer de sân
 Co-supravieţuitoare - se referă la toţi cei care au persoane apropiate care
suferă de cancer de sân (adică soţ, părinţi, fraţi/surori, copii etc)
 Comunitate – se referă atât la persoanele individuale (inclusiv
supravieţuitoare), cât şi la grupurile comunitare (de ex., instituţii de
învăţământ, grupări religioase, cluburi sociale etc.); persoanele individuale din
cadrul acestui constituent pot de asemenea să fie un constituent în cadrul unui
alt grup
 Media – TV, radio, ziare, Internet etc.
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 Guvern

Pasul 1: Crearea grupurilor de strângere de fonduri şi înţelegerea
cadrului în care se desfăşoară această activitate

A. Construirea organizaţiilor care se ocupă cu strângerea de fonduri
1A. Construirea de grupuri pentru strângerea de fonduri
La început puteţi recruta bazându-vă pe abilităţile cu caracter general; recrutaţi pe baza
abilităţilor specializate, după caz
Selectați persoane :
•
Creative
•
Orientate spre afaceri; responsabile din punct de vedere fiscal
•
Organizate; manageri de proiect competenţi
•
Analitice; capabile să înţeleagă conceptele de raportare, sistemele de măsurare
•
Capabile să dezvolte relaţii pe termen lung cu constituentul
•
(constituenţii)
•
Perseverente; dispuse să nu accepte "nu" ca răspuns
•
Etice
Persoanele selectate trebuie să fie capabile să:
1. colaboreze cu firmele ce sponsorizează
2. înţeleagă motivaţia mediului de afaceri;
3. apeleze la factorii care dirijează nevoile
4. construiască relaţii profesionale de muncă
5. lucreze cu indivizi bogaţi
6. să fie: empatice; buni ascultători; capabile să construiască
relaţii profunde ,dinamice şi entuziaste; capabile să apeleze la fondul
afectiv
7. conducă un eveniment
 Bine organizate şi centrate pe latura operaţională
 Capabile să mobilizeze un mare număr de voluntari
 Capabile să înţeleagă utilizarea relaţiilor cu publicul şi să
crească gradul de conştientizare
8. solicite fonduri din partea guvernului şi a ONG- urilor
 Să deţină abilităţi de cercetare şi de obţinere de grant- uri excelente
 Capabile să relaţioneze cu oficiali la nivelul superior în guvern şi ONG-uri

2A: Identificarea evenimentelor care rezonează cu specificul local
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B. Evaluarea peisajului concurenţial în acest domeniu

Întrebarea cheie: Cine sunt potenţialii concurenţi? Cine ar putea deveni partener?
Problemele pentru care se strâng simultan fonduri:
•
•
•
•

Cancer de sân
Toate tipurile de cancer (de ex. de plămâni, de piele)
Toate problemele legale de sănătate
Toate cauzele comunitare (de ex. instituţiile religioase, universităţile)

Față de aceste solicitări:
• Un guvern poate avea puse deoparte fonduri pentru sprijinirea tuturor tipurilor de cancer
sau poate acorda prioritate altor boli şi probleme legate de sănătate
• O firmă poate considera că toate ONG-urile reprezintă "o cauză nobilă" şi poate fi egal
deschisă către acestea. Unele dintre aspectele care au impact asupra unei decizii de afaceri
includ existenţa unei relaţii anterioare cu un anumit ONG, cât de bine este condusă
organizaţia, câtă vizibilitate ar putea furniza o anumită cauză sau organizaţie etc.

C. Recunoaşterea varietăţii de modalităţi prin care constituenţii oferă donaţii
•Constituenţii importanţi şi activităţile prin intermediul cărora ei pot oferi sprijin diferă în
funcţie de ţară
•Aflați de unde obţin alte organizaţii, în prezent, finanţarea
• Nu uitați- pot exista modalităţi de strângere de fonduri bazate pe creativitate, inovaţie şi
care nu au fost încercate anterior în respectiva ţară (de ex., comercializarea legată de cauză,
“CRM”, poate fi un nou concept care poate avea mare trecere la potenţialii
donatori din rândul firmelor)

D. Înţelegerea valorii mărcii în strângerea de fonduri
Cum vă veţi defini marca/brandul/ imaginea cu care sunteți cunoscuți?
Ce aveţi care ar putea fi considerat unic şi valoros pentru donatori şi sponsori?
• Simbolul mărcii?
• Cunoştinţele referitoare la cauză?
• Puterea la nivelul comunităţii?
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Valoarea mărcii va creşte în timp, pe măsură ce organizaţia dumneavoastră devine
cunoscută şi investeşte în activităţi misionare în cadrul comunităţii
Cum veţi comunica valoarea mărcii?
Ce resurse şi programe veţi dezvolta pentru a ajuta în comunicarea cu privire la strângerile
de fonduri?
Logo?
Câteva sfaturi referitoare la branding:
•Alegeţi o culoare sau câteva culori care vor reprezenta organizaţia şi cauza
•Creaţi un logo cu numele şi culorile care se potrivesc cu imaginea pe care vor să o descrie
•Utilizaţi un limbaj consistent în momentul în care vorbiţi despre organizaţie şi cauză (De
exemplu, puteţi dezvolta un paragraf sau două despre cum a fost fondată organizaţia, cine
este implicat, misiunea principală etc.)
Notă. Este important să luați în considerare următoarele întrebări:
•"Cine" se va ocupa de strângerea de fonduri şi ce abilităţi trebuie să caute
(se vor baza pe activităţile pe care le vor alege ulterior)
•"Cine" altcineva îi concurează pentru a obţine finanţare şi sprijin din comunitatea lor?
•“De la cine” va căuta organizaţia să obţină fonduri
•“Care” este valoarea mărcii /imaginii organizației mele în strângerea de fonduri?
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Pasul 2: Explorarea potenţialelor activităţi şi campanii pentru
strângerea de fonduri
A. Identificaţi evenimente care rezonează cu specificul local
B. Luaţi în considerare conceptul de comercializare legată de cauză
C. Încurajaţi donarea individuală
D. Aplicaţi pentru grant-uri în manieră focalizată

A. Identificaţi evenimente care rezonează cu specificul local
Exemple de evenimente, de la gale oficiale la evenimente obişnuite orientate către echipă:

Evenimentul "papioanelor roz" oferă o noapte de amuzament şi strălucire:
Licitaţia reprezintă o sursă în plus de spectacol şi adună fonduri suplimentare pentru cauză

Îmbrăcaţi-vă în roz şi donaţi 5 $ (sau mai mult) pentru cauză
Implicaţi membrii familiei, prietenii, colegii de muncă - formaţi o echipă
Utilizaţi această oportunitate pentru a oferi educaţie referitoare la sănătatea sânilor.

Creat şi găzduit de bucătarii restaurantelor locale
Combină atmosfera plăcută a degustării unei varietăţi de mâncăruri cu sprijinul şi încurajarea
supravieţuitoarelor şi a celor dragi
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Întrebare cheie pentru echipele locale:
Care dintre componentele acestor evenimente ar funcţiona în propriile
comunităţi
• Ar trebui să găzduiască evenimente mari sau mici? Ar trebui să se axeze iniţial pe
găzduirea doar a câtorva evenimente sau ar trebui să ralieze comunitatea în găzduirea
evenimentelor şi centrarea pe folosirea timpului facilitând astfel de evenimente la nivelul
comunităţii? Cum le pot face pe amândouă, dacă este relevant?
•De asemenea, aceste exemple se axează atât pe evenimentele oficiale cât şi pe
evenimentele mai cuprinzătoare de la nivelul comunităţii (Passionately Pink şi evenimentul
Chefs)
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B. Comercializarea legată de cauză (CRM)
Descriere:
• Firma plăteşte ONG-ului în funcţie de cantitatea de produse sau servicii vândute sau
altă valoare asupra căreia s-a căzut de acord
• Sporeşte gradul de conştientizare referitor la cancerul de sân şi Komen, incluzând
implicarea personalului firmei respective ca potenţiali voluntari, donatori
• Oferă mijloace simple şi eficiente de a contribui la cauză, prin intermediul produselor de
care au deja nevoie şi pe care le achiziţionează
• Cele mai multe dintre campaniile CRM includ, de asemenea, o componentă
educaţională
• Ajută la crearea unei baze de clienţi loiali pe care-i încurajează să
renunţe la produsele concurenţei
• Atrage vânzări ale produselor şi/sau trafic în respectivul loc

Exemple de astfel de programe Komen:
1. Automobile de lux, de înaltă performanţă
• Cursa supremă: 239 de evenimente pe tot teritoriul S.U.A.
• Participanţii au fost invitaţi să conducă automobile marcate cu panglica roz
• BMW a donat 1 $ către Komen pentru fiecare milă parcursă
2. Franciză în baseball-ul profesionist
• Mergând la "bătaie” împotriva cancerului de sân: Celebrare pe parcursul jocurilor
de Ziua Mamei
• Jucătorii de baseball folosind bâte roz
• Bâte licitate online; Komen a primit veniturile
• Afiliaţii Komen locali pot amenaja cabine la meci şi pot vinde mărfuri
3. Alimente
• Save Lids to Save Lives®: pe recipientele de iaurt de pe teritoriul S.U.A.
• Consumatorii trimit capace prin poştă pentru a activa donaţia
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C. Încurajaţi donarea individuală
Organizați evenimente diverse, inclusiv:
- curse de alergare/ marșuri/ cros
- Serate
- Concurs de gătit
- Gale
- Expoziții de artă
- Teledonuri
- Participare la târguri
- evenimente școlare- spectacole
- piese teatru
- concerte, etc..
NB. O parte din contravaloarea biletelor poate reveni prin contract cauzei organizației
voastre.
Tipuri de donații de la persoanele fizice :
•Donaţie majoră/ generoasă; fi în onoarea sau în memoria unei persoane îndrăgite
afectate de cancerul de sân; sau poate fi cineva care investeşte regulat în cauze nobile
•Poştă directă: trimiterea de cereri pentru donaţii prin poştă sau poştă electronică; de
obicei o scrisoare cu un “formular de donaţie” ataşat pentru oameni pentru a alege suma
pe care ei ar dori s-o doneze
•
2% din impozit
•Internet: similar cu poşta directă, dar prin Internet
•Comercializare: vânzare de produse care au legătură cu organizaţia dacă aveți un
brand constituit.
NB. Întrebări de pus de către organizațiile active in domeniu:
Există o cultură a filantropiei în ţara /comunitatea noastră? .
•Care este profilul membrilor comunităţii care au tendinţa de a dona?
•Cât donează aceştia? Pentru care activităţi? Pentru care cauze?

D. Aplicaţi pentru grant-uri în manieră focalizată
Granturile/ proiectele pot fi finanțate de la niveluri diferite :
Locale ( consiliile locale/ firme cu sediul local)
Regionale Naționale - AMPOSDRU
Uniunea Europeană
Pe specificuri diferite (vezi ghidurile aplicantului): în funcție de axele din ghid , aplicația
pentru un proiect dedicat cancerului de sân se poate înscrie la oricare din capitolele de
mai jos :
• Cancerul de sân şi alte tipuri de cancer
• Problemele femeii
• Educația publicului larg si a profesioniștilor
• Modernizarea infrastructurii
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Pasul 3: Evaluarea şi stabilirea priorităților opţiunilor specifice
de strângere de fonduri
A.
Folosiţi o abordare largă în evaluarea opţiunilor de strângere de
fonduri.
B. Evaluaţi beneficiile financiare prevăzute. Beneficiile financiare veniturile “nete” (nu doar cele brute) reprezintă cheia
Întrebări cheie:
Câte firme şi persoane fizice ţintim? Sponsorizări aşteptate sau dimensiunea donaţiei de
la fiecare
Cum putem să segmentăm pe categorii?
Care sunt veniturile totale aşteptate de la campanie?
Ce puteţi primi în natură? ( cazare, restaurante)
Cheltuieli obligatorii?
Care cheltuieli pot fi reduse?

C. Luaţi în considerare beneficiile strategice
Referiţi cunoştinţele anterioare conform cărora strângerea de fonduri poate fi ea însăşi o
activitate legată de misiune prin creşterea conştientizării, educaţie, onorare, susţinere
etc..
Întrebări cheie:
•
Va oferi acest program o platformă pentru alte evenimente, campanii, şi/sau
donatori sau relaţii cu firmele pe termen lung ?
•
Putem de asemenea include în campanie o componentă de conştientizare şi
educare?
•
Există posibilitatea de a onora supravieţuitorii sau eroii locali ca parte a acestei
campanii?
•
Prin această campanie, putem încuraja o implicare locală mai mare în susţinerea
cauzei?
•
Câţi oameni va atinge această campanie? Şi cum?
•
Ce impact va avea asupra brandului nostru?

D. Evaluaţi cerinţele operaţionale pentru campanie
- aceasta este baza a ceea ce aveţi nevoie pentru a produce un eveniment sau
activitate în viaţa reală (de exemplu, timpul pentru voluntariat, programarea unei date,
rezervarea unei locaţii etc.)
Întrebări cheie:
•
De cine avem nevoie în plus faţă de strângători de fonduri sau de o echipă de
strângere de fonduri pentru a ajuta la planificarea şi efectuarea campaniei?
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•
Au ei deja aptitudinile şi deprinderile necesare pentru a ajuta? Va trebui să-i
instruim?
•
De cât timp vom avea nevoie pentru fiecare şi în ce perioadă de timp?
•
Este cel mai bun mod de utilizare a timpului oamenilor noştri?

E. Investigaţi riscurile potenţiale
- împărţite utilizând cele trei domenii de mai sus (financiar, strategic, operaţional)
Întrebări cheie:
•
Riscăm pierderi financiare dacă evenimentul este mai mic decât a fost prevăzut?
•
Riscăm să pierdem un sponsor dacă a fost nemulțumit de campanie?
•
Este acest eveniment o prioritate care să merite investirea resurselor noastre li
așa limitate?
•
Ar putea această activitate afecta brandul/imaginea noastră?
•
Există riscuri meteorologice?
•
Avem timp suficient să instruim oamenii pentru eveniment?
•
Avem experiență suficientă pentru acest eveniment?

Exemple pentru fiecare tip de risc:
•Financiar: Un grup care planifică un ceai de după-amiază poate semna un contract de
catering pentru a hrăni 200 de participanţi; dacă participă doar 50 de oameni participă,
va completa grupul diferenţa?
•Strategic: un grup poate alege să participe la un eveniment organizat de terţi cu o
organizaţie pe care nu o cunoaşte bine; dacă organizaţia nu realizează bine evenimentul
şi deranjează unii dintre participanţi, acesta poate fi un risc strategic
•Operaţional: un grup poate intra în necaz dacă planifică un eveniment în care un
număr de voluntari sunt necesari pentru a derula şi administra evenimentul; totuşi, nu
sunt suficienţi oameni pentru a ajuta sau voluntarii nu au pregătirea sau experienţă
necesară pentru a ajuta

F. Treceţi în revistă toate opţiunile şi evaluaţi beneficiile relative şi
fezabilitatea
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Pasul 4: Planificarea şi executarea activităţilor şi campaniilor

1.Stabiliţi relaţii de parteneriat cu firmele, pe termen lung
•
Înţelegeţi nevoile şi motivaţiile firmelor şi dimensionaţi beneficiile lor
•
Creşteţi vânzările de produse, profitabilitatea
•
Dezvoltaţi imaginea mărcii firmei
•
Creşteţi conştientizarea cu privire la cancerul de sân
•
Altruismul sau filantropia firmei
•
Parteneriat doar cu firme aliniate cu valorile şi marca dumneavoastră, precum şi
promovarea unui stil de viaţă sănătos
•
Evitaţi mărcile controversate; variază în funcţie de comunitate (de exemplu,
poate fi alcool, tutun, produse strict destinate adulţilor)
•
Diferenţiaţi mesajul şi organizaţia; dezvoltaţi o listă clară de beneficii
•
Produceţi de la început o imagine tip portofoliu a relaţiilor de afaceri
De exemplu, într-o industrie cu competitivitate înaltă, aceştia pot dori să atragă una
dintre firme şi să fie partener doar cu aceasta singură; riscul de a încerca să lucreze cu
câteva firme în acest tip de situaţie este că firma poate că nu doreşte ca competitorii săi
să fie implicaţi şi poate decide să nu mai fie sponsor după primul an; dacă toţi aceştia
decid să facă aceasta, aceştia pot pierde toţi aceşti sponsori, în loc să atragă unul şi să
creeze o relaţie puternică, pe termen lung doar cu acesta
În altă industrie unde există multe firme, cum ar fi restaurante locale, ei se pot gândi
dacă are sens să stabilească relaţii cu mai multe (de exemplu, pentru aprovizionare sau
găzduire de evenimente) sau dacă ar fi mai bine serviţi lucrând doar cu câteva şi
stabilind relaţii profunde cu acestea

2. Încurajaţi persoanele să facă donaţii de-a lungul întregii vieţi
Înţelegeţi ce îndeamnă persoanele fizice să acorde ajutor pentru a crea atât activităţi
adaptate comunităţii, cât şi un portofoliu extins al campaniilor pentru a atinge persoanele
fizice care donează la fiecare “nivel” – de exemplu micile donaţii pentru a se înregistra la
un eveniment până la sume mari (adesea în onoarea sau în memoria unei persoane
îndrăgite sau pentru că ei cred că a contribui este o responsabilitate civică importantă)
•Încurajaţi participanţii să continue să se gândească la ce dirijează comportamentul
şi ce necesităţi şi cerinţe şi motivaţii fundamentale sunt ale acestui constituent
Mesajul diferenţiat înseamnă că ei trebuie să aibă un mesaj clar al valorii pe care o aduc
cauzei şi donatorului, incluzând activităţile misiunii; şi, că acest mesaj să sune suficient
de diferit de cel al altor organizaţii pentru ca donatorii să vadă valoarea unică a
contribuţiei la grupul lor
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Pașii de urmat:
•
Începeţi cu relaţiile existente inclusiv contacte ale organizaţiilor membre
•
Identificaţi indivizii cu o legătură la cauză
•
Segmentaţi donatorii pe baza unui sume de donaţie aşteptate Înţelegeţi
necesităţile şi motivaţiilor potenţialilor donatori şi adaptaţi cererea
•
Cereţi o sumă specifică de bani - nu vă fie teamă să ţintiţi sus - Mai eficient dacă
solicitantul a donat şi el
•
Creaţi un mesaj diferenţiat: personalizaţi-l pe baza nevoilor şi motivaţiilor
potenţialului donator
•
Trimiteţi scrisori sau e-mail-uri pentru a iniţia contactul; continuaţi cu un apel
telefonic pentru a stabili vizita
•
Conduceţi o serie de discuţii, dacă este necesar pentru a înţelege mai bine
interesele persoanei
•
Proiectaţi empatie, energie şi entuziasm
•
Înţelegeţi motivele oricărei ezitări - “Este vorba de organizaţie,proiect,sumă sau
de momentul ales”
•
Mulţumiţi-le donatorilor pentru generozitatea lor
•
Urmăriţi în continuare chiar în cazul refuzurilor
•
Cuantificaţi valoarea donaţiei lor pentru a o împărtăşi cu ei

3. Concentraţi-vă asupra aplicaţiilor de grant-uri cu cel mai mare potenţial
de succes în obţinerea finanţării
1. Cercetaţi sursele posibile; gândiţi-vă în sens larg la opţiuni
• Naţional şi internaţional; sănătatea şi problemele femeii; dezvoltarea/modernizarea
infrastructurii; educaţia etc.
2. Utilizaţi relaţiile existente şi dezvoltaţi unele noi
• Identificaţi oficialii de rang înalt din interiorul fiecărei organizaţii a donatorului potenţial
3. Prioritizaţi opţiunile cu cea mai mare probabilitate de succes
4. Consultaţi ghidurile aplicanților, termenele limită, cerinţele pentru conţinutului cererii
de finanţare
5. Asiguraţi-vă că persoana pentru strângerea de fonduri posedă abilităţile necesare
pentru scrierea cererii sau este instruită
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4. Folosiţi media pentru strângeri de fonduri directe şi în natură
Considerați media un potenţial partener; includeţi componentele de creştere a
conştientizării
Pași de urmat:
•
Asiguraţi existenţa unui telefon pentru a primi donaţiile directe de la telespectatori
şi ascultători
•
Cereţi un spot de 2 minute într-un program de ştiri
•
Acordaţi interviuri la talk-show-uri
•
Lucraţi cu producătorii emisiunilor TV pentru includerea unui mesaj despre
cancerul de sân în programele de ştiri
•
Invitaţi la evenimente celebrităţile locale de TV şi radio pentru a creşte nivelul lor
de interes
•
Trimiteţi articole şi comunicate de presă la ziare
•
Oferiţi jurnaliştilor statistici cu cancerul de sân pentru a fi incluse în editoriale şi
alte articole
•
Împărtăşiţi cu ei detalii despre evenimentele ce urmează sa aibă loc pentru a le
populariza
•
Lucraţi cu gazdele site-urilor web pentru a include articole, reportaje
•
Intrați frecvent pe canalele online ale mai multor televiziuni, radio-uri, firme de
presă
•
Valorificaţi alte site-uri online pentru publicitate gratuită
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Pasul 5: Monitorizarea eficienţei şi continuarea colaborării cu
sponsorii şi donatorii

A. Monitorizarea eficienţei campaniei
Măsurați următoarele :
 Numărul de persoane invitate
 Numărul de persoane participante
 Numărul de participanţi care vin în mod repetat
 Acoperirea în media - număr articole
 Numele persoanelor cheie care au participat vizaţi la fiecare categorie de mai sus
 Numărul sponsorilor participanţi la fiecare categorie; tipul de CRM
 Tendinţa fiecărei relaţii în timp Numărul de donatori pe liste
 Numărul de donatori contactaţi
 Numărul de donatori care donează efectiv
 Numărul donatorilor la fiecare nivel de categorie
 Vânzarea mărfurilor
 Numărul de unităţi vândute per linie de produs
Sondaţi sponsorii și participanții pentru feedback!

B.
Utilizaţi sisteme de măsurare pentru planificarea strategică şi
continuarea colaborării cu donatorii şi sponsorii
De ce?
Pentru a determina succesul relativ al unei campanii şi a decide dacă merită să fie
repetată și
Pentru a determina domeniile cu potenţial pentru îmbunătăţire
Nu uitați să:
• Cuantificaţi beneficiul sponsorului potenţial în timpul procesului de vânzare
• Demonstraţi sponsorilor beneficiul primit de aceştia după campanie
• Puneţi sistemele de măsurare în contextul “necesităţilor şi motivaţiilor” donatorului sau
sponsorului
(adică, pentru cei interesaţi de cauză, concentraţi-vă asupra lucrului la misiune
făcut posibil astfel; pentru cei interesaţi de beneficiul comercial, concentraţi-vă asupra
numărului de “impresii”
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NOTĂ FINALĂ: Consideraţi strângerea de fonduri ca pe un ciclu continuu şi nu
doar ca pe o singură tranzacţie:
1.
Creaţi liste cu donatori şi sponsori. Decideţi cine va aborda fiecare
donator/sponsor potenţial
2.
Înţelegeţi necesităţile şi motivaţiilor donatorilor şi sponsorilor. Demonstraţi-le
beneficiul lor
3.
Elaboraţi solicitarea. Definiţi detaliile înţelegerii. Semnaţi un acord, atunci când
situaţia se pretează
4.
Mulţumiţi sponsorului. Solicitaţi feedback-ul sponsorului. Concentraţi-vă asupra
creşterii relaţiei pe termen lung
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II. Ghid pentru activitățile de implicare a
voluntarilor în programe destinate
îmbunătățirii situației cancerului de sân

Obiectivele seminarului
După seminar, participanţii vor putea să:

 Să cunoască tipurile si rolurile pe care le pot îndeplini voluntarii în ONG
 Să creeze un plan pentru recrutarea voluntarilor
 Să creeze mesajele adecvate pentru fiecare tip de voluntar
 Să selecteze, orienteze şi să instruiască eficient voluntarii selectați
 Să le recunoască munca voluntarilor şi să ştie cum să-i păstreze activi
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DEFINIȚIE VOLUNTAR ȘI VOLUNTARIAT
Definiție DEX:
O persoană care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni, în mod
conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere. ◊ Act voluntar =
acțiune săvârșită de cineva în mod conștient, voit.
Persoană care cere să fie chemată sub arme fără a avea această obligație; p. ext. persoană
care ia parte la o campanie militară din proprie inițiativă sau care se oferă să execute o
misiune de luptă.
Persoană care se oferă să facă un. serviciu de bunăvoie și dezinteresat.
Voluntariat - Activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un
câștig material.
Voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu au valoare, ci pentru că sunt neprețuiți.
Voluntarii nu au mai mult timp decât alte persoane, dar au o inimă mare...
Cel mai bun mod de a te regasi este să te pierzi în munca în beneficiul altora...
Voluntarii = iubire în acțiune
Darul în timp acordat altora este de neprețuit.
Cei care pot, fac. Cei care pot mai mult, fac voluntariat
Legea voluntariatului din România definește voluntariatul ca fiind activitatea de interes public
desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele
decât raportul juridic de muncă.
Voluntarii lucrează în: protecția drepturilor omului, asistenţa şi serviciile sociale,domeniul
medico-sanitar,cultural, artistic, educativ,de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios,
filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar.
Centrul național de voluntariat Pro Vobis arată cine poate fi voluntar :
”Voluntari pot fi toate persoanele care doresc să desfăşoare o activitate în interesul
comunităţii indiferent de rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri
politice sau religioase, deficienţe fizice/psihice, stare civilă, situaţie economică, sau orice alt
asemenea criteriu.”
(http://www.voluntariat.ro/doc/resurse_voluntariat/seriaVV/2Drepturile%20si%20responsabilit
atile%20voluntarilor.pdf)
De ce să aibă o organizație dedicată cancerului de sân voluntari?
Pentru că:
•
•

Voluntarii sunt ambasadorii organizaţiei dumneavoastră pentru a îndeplini misiunea şi
pentru a asigura o legătură cu comunitatea
Voluntarii sunt o resursă de abilităţi şi talente
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De ce este important să avem un program de voluntari?
Pentru că:
•
•

Programul de dezvoltare pentru voluntari creează o reţea de oameni dornici să
lucreze în numele şi în beneficiul altor persoane din comunitate pentru a susţine
cauza acestora
Este esenţial să aveţi un program bine organizat pentru a încuraja, susţine şi menţine
activităţile organizaţiei

Principii esențiale ale recrutării de voluntari (Komen)
1. Gândiţi-vă la necesităţile organizaţiei dumneavoastră şi definiţi roluri pe baza
acestora
2. Găsiţi persoanele potrivite pentru fiecare rol - recrutarea voluntarilor este un proces
susţinut constant, desfăşurat pe tot parcursul anului
3. Adaptaţi mesajul de recrutare pentru fiecare grup din comunitate
4. Expuneţi clar fişa postului şi aşteptările dumneavoastră
5. Stabiliţi termene limită pentru voluntari - menţineţi organizaţia novatoare şi evitaţi
stagnarea
6. Ajutaţi voluntarii să dezvolte abilităţi cu ajutorul unor sarcini relevante pentru
creşterea personală şi profesională
7. Recunoaşteţi şi apreciaţi voluntarii - mulţumiţi-le!
8. Ţineţi voluntarii la curent cu realizările organizaţiei
9. Păstraţi legătura cu voluntarii inactivi şi activi
10. Este suficient să cereţi!
Ce dificultăți pot aparea în recrutarea voluntarilor?
1. Este posibil ca ideea de voluntariat să nu fie înţeleasă imediat de comunitate
2. Este posibil să existe o fluctuaţie mare a voluntarilor, deci va fi mai greu să menţineţi
o performanţă unitară
3. La începerea programului, este posibil ca resursele să fie puţine, ceea ce înseamnă
că voluntarii angajaţi vor acorda mai mult din timpul lor
4. Voluntari pot ezita în ceea ce priveşte schimbarea rolurilor la sfârşitul termenului
5. Poate fi dificil să convingeţi voluntarii să-şi asume responsabilitatea dacă aveţi
aşteptări mai mari
6. Unele supravieţuitoare ale cancerului de sân pot fi devotate, dar nu înseamnă că au
şi competenţa sau abilităţile necesare

Care sunt constituenții dintre care putem recruta voluntari?







Firme
Organizații guvernamentale
Supraviețuitoare/co-supraviețuitori
Sfera serviciilor de sănătate și educație
Comunitatea locală
Media
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Ce să facem pentru a promova în comunitățile noastre ideea de voluntariat
pentru cauza noastră?
•
•
•
•
•
•
•

Dedicaţi timp educaţiei, strângerii de fonduri, asistenţei şi activităţilor de advocacy
Intraţi în contact cu reţelele personale pentru voluntari
Promovaţi implicarea în instituţii de educaţie , instituţii religioase, ONG-uri etc.
Dedicaţi timp pentru seminarii, conferinţe şi evenimente educaţionale cu privire la
sănătate
Încurajaţi liderii influenţi să promoveze implicarea în organizaţie
Iniţiaţi conştientizarea publică a oportunităţilor ca voluntar
Oferiţi stimulente angajaţilor pentru orele de voluntariat

Cum stabiliți cum veți selecta voluntarii pentru anumite poziții/sarcini în
organizație?
-

Luând în considerare simultan rolurile/ pozițiile pe care doriți să le acoperiți cu
muncă de voluntariat și talentele disponibile

Ce tipuri de voluntari putem recruta?
1. Pentru roluri de execuție
Persoane care au expertiză în anumite domenii
• Management financiar
• Strângerea de fonduri
• Managementul resurselor umane
• Managementul voluntarilor
• Administraţie
• Planificare
• Marketing
• Problemele legate de sănătatea sânului
Persoane cu experienţă anterioară în ONG-uri locale

2. Pentru roluri de management de proiect
Vor deveni forţă motrice a dezvoltării, implementării, întreţinerii şi evaluării fiecărui
program
Sunt cei cu abilităţi de delegare
3. Pentru planificarea strategică
Cei cu influenţă şi prezenţă în reţelele comunitare cheie existente
Cei cu dorinţă de a reprezenta organizaţia în comunitate
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Calități necesare voluntarilor, indiferent de rolul pe care îl vor deține în organizație:
Arată interes în ceea ce priveşte scopurile organizaţiei
Are dorinţa de a-şi asuma conducerea şi de a participa pe deplin la activitățile organizației
Are capacitatea și dorința de a dobândi abilităţi suplimentare
Ce motivații au cei ce doresc să devină voluntari?
Factori profesionali
Dobândirea de abilităţi de conducere

Factori personali
Satisfacţia de a lucra alături de familie şi
prieteni

Construirea unei reţele
Dorinţa de a-şi face noi prieteni
Obţinerea de credite universitare sau de
educaţie continua
Utilizarea propriilor abilităţi, aptitudini şi
talente

Dorinţa de a face ceva diferit faţă de
munca de zi cu zi
Sentimentul de a face parte dintr-o
echipă

Explorarea unei potenţiale cariere
Acceptarea unor provocări
Obţinerea unei poziţii de conducere de
înalt nivel

Existenţa unei alternative la contribuţia
bănească
Legătura personală cu cancerul de sân

Exemple de persoane care de obicei devin voluntari în organizațiile dedicate
cancerului de sân:
Persoane care au legătură cu cancerul de sân
• supravieţuitoare şi cosupravieţuitoare
• cadre medicale profesioniste
Studenţi/Elevi la
• universitate
• liceu
• masteranzi
Mame ce au născut recent sau casnice
Asistenți sociali
Psihologi
Cadre didactice
Pensionari recenţi sau organizaţii ale cetăţenilor în vârstă
Asociaţii profesionale
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Tipuri de mesaje de recrutare
Tipul de voluntar
Persoane care au legătură cu cancerul de
sân





Studenți, elevi





Mame care au născut recent





Persoane pensionate recent





Mesajele adaptate
Este o ocazie de a ajuta alte
persoane care s-au aflat într-o
situaţie similară
Puteţi ajunge la alte supravieţuitoare
şi cosupravieţuitoare cu care să
formăm o reţea de sprijin
Puteţi fi cei mai eficienţi voluntari
datorită legăturii Dvs. cu problemele
cancerului de sân
Este un eveniment distractiv la care
puteţi participa într-un efort de
echipă - o activitate de desfăşurat
împreună cu prietenii
Vă puteţi dezvolta abilităţile şi
aptitudinile
Vă puteţi consolida CV-ul şi puteţi
obţine credite universitare
Poate fi un mod de a cunoaşte alte
persoane şi de a vă face prieteni
Puteţi construi reţele şi vă puteţi
crea legături / contacte
Vă puteţi păstra sau dezvolta noi
abilităţi profesionale
Oferă o şansă de a da ceva înapoi
societăţii şi de a utiliza în mod optim
timpul disponibil
Poate fi un mod de a păstra şi utiliza
abilităţile profesionale
Este un mod de a cunoaşte alte
persoane şi de a vă face prieteni
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Metode de recrutare
a. In masă :
Media
Internet
Discursuri în public
Distribuire de brosuri la diverse evenimente
Tărguri de joburi
b. Focalizată
Prin referințe :
 Solicitaţi liderilor cheie ai comunităţii să identifice potenţialii voluntari
 Enumeraţi candidaţii din comunitate care au abilităţile, pregătirea,
experienţa şi caracteristicile cerute de post
 Prioritizaţi listele de candidaţi după fezabilitate
 Identificaţi necesităţile motivaţionale ale candidaţilor de maximă
prioritate
 Selectaţi cele mai adecvate tehnici pentru comunicarea mesajului
 Invitaţi aceste persoane să se înscrie ca voluntari în organizaţie
Din rețeaua personală:
 Diseminaţi în rândul asociaţiilor personale mesajul privind oportunităţile
de voluntariat
 Încercaţi să ajungeţi la potenţialii voluntari care pot fi afectaţi de
cancerul de sân
 Încurajaţi voluntarii existenţi şi mulţumiţi să recruteze noi voluntari, prin
discuţii interpersonale ,faţă în faţă
PAȘII ÎN SELECȚIA VOLUNTARILOR
1. "Împerecheaţi" interesele şi abilităţile voluntarilor cu necesităţile
programului- contractul de voluntariat
 Comunicaţi informaţii specifice pentru fiecare post de voluntar
 Descrierea postului de voluntar
 Ce va lucra şi ce va realiza voluntarul la postul atribuit
 Ce va evita voluntarul
 Cine va fi supervizorul voluntarului
2. Asiguraţi orientarea pentru a familiariza voluntarii cu misiunea organizaţiei
 Explicaţi cum se desfăşoară lucrurile în cadrul organizaţiei
 Indicaţi faptul că voluntarul devine acum un reprezentant al organizaţiei
3.
4.

Comunicaţi cu claritate rolurile şi aşteptările- fișa postului
Asiguraţi în permanenţă o instruire relevantă prin:
 Lecţii
 Lecturi
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5.

Discuţii
Materiale video
Demonstraţii
Jocul de roluri

Valorificaţi în mod inteligent timpul voluntarilor- planul de activități
personal al fiecarui voluntar

Recunoaşterea şi păstrarea voluntarilor
A. Oferirea de motivaţii prin crearea unei atmosfere optimiste şi prin
recunoaşterea meritelor voluntarilor
 Creaţi un mediu motivant pentru voluntari, înainte şi în timpul activităţii
 Faceţi din voluntariat o experienţă amuzantă şi plăcută
 Împărtăşiţi impactul pe care eforturile depuse de aceştia l-a avut asupra
misiunii şi beneficiile aduse comunităţii
 Recunoaşterea este o componentă importantă a succesului programului de
management al voluntarilor - voluntarii au nevoie de un sentiment de
apreciere şi de recompense pentru contribuţiile aduse de ei
 Voluntarii trebuie să ştie că ei pot să facă şi chiar fac diferenţa în cadrul
organizaţiei
 Recunoaşterea personalizează relaţia dintre organizaţie şi voluntar
 Două forme principale de recunoaştere:
 Recunoaştere neoficială: cea mai eficientă recunoaştere care apare în cadrul
interacţiunii de zi cu zi între voluntar şi organizaţie prin apreciere sinceră- A spune "mulţumesc"
- Implicarea voluntarilor în procesul de decizie
- Arătarea interesului faţă de familia voluntarului
- Note de apreciere
- Sporirea responsabilităţii
- Memorarea zilelor de naştere
Telefon de mulţumiri din partea conducerii
 Recunoaştere oficială: sporeşte vizibilitatea organizaţiei la nivelul comunităţii Certificate
Plachete
Insigne
Dineuri
B. Implicarea continuă a voluntarilor activi şi inactivi
Înregistraţi informaţiile de contact ale voluntarilor (nume, număr de telefon, e-mail) şi
istoricul implicării organizaţionale prin cele mai eficiente modalităţi disponibile
 Listă voluntari pe hârtie
 Rolodex
 Foaie de calcul electronică
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Sistem de bază de date
Asiguraţi-vă că voluntarii se simt preţuiţi ca persoane şi capătă un sentiment
de identificare şi apartenenţă cu cauza şi organizaţia
Oferiţi permanent voluntarilor informaţii actualizate despre succesul
organizaţiei şi despre oportunităţile viitoare pentru a se implica
Acordaţi voluntarilor flexibilitate
Oferiţi-le stimulente pentru a-i menţine implicaţi
Sprijiniţi voluntarii în dobândirea de noi abilităţi
Oferiţi-le voluntarilor sarcini semnificative

C. Dezvoltarea unui plan de continuitate
 Fluctuaţia voluntarilor este variabilă, dar poate fi administrată prin oferirea de
provocări, implicarea şi angajarea lor în cadrul organizaţiei
 Pot apărea surprize - fiţi pregătit!
 Pregătiţi voluntari pentru avansare în cazul unor plecări neplanificate
 Planul de continuare reprezintă un mijloc de a transfera cunoştinţele liderilor
celor care îi vor urma
 Definiţi limitele de termen pentru lideri - transferaţi voluntarii care au rămas
mai mult timp pe aceeaşi poziţie către noi poziţii
 În ciuda aşteptărilor prestabilite, fiţi pregătit pentru diverse reacţii din partea
liderilor care sunt pe cale să plece
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