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Ghid de
fundraising
Paula Beudean, Expert fundraising, Fundația Civitas

Introducere
Ghidul de Fundraising belONG își propune să asiste organizațiile
neguvernamentale să își diversifice și inoveze metodele de atragere de fonduri,
mai ales din mediul privat, ca în timp să devină sustenabile din punct de vedere
financiar și să poată oferi în mod constant servicii în comunitățile în care
activează.

Ghidul urmărește:
➢ Să crească nivelul de cunoștințe al experților din ONG-uri în ceea ce

privește procesele de atragere de fonduri, de la cele de evaluare a nevoilor
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organizaționale și de înțelegere profundă a donatorilor, la cele de
planificare și de implementare a diverse metode de fundraising, până la
cele de construire de relații de parteneriat valoroase cu finanțatorii
organizației.

➢ Să ofere exemple de activități de atragere de fonduri și de procese de
fundraising, inclusiv de crowdfunding, cât mai relevante, precum și
recomandări practice, care să faciliteze procesul de asimilare de noi
metode de atragere de fonduri în organizație.

➢ Să prezinte și să explice instrumente și modele de organizare și planificare
a activităților de atragere de fonduri, pe care organizațiile să le poată folosi
ușor și imediat în echipele lor.

Conținutul ghidului este structurat în patru capitole:

Capitolul 1. Pregătirea organizației pentru fundraising
Acest prim capitol vă va ghida în primii pași ai diversificării activităților de
atragere de fonduri, respectiv în evaluarea nevoilor și capacității
organizaționale, precum și în înțelegerea profundă a donatorilor și
dezvoltarea relațiilor cu aceștia.

Capitolul 2. Explorarea unor metode de fundraising
În acest capitol, veți putea explora cinci metode de atragere de fonduri, pe
care vă provocăm să le testați în organizația voastră, ca mai apoi să le
dezvoltați în adevărate programe de fundraising.

Capitolul 3. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu sponsorii
Descoperiți cum să construiți relații bazate pe încredere cu donatorii voștri,
precum și ce strategii de matching ați putea folosi pentru a implica
sponsorii în proiectele voastre.

Capitolul 4. Strategia de fundraising și planul de atragere de fonduri
Capitolul sumarizează pașii finali pe care trebuie să îi faceți ca să dezvoltați
planul de atragere de fonduri pentru organizația voastră.

La finalul ghidului, găsiți resursele care au ajutat la crearea acestuia, dar pe care le
puteți folosi pentru a învăța și mai multe despre procesul de atragere de fonduri.

Mult succes și nu ezitați să creați și inovați în ceea ce oferiți donatorilor voștri! Și
donatorii și echipa voastră trebuie să se bucure de acest proces, nu doar de
rezultatele finale!
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Capitolul 1.
Pregătirea
organizației
pentru
fundraising
Orice proces de inovare, inclusiv în
atragerea de fonduri, începe cu o
înțelegere profundă a ceea ce o
organizație își dorește să schimbe, să
proiecteze sau să reproiecteze,
precum și a nevoilor clienților, cei pe
care îi vizează cu noile produse și
servicii. Astfel, această parte de

început a ghidului vă va ajuta să
înțelegeți foarte bine organizația
voastră și ceea ce își dorește să obțină
printr-un proces inovativ de atragere
de fonduri. Apoi, tot aici vă vom arăta
câteva procese de înțelegere a
profilului potențialilor donatori și de
construire a relației cu aceștia.

Ceea ce trebuie să înțelegeți de la începutul acestui ghid este că
fundraisingul nu este despre bani, ci despre construirea de relații
cu donatorii, cu sponsorii sau finanțatorii voștri.

De asemenea, vă va ajuta enorm de
mult dacă veți privi partea de
planificare a atragerii de fonduri și de
implementare a diverse metode de
fundraising ca pe un proces de
dezvoltare de programe și proiecte,
practic de noi servicii pentru

donatorii voștri. Această perspectivă
vă va ajuta să fiți inovativi, să vă
gândiți mai mult la nevoile
donatorilor și să proiectați lucruri care
să îi intereseze, să îi facă să vă doneze
și, prin urmare, care să vă aducă
fondurile de care aveți nevoie.

Capitolul de față vă va ghida în:
➢ Realizarea auditului de fundraising;
➢ Formularea Marii Ambiții;
➢ Evaluarea nevoilor organizației;
➢ Construirea profilelor donatorilor;
➢ Cultivarea relațiilor cu donatorii.
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Auditul de fundraising
Probabil că abia așteptați să încercați
noi metode de fundraising sau să
strângeți fonduri pentru organizațiile
și proiectele voastre, dar înainte de a
ajunge la metode și bani, sunt câțiva
pași obligatoriu de urmat, ca să fiți
cât mai siguri că veți avea succes în
activitățile de fundraising. Auditul de
fundraising e primul proces prin care
trebuie să treceți. E un proces de
diagnoză a organizației pentru a
înțelege punctele tari și punctele
slabe în ceea ce privește activitățile
de strângere de fonduri și pentru a

contura direcțiile de dezvoltare ale
fundraisingului în organizația voastră.

Ca orice audit, procesul include
colectare de informații și analiza lor.
Complexitatea procesului depinde de
mărimea organizației și de cât de
multe activități de strângere de
fonduri ați realizat în trecut.
Recomandarea e să vă uitați la ultimii
câțiva ani, 2-3 ani, și să observați
patternurile de fundraising, atât pe
cele bune, cât și pe cele mai puțin
bune.

Ariile de analiză în auditul de fundraising

1. Obiectivele de fundraising
Ce fonduri v-ați propus să strângeți în ultimii ani/ultimul an și cât anume ați
reușit să mobilizați? Care sunt rezultatele financiare, dar și non-financiare pe
care le-ați obținut?

2. Metodele de strângere de fonduri
Ce fel de metode de fundraising ați folosit? Care au fost cele mai eficiente, dar
cele mai puțin eficiente? De ce?

3. Donatorii și relațiile cu donatorii
Câți donatori aveți? Prin ce metode de fundraising v-au donat? Cum vă
donează? Care sunt categoriile principale de donatori (donatori individuali mici,
medii, mari, companii locale, companii naționale, companii multinaționale,
fundații private, instituții etc.)? Cum contribuie fiecare categorie de donatori la
veniturile din fundraising? Care este vechimea donatorilor? Care sunt
proiectele preferate de donatori, pe categorii de donatori? Ce fel de relații aveți
cu donatorii? Cum comunicați cu aceștia - cât și când și ce fel de mesaje
trimiteți? Care sunt metodele de cultivare a donatorilor folosite în prezent?

4. Donațiile și gestionarea acestora
Care este valoarea donației medie, dar și a celei care este oferită cel mai
frecvent, pe diverse categorii de donatori? Câte donații aveți? Care este
numărul mediu de donații pe categorii de donatori? Cum sunt gestionate
donațiile? Ce fel de sisteme de management al donațiilor folosiți? Cum
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funcționează acestea? Care sunt minusurile/plusurile? Care sunt cele mai
atractive programe, proiecte și care atrag cele mai multe donații.

5. Echipa de fundraising
Cine are atribuții de fundraising în organizație? Cum este organizată munca și
cum sunt împărțite responsabilitățile? Cât timp dedicați strângerii de fonduri?
Cine aduce cei mai mulți donatori și cele mai mari donații în organizație?

6. Bugetul de fundraising
Cât din bugetul organizației se alocă strângerii de fonduri? La bugetul investit,
care este ROI-ul (return of investment)?

Răspunzând la aceste întrebări, dar și la altele pe care le considerați relevante
pentru organizația voastră, vă ajută să vedeți mai clar gradul de dezvoltare al
organizației în atragerea de fonduri, dar mai ales vă ajută să vedeți patternuri,
precum și puncte slabe și tari legate de:
➢ Experiență în folosirea unor metode de fundraising, respectiv lipsa de

experiență și informații în folosirea altor metode de fundraising;
➢ Capacitatea organizațională, în termeni de capital uman și financiar,

precum și capacitatea de promovare și comunicare a cauzei organizației
pentru atragerea de donatori și resurse;

➢ Comunitatea de donatori și relația cu aceștia, precum și capacitatea de a
ajunge la alți potențiali donatori;

➢ Sistemul de planificare, management și evaluare al activităților de
strângere de fonduri.

➢ Impactul activităților de fundraising asupra sustenabilității organizaționale.

După ce aveți o analiză și o imagine
clară asupra acestor aspecte, puteți
începe partea de strategie și
planificare a activităților de strângere

de fonduri (vedeți Capitolul 4),
uitându-vă la ce metode de
fundraising ați putea include și care
ar fi potrivite pentru organizația
voastră și donatorii voștri.

Formularea Marii Ambiții
(The Great Ambition)
Un fundraiser sau oamenii implicați în fundraising în organizație au nevoie de
ceea ce Adrian Sargeant și Alan Clayton, de la Institute for Sustainable
Philanthropy, numesc „the great ambition” (marea ambiție) sau ”the new
ambition” (noua ambiție). Cei doi, inițiatorii conceptului și modelului de Great
Fundraising, susțin că toți cei implicați în activitățile de fundraising și ale
organizației au nevoie de această „great ambition” - o ambiție mare, care să
inspire, nu doar să motiveze.
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➢ Beneficiarii organizației voastre au nevoie de această ambiție. De exemplu,
copiii care vin la centrul vostru de zi, poate pentru o masă caldă, sprijin la
teme, prietenii din centru, visează să devină medici, astronauți sau
mecanici de locomotivă, iar dacă nu visează, îi ajutați să viseze, să se
gândească la ce vor să facă când cresc mari.

➢ Angajații organizației și voluntarii au nevoie de această ambiție. Ei nu vor
urmări, de exemplu, doar să găsească bugetul necesar unei activități
educaționale pentru copii, ci vor avea un scop clar - să învețe toți copiii să
citească sau niciun copil să nu abandoneze școala.

➢ Donatorii voștri au nevoie de acest scop ambițios. Ei nu vor fi doar generoși,
ci cu generozitatea lor vor construi alături de organizația voastră ceva cu
impact pe termen lung.

➢ Organizația are nevoie de această ambiție mare. Dacă vă întrebați
asistenții sociali, educatorii câți oameni vor să ajute, sigur vă vor spune „pe
toți care trebuie ajutați”. Nu doar unul, ci toți!

Discutați cu beneficiarii voștri, cu
angajații și voluntarii organizației, cu
donatorii și cu alți stakeholderi
relevanți și vedeți ce înseamnă
pentru ei ceea ce faceți zi de zi în
cadrul proiectelor și programelor
voastre, care este scopul final, visul
cel mare, ce îi inspiră, ce simt că e

nevoie etc. Apoi, analizați aceste
informații, adăugați viziunea și
misiunea organizației și formulați
această ambiție mare care îi va
inspira pe beneficiari, angajați și
voluntari, fundraiseri, dar mai ales pe
donatori și potențialii donatori ai
organizației.

Câteva exemple de Great Ambition:
➢ Clean and safe water to every person on the planet (Charity Water)
➢ Together we will beat cancer (Cancer Research UK)
➢ No child born to die (Save the Children)
➢ Niciun copil nu trebuie să crească singur (SOS Satele Copiilor România)
➢ 'Acasă' pentru toți oamenii care luptă cu cancerul departe de casă! (Casa

Filip)
➢ Dăm ocazia tuturor celor care vor să facă bine să îl facă (Fundația Vodafone)
➢ Clădim și reclădim: secții, spitale și speranțe (Dăruiește Viață)

Ce au aceste ambiții în comun? Sunt misiuni aproape utopice, dar
inspiră, motivează. Fiecare include: problema, soluția și ambiția în doar
câteva cuvinte.
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Veți folosi great ambition în toate, dar
toate, materialele de comunicare
internă și externă ale organizației,
precum și în toate comunicările orale,
prezentările pe care le faceți despre
organizație pentru a exprima simplu,
clar, concis ce faceți și unde vreți să
ajungeți și să îi inspirați pe alții să facă
acest drum cu voi.

Pe lângă această mare ambiție, ar
trebui să aveți pregătit și un pitch (o
prezentare fulger) despre ceea ce
face organizația voastră pe care să îl
puteți adapta în materialele de
comunicare, fundraising, prezentări,
cereri de finanțare, emailuri etc. Cum
construim acest pitch sau scurtă
prezentare? Vă recomandăm aici
două modalități de construcție.

● The Golden Circle (Cercul de Aur) al lui Simon Sinek:
Why, How, What (De ce, Cum, Ce), 2010

Cercul de aur

WHAT (CE)
Orice organizație de pe planetă știe
CE face. Acestea sunt produse pe care
le vând sau servicii.

HOW (CUM)
Câteva organizații știu CUM fac
lucrurile. Acestea sunt aspecte care le
fac speciale sau le fac să fie diferite de
competiție.

WHY (DE CE)
Foarte puține organizații știu DE CE
fac lucrurile cum le fac. DE CE nu este
despre a face bani. Banii sunt un
rezultat. DE CE este un scop, o cauză,
o credință. Este principalul lucru
pentru care organizația voastră există.

(Sursa: Smart Insights, adaptat din Start with Why al lui Simon Sinek, tradus de autor)

Întotdeauna începeți cu Why (DE CE) - de ce faceți ceea ce faceți, care este scopul
și rezultatul pe care vi-l doriți (puteți folosi the great ambition aici); continuați cu
How (CUM) - cum faceți ceea ce faceți, ce vă diferențiază de alte organizații,
instituții; și încheiați cu What (CE) - ce anume faceți sau ce promiteți că veți face și
ce ar putea face donatorii, susținătorii voștri. Ca să contribuie la How (CUM) și Why
(DE CE).

Aici aveți un exemplu de o prezentare și un call pentru donații care urmează
această structură, folosit de Asociația Dăruiește Viață din România:
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Sistemul de sănătate românesc este bolnav și are nevoie de terapie
intensivă, pe toate planurile: al resurselor și al organizării, al evaluării și
recompensării performanței, al accesului la informații, al standardului etic și
al optimismului că lucrurile se pot schimba. (Why)

Am fondat Dăruiește Viață, în 2012, pentru a reforma din temelii sistemul
medical românesc. Alături de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu,
fondatoarele asociației, s-a alăturat inițiativei, ca Președinte Onorific, Paula
Herlo. Hai și tu alături de noi! (How)

Toate donațiile pe care le faci se transformă în investiții în domeniul
sănătății. Tu investești bani, noi construim spitale, camere sterile, săli de
operație, compartimente de terapie intensivă, compartimente de transplant
celule stem, clinici de radioterapie. Este ca și cum ai investi la bursă, și ești
acționar, doar că profitul tău se măsoară în vieți salvate. Este ca o Bursă a
Fericirii, unde toate acțiunile sunt alocate eficient și transparent, fiecare
investitor putând vedea destinația fondurilor în orice moment. (What)

● Elevator pitch - într-o propoziție, propus de Gray et al.,
2018.

Structura unui Elevator Pitch,
într-o propoziție:
PENTRU (clienții vizați), CARE
AU NEVOIE DE (nevoia
clienților), (numele produsului)
ESTE (categoria de piață) CARE
(beneficiul cheie). ÎN
COMPARAȚIE CU (competiția),
PRODUSUL NOSTRU
(diferențiator unic).

(Sursa: Gray et al, 2018, tradus de autor)

Ați putea începe cu o singură propoziție, să explicați ce face organizația sau să
explicați un proiect. Apoi, o puteți dezvolta într-un paragraf sau o pagină, dar
folosiți aceeași structură și explicați de ce comunitatea are nevoie de organizația
sau proiectul vostru.
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Ca exemplu, iată cum marketează Fundația Danis programul Erasmus for Young
Entrepreneurs în comunitatea de antreprenori:

CLIENȚII VIZAȚI: Pentru antreprenorii aflați la început de afacere,

NEVOIA: care au nevoie de exemple de succes pentru a-și dezvolta
business-urile,

PRODUSUL:  Erasmus for Young Entrepreneurs este

CATEGORIA DE PIAȚĂ: un program de educație antreprenorială care

BENEFICIUL CHEIE: le oferă șansa de a-și dezvolta afacerea, lucrând alături
de un antreprenor cu experiență.

COMPETIȚIA: În comparație cu alte programe de mentorat de business,

DIFERENȚIATORUL UNIC: EYE oferă antreprenorilor șansa de
internaționalizare a afacerii.

Structura aceasta de pitch o puteți
folosi în prezentări, scrisori, emailuri,
campanii de crowdfunding, discuții
directe cu potențiali donatori, indivizi
sau companii. Principiile de pitching
rămân aceleași indiferent de

audiență sau de metoda de
fundraising folosită. Pentru
prezentări, vă lăsăm mai jos și
regulile de pitching și persuadare
dezvoltate de Bill McGowan (2014)

➢ Începeți întotdeauna cu ceva care să atragă atenția audienței.
➢ Povestiți cu „imagini”, adică oferiți detalii vizuale.
➢ Folosiți principiul „paste și sos” - adică, prea mult „sos” (prea multe detalii și

emoții) îneacă „pastele” (esența prezentării), iar prea multe paste (date,
cifre, fapte) lasă povestea fără puterea emoțională (detaliile, emoțiile).
Căutați să le echilibrați, să oferiți cea mai „gustoasă” prezentare!

➢ Găsiți echilibrul potrivit între viteza gândurilor voastre și viteza cu care
vorbiți, le prezentați audienței; folosiți ritmul vorbirii și tonalitatea vocii
pentru a convinge.

➢ Exprimați încredere prin postură, ton, gesturi și contact vizual cu audiența.
➢ Arătați cu adevărat interes față de ce vi se spune, ce sunteți întrebați, fiți

prezenți, nu vă gândiți doar la ce aveți voi de spus.
➢ Folosiți principiul lui Don Draper din serialul Mad Men: „If you don’t like

what is being said, change the conversation”, cu alte cuvinte aduceți
discuția în zona de interes pentru voi, ca să vă atingeți obiectivele de
fundraising și promovare, dar într-un mod autentic.
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Indiferent dacă urmați aceste
principii sau orice alte sfaturi de
comunicare, există o parte pe care
trebuie să o includeți în orice
prezentare, pentru a o face
memorabilă și puternică.

Întotdeauna folosiți puterea
poveștilor, storytelling-ul. Astfel,
adăugați o poveste a unuia dintre
beneficiarii organizației voastre, iar
prezentarea va deveni și mai
puternică:

1. Stabiliți contextul (începutul poveștii) în care eroul poveștii voastre trăiește
sau se confruntă cu o provocare mare, o nevoie, o problemă.

2. Fiți specifici în descrierea problemei sau a provocării, adăugați detalii
relevante care „colorează” povestea, implică publicul și crește tensiunea
(mijlocul poveștii).

3. Arătați cum provocarea poate fi depășită și problema rezolvată prin
proiectele organizației și cum finalul poveștii depinde de sprijinul și
implicarea audienței.

Evaluarea nevoilor organizației
(needs assessment)
După ce v-ați uitat la ce poate și ce
face în prezent organizația voastră în
strângerea de fonduri și v-ați stabilit
și ambiția cea mare și ați înțeles cum
o puteți exprima simplu, clar, concis,
e momentul să vă întoarceți la
nevoile concrete pentru definirea
planului de fundraising.

Printr-un proces de evaluare a
nevoilor (needs assessment/gap
analysis) veți identifica decalajele pe
care organizația voastră le are între:
➢ situația actuală a fondurilor,

serviciilor oferite și
expertiză/capacitate
organizațională

➢ și „activele” dorite (fonduri,
expertiză, bunuri etc.), necesare
pentru a îndeplini misiunea
organizației și a derula toate
programele, proiectele acesteia
pentru a îndeplini marea
ambiție.

Aceste decalaje/gaps sunt nevoile
organizației pentru a-și atinge
scopurile și obiectivele. Aceste nevoi
vor fi în cele din urmă transferate în
obiective specifice de strângere de
fonduri.
Ar trebui să faceți acest exercițiu de
evaluare a nevoilor pentru aceeași
perioadă de timp pentru care vă
faceți planul de acțiune al
organizației, de obicei pentru
perioada ianuarie- decembrie, în
conformitate cu anul financiar sau cu
ciclul de finanțare și raportare pentru
principalii finanțatori. Această
suprapunere vă va ajuta să identificați
mai ușor lipsurile/gaps în resurse și,
deci, nevoile de finanțare. Se
recomandă să revizuiți acest needs
assessment regulat, cel puțin o dată
la jumătatea anului, pentru a face
față oricăror promisiuni de sprijin
care au eșuat și pentru a-l adapta la
noile nevoi care au apărut în mod
neașteptat.
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Pașii unei evaluări de nevoi (needs assessment):

1. Alegeți nivelul de analiză și definiți perioada de timp
Acest exercițiu se poate face la nivelul întregii organizații, sau pentru un anumit
program sau proiect. De obicei, este mai ușor să începeți cu proiectele și
programele, iar nevoile rezultate să se regăsească apoi în evaluarea organizațională.

2. Definiți obiectivele proiectelor, programelor, organizației pentru perioada
aleasă, ca să identificați resursele de care aveți nevoie
Acestea ar trebui să fie realiste și realizabile și să se încadreze în obiectivele
strategice. Odată ce sunt definite, evaluați ce resurse veți avea nevoie pentru a le
realiza - costuri, bunuri și servicii și capital uman. Acestea vă vor ajuta în definirea
stării dorite, în pasul 5.

3. Evaluați resursele existente (resursele actuale)
Evaluați resursele pe care știți sigur că le primiți pentru perioada de timp aleasă, în
aceleași trei categorii:
➢ Finanțarea proiectelor, activităților (includeți atât fondurile restricționate, cât

și pe cele nerestricționate pe care le puteți aloca proiectelor);
➢ Donații în natură (sprijin in-kind), cum ar fi bunuri și servicii gratuite deja

promise prin contracte;
➢ Expertiză (angajați și voluntari), în funcție de ceea ce aveți nevoie, pe care

oamenii au promis-o deja.

4. Determinați resursele dorite
Definiți care ar fi condiția dorită în ceea ce privește resursele, adică ceea ce ar trebui
să aveți pentru a vă atinge obiectivele. Pentru fiecare categorie, definiți ce ar include
aceasta:

● Fonduri;
● Donații în natură, cum ar fi bunuri și servicii gratuite;
● Expertiză/capital uman, angajați și voluntari.

5. Identificați decalajele dintre resursele actuale și cele dorite
Acum că aveți o înțelegere clară a resurselor existente și a celor de care este nevoie
este ușor să identificați ce și cât aveți nevoie ca să vă atingeți obiectivele organizației
și ale proiectelor pentru perioada de timp aleasă.

● Care este deficitul de fonduri?
● De câte servicii și bunuri, sprijin în natură, aveți nevoie?
● Câți oameni trebuie să angajați? De câți voluntari aveți nevoie? Ce fel de

expertiză?
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Donatorii organizației
Cercurile de fundraising

Cea mai bună metodă de a înțelege cine sunt potențialii donatori ai unei
organizații este cea vizuală și folosirea „cercurilor de fundraising”. Imaginați-vă,
așa cum vedeți în graficul de mai jos, că organizația voastră este un punct în jurul
căruia se conturează trei cercuri principale de fundraising, respectiv de donatori:

1. Cercul încrederii: este cercul oamenilor care sunt cel mai aproape, și fizic și
relațional, de organizația voastră; sunt acei oameni, companii care vor dona
către organizație pentru că deja o cunosc foarte bine, au mai donat înainte
sau au lucrat împreună cu voi, deci au încredere totală în organizație.

2. Cercul celor conectați și informați: este cercul oamenilor, companiilor
care au auzit de organizație, au anumite informații despre ce faceți sau
cercul acelor oameni la care puteți ajunge foarte ușor prin intermediul
cercului 1.

3. Cercul celor care pot dona: acesta e cel mai mare cerc, pentru că aici
poate intra oricine din comunitatea organizației, din țară, din lume, depinde
cât de mult vă doriți și puteți să activați și să folosiți acest cerc în
fundraising.

Fiecare cerc are nevoie de metode
diferite de contactare și cultivare a
donatorilor, presupune metode
aparte de fundraising, precum și
resurse diferite necesare
implementării acestor metode. Ca o
regulă de bază, pentru a ajunge mai
„departe”, în cercul al treilea, și a

atrage mulți donatori e mai greu,
necesită mai mult timp și multe
resurse. De altfel, obiectivele de
fundraising, precum și bugetul de
fundraising vă vor „direcționa” spre
toate cercurile de fundraising sau
doar spre unele - cum ar fi cercul 1
sau cercul 2.

(Sursă: cursul de fundraising susținut de Paula
Beudean la FSPAC, UBB)
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De la suspect la prospect și la donator

Procesul de „transformare” a unui
individ sau a unei companii într-un
donator/sponsor pentru o organizație
poate fi explicat folosind serialele
polițiste. :) În aceste seriale, pentru
investigarea unei crime, detectivii
încep prin alcătuirea unei liste de
suspecți, apoi continuă cu
construirea profilurilor celor vizați și
transformă suspecții în prospecți (îi
interoghează, află mai multe despre
ei, investighează), iar în final, când
dovezile sunt acolo și nu există nicio
îndoială asupra lor, unul dintre

prospecți este identificat ca fiind
criminalul.
În fundraising trebuie să folosiți un
proces similar pentru a obține din ce
în ce mai mulți susținători pentru
organizația voastră. În primul rând,
construiți o listă de suspecți, apoi
investigați și culegeți mai multe
informații despre suspecți (se
construiesc primele profiluri ale
acestora), iar unii dintre ei se califică
să devină potențiali donatori
(prospecți). În cele din urmă, atunci
când se face solicitarea, iar aceștia
aleg să doneze organizației, devin
donatori.

Procesul nu se oprește aici, pentru că obiectivul vostru trebuie să fie să
îi convingeți pe donatori:
➢ să dea din nou,
➢ să dea mai mult,
➢ să dea în mod regulat și
➢ să dea în diverse feluri, prin diverse metode.

A construi o listă de suspecți
înseamnă să vă gândiți la companiile
și oamenii care ar putea fi interesați
să susțină organizația. Lista trebuie
completată de membrii organizației
voastre. În mod ideal, ar fi grozav
dacă toată lumea, angajați sau

voluntari, ar putea completa o astfel
de listă, iar apoi să construiți o listă
cât mai lungă, cu suspecți. Dar este
important să vă gândiți, de la
început, la câte persoane/companii
vreți pe lista respectivă? Și de cât
sprijin aveți nevoie?

De obicei, două nume de suspecți înseamnă un prospect bun, iar din
patru prospecți cel puțin unul devine donator. Astfel, de exemplu, dacă
doriți să aveți cinci donatori noi, veți avea nevoie de o listă de suspecți
cu aproximativ 40 de nume.

După cum am văzut, suspecții devin prospecți atunci când, prin colectare de
informații, construiți profilurile lor. Ce fel de informații trebuie să includă aceste
profiluri, ca să puteți analiza calitatea prospecților? Ar trebui să vă uitați cel puțin
la următoarele informații:

1. Capacitatea lor de a da;
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2. Interesul lor pentru organizația voastră și motivația generală de a da, de a
ajuta;

3. Cum puteți ajunge la ei, cum îi puteți contacta - cât de conectați sunt cu
organizația voastră, ce fel de relație există?

4. Interesele, hobby-urile, pasiunile, proiectele, activitățile în care sunt
implicați etc., informații pe care le-ați putea folosi pentru a-i apropia de
organizație și, în final, pentru a-i convinge să doneze.

Pe lângă aceste informații, un profil de prospect ar fi bine să includă și:

➢ Informații de contact;
➢ Istoricul de donator (cât a dat compania/individul înainte, pentru ce tipuri

de organizații/cauze și cât de des a dat);
➢ Informații financiare specifice (cifra de afaceri, profit, venituri) și

recomandare pentru valoarea primei solicitări;
➢ Cultivarea necesară înainte de a-i cere să facă o donație (cât efort ar trebui

depus pentru a dezvolta în continuare relația cu prospectul; idei de
activități care ar putea fi interesante pentru prospect, pentru a fi utilizate în
procesul de cultivare);

➢ Cea mai bună metodă de a-i solicita o donație (față în față, printr-un
eveniment special, o campanie de e-mail etc.).

Informațiile despre prospecți pot fi furnizate de persoane care îi cunosc bine și
foarte bine, prieteni, membrii familiei, partenerii de afaceri, din mass-media și
social media, reviste de afaceri, de pe site-urile companiilor, bloguri, pagini de
social media, site-uri/ghiduri de responsabilitate socială corporatistă, de la alte
ONG-uri , de la instituții publice, asociații de afaceri și de la întâlniri directe cu
prospecți.

Prospecții ar trebui apoi puși în categorii de prospecți, în funcție de capacitatea și
dorința lor de a dona. Această segmentare va ajuta fundraiserii să organizeze
procesul de cultivare:

➢ vor exista prospecți care sunt gata să doneze la întregul lor potențial;
➢ vor exista prospecți care mai au nevoie de ceva cultivare înainte de a se face

solicitarea;
➢ și vor exista prospecți care au nevoie de cultivare extinsă înainte de a le cere

să facă o donație organizației.

Fiecare grup are nevoie de metode și strategii diferite de cultivare, pe care va
trebui să le alegeți și implementa pentru fiecare dintre ei.

Ca să alegeți metodele cele cele mai potrivite de fundraising și să pregătiți cele
mai bune mesaje de fundraising, mai trebuie să înțelegeți câteva lucruri despre
potențialii donatori ai organizației. Prin chestionare, interviuri sau focus grupuri,

18



puteți învăța mai multe despre comportamentul lor filantropic, despre percepția
pe care au asupra organizației, cauzei, proiectelor, precum și despre percepția pe
care o au despre actul de a dona - ce înseamnă, care e motivația din spate, cum se
percep ca donatori, care sunt nevoile lor ca donatori etc.

Nevoile și percepțiile donatorilor - alte metode de înțelegere
a donatorilor

Conform lui Alan Clayton de la
Philanthropy and Fundraising
Europe, nevoile donatorilor legate de
percepțiile lor asupra actului de

donație, așa cum le-ar plăcea ca
organizațiile să îi portretizeze și
implice în campaniile lor, pot fi
grupate în patru categorii de valori:

1. Familie: pentru acești donatori, donația reprezintă un ajutor oferit unei alte
ființe.

2. Cooperare: acești donatori se alătură altora - altor mulți donatori, să rezolve
împreună o problemă.

3. Stimă de sine/respect: acești donatori vor să se simtă mai bine cu ei înșiși,
pentru că au făcut o faptă bună.

4. Sacrificiu: pentru acești donatori, actul de donație este un act de curaj, de
sacrificiu, ceva special ce doar un erou poate să facă.

Cum sunt donatorii voștri? Aflați
care sunt nevoile și percepțiile lor și
construiți și adaptați mesajele de
fundraising conform acestora.

Tot prin aceleași metode de
empatizare, de înțelegere profundă a
donatorilor prin interviuri, focus

grupuri, metode de vizualizare ș.a.,
urmând principiile de design
thinking, puteți afla care este
valoarea pe care organizația voastră o
poate oferi donatorilor. Conform
procesului creat de Strategyzer -
Value Proposition Canvas, când
discutați cu donatorii voștri, încercați
să aflați de la aceștia:

➢ Care sunt „jobs to be done” - de ce au nevoie atunci când fac o donație
către o organizație, care sunt taskurile la care se așteaptă să le facă
organizația?

➢ Care sunt nemulțumirile, piedicile, obstacolele („pains”) pe care le au legate
de un proces de donație?

➢ Care sunt obiectivele, rezultatele, beneficiile („gains”) pe care le așteaptă,
legate de un proces de donație?
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Odată ce aveți răspunsurile la aceste întrebări adunate ca liste complexe, puse pe
post-it-uri ca în modelul de mai jos, analizați toate aceste nevoi, percepții și
perspective ale donatorilor și decideți asupra soluțiilor, asupra felului în care
organizația va răspunde cu:

Metode specifice de fundraising și de cultivare a donatorilor
(„product/service”);
Mecanisme de donații și de gestionare a procesului de donație care să
ofere beneficiile dorite („gain creators”) și să înlăture piedicile și obstacolele
menționate de donatori („pain relievers”).

(Sursă: Strategyzer)

Cultivarea relației cu donatorii (donor care)

Într-adevăr, teoria și practica
strângerii de fonduri ne spun că
fundraisingul nu este despre bani, ci
despre relații. Întotdeauna!
Fundraisingul bazat pe construcția
de relații este procesul de strângere
de fonduri în care oamenii sunt în
centrul acestuia și contează cel mai
mult (Burnett, 2002).

Explorați mai jos nouă principii ale
construirii de relații valoroase cu
donatorii voștri, pentru a obține
loialitatea lor și a-i implica mai mult
în organizație. Aceste principii sunt
adaptate după Burnett (2002, pp.
45-46), și au la bază filosofia strângerii
de fonduri care are în centru relațiile
cu donatorii:

1. Fiți sinceri cu donatorii, susținătorii, stakeholderii voștri, fiți sinceri cu toată
lumea.

2. Fiți sinceri și lăsați să se vadă motivația voastră: donatorii dau pentru că le
pasă suficient de mult pentru a acționa și a sprijini organizația, așa că
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lăsați-i să vadă că și vouă vă pasă și că sunteți acolo din aceleași motive ca
ei.

3. Fiți prompți. Răspundeți rapid și eficient la orice nelămurire, întrebare,
solicitare; Răspunsul prompt arată donatorilor că vă pasă de ei și de
problemele, întrebările, preocupările lor etc.

4. Fiți consecvenți, comunicați regulat cu donatorii, țineți-i la curent cu ce se
întâmplă cu banii lor și organizația voastră. Țineți minte că atunci când nu
sunteți consecvent în comunicare, alte ONG-uri sunt și ajung la donatori,
când dinspre organizația voastră e liniște.

5. Fiți interesanți și memorabili. Strângerea de fonduri este și despre povești
convingătoare, autentice spuse donatorilor; spuneți povești memorabile
prin conținut, stil și prezentare și folosiți elemente vizuale atractive.

6. Fiți implicați. Nu lăsați donatorii să fie pasivi, implicați-i, cereți-le sugestii,
feedback, expertiză; invitați-i în grupuri de lucru, focus grupuri, întâlniri,
vizite de proiecte etc., dar folosiți-le timpul cu înțelepciune și sens!

7. Fiți binevoitori și de ajutor. Nu lăsați niciodată donatorii să simtă că vă
deranjează cu întrebările lor. Arătați-vă și fiți disponibili pentru ei.

8. Fiți de încredere. Respectați-vă întotdeauna promisiunile, arătați
donatorilor că vă respectați și urmați misiunea organizației și că nu faceți
compromisuri.

9. Fiți rentabili. Fiți transparenți cu privire la modul în care utilizați banii,
explicați deciziile financiare și arătați-le donatorilor că banii lor sunt pe
mâini bune.

Folosiți aceste principii în toate activitățile de cultivare, numite și activități de
„donor care” (de acordare de grijă și atenție donatorilor). Principalele obiective ale
activităților de cultivare sunt:
  
➢ Să crească loialitatea donatorilor față de organizația voastră;
➢ Să extindă implicarea donatorilor în organizație.

Acest tip de activități ar putea include, dar nu se limitează la:
➢ Recunoașterea promptă a sprijinului/contribuțiilor donatorilor etc.;
➢ Newslettere pentru proiectul susținut de donatori;
➢ Scrisori sau e-mailuri despre organizație și programele acesteia

(personalizați-le!);
➢ Invitații de a vizita organizația și de a vă cunoaște beneficiarii;
➢ Felicitări personalizate pentru zilele de naștere, sărbători, evenimente

speciale din viața donatorilor;
➢ Evenimente de socializare, precum prânzuri, cine, picnicuri etc.;
➢ Evenimente de networking cu alți donatori sau stakeholderi relevanți;
➢ Invitații de a face parte dintr-un grup de lucru, comitet sau chiar din

consiliul director al organizației;
➢ Invitații de a ține discursuri, prezentări pentru voluntari, beneficiari sau de

a-și oferi expertiza în anumite proiecte;
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➢ Invitații de a face parte din focus grupuri pe diverse teme;
➢ Invitații la reuniunile anuale sau la alte întâlniri ale organizației;
➢ Publicarea numelor și a fotografiilor lor în materialele de recunoaștere ale

organizației (rapoarte anuale, site-uri web, newslettere etc.);
➢ Evenimente de tipul Ziua Porților Deschise sau alte evenimente speciale

dedicate donatorilor;
➢ Mici cadouri (materiale de promovare sau produse realizate de beneficiarii

organizației) care vor servi ca amintiri ale implicării lor în cauza voastră.

Atenție! Nu folosiți metode
costisitoare de cultivare: dacă îl
invitați pe directorul unei companii la
o cină într-un restaurant extrem de
scump sau dacă organizați
evenimente costisitoare de
networking pentru donatorii voștri, în

ambele cazuri ați putea transmite
mesajul că, de fapt, nu aveți nevoie
de banii donatorilor sau că risipiți
fondurile pe întâlniri de lux, și nu în
programele organizației. Aceste
metode pot fi folosite pentru
cultivarea relațiilor cu potențiali
donatori sau cu donatorii actuali.

Cultivarea, procesul de construire a relațiilor, nu ar trebui să se
oprească niciodată, cu excepția cazului în care donatorul vă cere să vă
opriți. În timpul procesului de cultivare, fiți întotdeauna sinceri, direcți,
realiști și folosiți timpul oamenilor cu atenție.

22



Capitolul 2.
Explorarea unor
metode de
fundraising
Înainte să planificați activitățile de
strângere de fonduri, hai să explorăm
câteva metode de fundraising!
Această parte a ghidului vine să vă
ajute în explorarea unor metode de
fundraising care au fost alese cu
gândul la organizații cu bugete
limitate de fundraising, dar care vor
să atragă noi donatori individuali,
sponsori sau alți finanțatori. Poate ați
încercat deja unele din aceste
metode pe care le propunem aici, dar
vă provocăm să acordați fiecăreia o
nouă șansă, să vă gândiți cum ați
putea inova, cum ați putea face diferit
ceea ce faceți deja. Dacă sunteți la
începutul activității de strângere de
fonduri în organizația voastră, nu
ezitați să încercați aceste metode,
testați-le la o scală mai mică, iar apoi
dezvoltați-le în procese care să

ajungă la mai mulți donatori,
sponsori și finanțatori și care să
atragă și mai multe resurse.

Urmăriți principiile inovării și nu vă fie
teamă să greșiți, pentru că acolo, în
acele momente, se întâmplă cea mai
valoroasă învățare. Totuși, greșiți
inteligent și testați metodele cu
resurse mai puține, la o scală mică,
dacă experiența voastră în atragerea
de fonduri este redusă. Și abia după
ce învățați mai multe despre
potențialii donatori, despre metodă și
logistica acesteia, despre mesajele
care trrebuie folosite, despre rata de
succes, despre eficiența procesului,
abia apoi creșteți programul de
fundraising pe care l-ați testat în
acest fel.

Metodele de fundraising pe care vi le propunem spre explorare sunt:
1. Evenimente speciale și sponsorizări;
2. Direct mail și direct email;
3. Peer-to-peer fundraising și crowdfunding;
4. Grant writing;
5. Activități generatoare de venit.

Metodele combină diverse tipuri de
donatori de care ați putea fi
interesați, de la donatori individuali, la
sponsori și finanțatori instituționali. În

funcție de specificul comunității
voastre, puteți să le folosiți cu
grupurile de donatori cele mai
relevante, din perspectiva capacității
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de a da a acestor donatori, sponsori
sau finanțatori, precum și din
perspectiva interesului pe care îl
arată față de cauza organizației
voastre. Descrierea fiecărei metode
din cele de mai sus include informații
de bază despre metodă, despre pașii
de implementare a acesteia, diverse

recomandări practice, precum și
exemple, studii de caz, instrumente
pe care le puteți folosi să dezvoltați
procese similare în organizație. Fiți
creativi, inovativi și folosiți cu
încredere aceste metode în
comunitatea voastră.

Evenimente speciale și
sponsorizări

Când organizați un eveniment special de strângere de fonduri, veți urmări să
atingeți cel puțin trei obiective:

1. A strânge o anumită sumă de bani pentru organizație sau pentru unul
dintre proiectele organizației;

2. A oferi entertainment publicului vostru, participanților la eveniment;
3. A crea oportunități de marketing pentru sponsorii evenimentului.

Luând în considerare aceste obiective, gândiți-vă la următoarele cinci ingrediente
de succes pentru orice eveniment special de fundraising și răspundeți la
întrebările legate de acestea:

1. Public/audiență/participanți la eveniment

Cine sunt ei?
Câte persoane vreți la eveniment?
Ce vor cumpăra? (bilete, mese, donație minimă) Care este prețul pentru biletul sau
o masă, care este donația minimă etc.?
Cum veți ajunge la ei?
În ce alt mod doriți ca ei să facă donații în timpul evenimentului?
Ce alte informații doriți să colectați de la ei și cum ați colecta informațiile?
Câți bani estimați că puteți aduce de la public?

2. Sponsorii

Ce companii ați contacta?
Care sunt obiectivele lor de marketing care ar putea fi conectate cu publicul
evenimentului, evenimentul în sine, cauza voastră, promovarea pe care o puteți
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oferi în cadrul evenimentului? Sau ce anume din evenimentul vostru ar putea fi
atractiv pentru sponsori?
Ce fel de sprijin vă doriți de la companii?
Ce pachete de sponsorizare puteți oferi?
Câți bani estimați că puteți atrage de la sponsori?

3. Organizația

Care este cauza pentru care vreți să fiți susținuți?
Cum este văzută cauza de către publicul vostru, sponsorii și artiștii/performerii din
cadrul evenimentului?

4. Performerii

Ce performeri se conectează cu misiunea/cauza organizației?
Ce performeri ar fi preferați de publicul vostru?
Ce va fi considerat interesant de către sponsorii evenimentului?
Cât vă costă performerii?

5. Planul de promovare

Ce mesaj doriți să transmiteți publicului pentru ca evenimentul să fie interesant?
Ce mesaj trebuie să dezvoltați pentru a susține obiectivele de marketing ale
sponsorilor?
Ce canale de promovare sunt adecvate pentru a ajunge la publicul vostru?
Ce canale de promovare sunt adecvate pentru a spori obiectivele de marketing ale
sponsorilor?

După ce ați luat toate deciziile cu privire la evenimentul special de strângere de
fonduri, urmați pașii următori pentru a organiza și implementa evenimentul:

1. Identificați obiective specifice
● Câți bani doriți să strângeți prin eveniment?
● Câți donatori ați vrea să aveți? Câți ar trebui să fie donatori noi?
● Câți sponsori vrei să aveți?
● Care sunt obiectivele de promovare sau obiective de advocacy pentru

cauza voastră?

2. Creați un calendar și un buget
În funcție de dimensiunea evenimentului, veți avea nevoie de trei până la șase
luni pentru a planifica și organiza totul pentru eveniment. Pentru bugetare, notați
toate costurile, prognozați veniturile pe care le puteți atrage (de la public - bilete și
alte metode de fundraising; de   la sponsori) și:

“If your project is not raising at least twice as much as you spend, then
don’t call it a fundraiser. That’s not to say you shouldn’t do the event, but
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think of it as a friend raiser or networking event to manage
expectations.”
(Heyman, 2016, p. 119)

3. Recrutați oameni cheie
Asigurați-vă că desemnați o echipă care să organizeze evenimentul, apoi să-l
implementeze, apoi asigurați-vă că aveți numărul potrivit de voluntari la
eveniment, care sunt bine pregătiți pentru eveniment.

4. Rezervați performerii
Contractați artiștii din timp, discutați cu ei ce doriți să faceți, obțineți reduceri,
dacă este posibil și semnați un contract pentru a vă asigura că vor fi acolo în ziua
evenimentului. Dacă ați ales lucruri, artă, tehnologie, diverse experiențe ca
performeri, asigurați-vă că totul este contractat, aranjat și livrat la timp. Rețineți că
fără performeri, nu aveți niciun eveniment.

5. Asigurați veniturile evenimentului
Identificați companiile, trimiteți-le pachetele de sponsorizare, negociați și semnați
contractele de parteneriat. Găsiți tehnologia sau modalitatea potrivită pentru
vânzarea biletelor, pentru promovare, pentru trimiterea invitației, pentru
înregistrare, pentru follow-up, pentru donații etc. Alegeți această tehnologie și
pașii pe care doriți să îi faceți în funcție de tipul de eveniment, publicul și sponsorii
voștri.

6. Promovați evenimentul
Alegeți un mesaj puternic și relevant pentru cauza voastră, pentru publicul și
sponsorii voștri și identificați canalele de promovare potrivite pentru audiență și
pentru sponsori; de asemenea, dezvoltați un plan de promovare pe care îl agreați
cu sponsorii. Rețineți că, de obicei, oamenii trebuie să audă sau să vadă informații
despre un eveniment de aproximativ șase ori înainte de a decide să se
înregistreze sau să cumpere biletele etc. (Heyman, 2016, p. 122).

7. Creați agenda evenimentului
Gândiți-vă la agenda evenimentului - mai întâi, din perspectiva publicului (un fel
de customer journey), cum vor interacționa cu evenimentul vostru, cu artiștii și cu
cauza voastră; de ce anume se vor bucura, cum pot face donații, cum le veți
mulțumi, cum ați colecta mai multe informații de la ei? etc.; iar apoi din
perspectiva organizatorului, toți pașii pe care trebuie să îi faceți și resursele de
care aveți nevoie, de ce personal și voluntari aveți nevoie și la ce oră în timpul
evenimentului aveți nevoie de toți aceștia. Asigurați-vă că aveți totul în detaliu și,
de asemenea, faceți un plan de rezervă pentru unele părți ale evenimentului care
sunt la risc nu se întâmple așa cum le planificați.
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8. Maximizați-vă strângerea de fonduri
Identificați și implementați modalități suplimentare de a strânge fonduri de la
public/participanți în timpul evenimentului (licitații, tombole, urne de donații etc.).
De asemenea, gândiți-vă la modalități de a colecta informații de la donatorii noi,
astfel încât să puteți construi relația cu aceștia și să îi faceți donatori constanți.

9. Follow-up și debrief
După eveniment, mulțumiți publicului, sponsorilor, performerilor, partenerilor și
informați-i despre rezultatele evenimentului și arătați-le cum banii strânși îi vor
ajuta pe oamenii pe care îi servește organizația voastră sau cum fondurile ajută
cauza pe care o promovați. De asemenea, analizați și evaluați evenimentul cu
echipa organizatoare, calculați profitul pe care l-ați obținut pentru cauza sau
proiectul pe care doriți să îl implementați, identificați lucrurile și pașii de
îmbunătățit pentru următorul eveniment și faceți planul de cultivare a donatorilor
și a sponsorilor evenimentului.

Studiu de caz
*Studiul de caz este tradus și adaptat din CoOp Best Practice Guide, cu acordul Fundației Danis.

Eveniment: Test Drive. Drive Your Community for Better

Organizator: Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială, Cluj-Napoca,
România

Audiența/
participanții
la eveniment:

Antreprenori și manageri din Cluj, majoritatea bărbați, 30-40 de
ani, care au făcut donații sau sponsorizări. Evenimentul a folosit
ideea de donație minimă sugerată, care a fost aproximativ 30 de
euro/persoană.

Sponsorii: Sponsor principal și gazdă:
➢ Toyota Cluj-Napoca - Profi Auto (a oferit locația

evenimentului, performerii - mașinile Toyota pentru Test
Drive, liste de colaboratori, precum și relația cu
restaurantul japonez)

Alți sponsori/parteneri:
➢ Tokyo Japanese Restaurant (a oferit mâncarea pentru

eveniment)
➢ Crama Petro Vaselo (a oferit băutura pentru eveniment)
➢ Primăria Cluj-Napoca (a oferit mesele de cocktail pentru

eveniment)

Performerii: ➢ Ultimele mașini Toyota lansate pe piață în 2014, în special
cele hibrid și Lexus

➢ Mâncarea japoneză servită de un chef japonez, premiat
internațional, care este și proprietarul Tokyo Japanese

27

https://coop.norsensus.no/the-coop-best-practice-guide/


Restaurant
➢ Sampling dintr-un workshop de economie

comportamentală
➢ Videomapping făcut de unul dintre antreprenorii susținuți

de Fundația Danis
➢ Vinurile Petro Vaselo prezentate de un somelier sub forma

unui wine tasting

Organizația/
Cauza:

Fundația Danis: Organizație non-guvernamentală care susține
excelența profesională și responsabilitatea socială a managerilor,
a oamenilor de afaceri și a antreprenorilor, prin programe de
dezvoltare managerială şi antreprenorială.

Proiectul: Drive Your Community for Better care a avut ca scop
sprijinirea a 15 tineri antreprenori din Cluj-Napoca pentru a
dobândi cunoștințe de management financiar și economie
comportamentală, de care aveau nevoie pentru a construi afaceri
sustenabile în comunitatea lor.

Promovarea: Fiind un eveniment privat, organizația a trimis doar invitații
personalizate, via email, către aproximativ 300 de oameni -
manageri și antreprenori, invitații în care au fost menționați
partenerii și sponsorii evenimentului. După eveniment, au fost
trimise emailuri de mulțumire și evenimentul a fost promovat pe
canalele de social media ale Fundației. Sponsorul și-a dorit doar
promovarea directă către participanții la eveniment a mașinilor
Toyota pe care le comercializează (prin test drive), precum și a
serviciilor oferite de firmă - acest lucru s-a făcut prin networking
direct la eveniment, precum și prin găzduirea evenimentului în
showroom-ul companiei.
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Direct mail, direct email și
solicitarea prin social media

Scrisorile de solicitare sau mesajele de solicitare din social media sunt o metodă
de fundraising prin care vă adresați oamenilor, mai ales din cercul al treilea de
fundraising, le spuneți povești de succes despre organizație, arătați nevoia care
există și le cereți sprijin pentru ca alte povești de succes să se poată întâmpla. Ken
Burnett, citat de Norton, descrie foarte frumos această metodă de fundraising:

“One person writing to another person about something they both care
about. It is an opportunity for both writer and the potential donor, for it
allows both the chance to do something personally to help.” (Norton,
2003, p. 166)

Clasicul direct mail (solicitare directă prin poștă)

Înainte de liste de emailuri și canale
de social media, metoda aceasta de
fundraising se baza pe trimiterea de
scrisori, prin poștă, către mii de
potențiali donatori. Încă această
metodă se practică și are succes.
Chiar dacă au crescut costurile de
printing și poștă, organizațiile
occidentale încă o folosesc intens,
pentru că este o metodă de strângere
de fonduri prin care pot ajunge sigur
cu mesajul organizației la mulți
oameni și o metodă care este extrem
de eficientă pe termen mediu și lung
- donatorii care aleg să sprijine
anumite cauze cu o sumă fixă de
bani în fiecare lună, prin setarea unei

plăți recurente, rămân donatori fideli
foarte mulți ani. De exemplu,
conform datelor oferite de Asociația
pentru Relații Comunitare, o
organizație din România care
folosește mecanismul de debit direct
(disponibil din 2012 prin platforma
donatie.ro) pierde doar aproximativ
10% din donatorii noi pe care îi atrage
într-un an. La început de 2022, în
România, erau peste 52.000 de
donatori înregistrați ca donatori
recurenți prin mecanismul de debit
direct, iar donația medie era de 5
euro/lună - similară cu media pentru
donații recurente din UK.
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De ce aveți nevoie pentru o campanie de direct mail?
➢ O listă de adrese poștale;
➢ Un pachet de comunicare care include plicul, scrisoarea (povestea și

solicitarea), un pliant despre organizație și despre modurile în care
donatorii pot ajuta;

➢ O modalitate de răspuns - de exemplu, un formular de donație/un mandat
pentru setarea unei donații recurente și un plic timbrat și adresat către
organizația voastră, sau indicații pentru setarea unei donații recurente
online.

În același timp, ar bine să includeți în plic un cadou, ceva care va conecta
emoțional potențialul donator de misiunea și beneficiarii voștri. De exemplu, ați
putea pune o felicitare sau un mic obiect făcut de către beneficiari sau o brățară,
stickere, alte produse de merchandise ale organizației. Atenție, nu puneți ceva
prea scump, pentru că atunci potențialii donatori vor trage concluzia că dacă aveți
fonduri pentru astfel de cadouri, nu aveți nevoie de ajutorul lor.

Apoi, scrisorile trebuie trimise la
momentul potrivit – unele perioade
ale anului pot fi mai bune decât
altele; de exemplu, în țările creștine,
se știe că perioada de dinaintea
Crăciunului sau Paștelui funcționează
cel mai bine pentru acest tip de
scrisori. Mai mult, personalizarea
corespondenței (folosind numele
potențialului donator în adresare,
scrierea unui scurt mesaj de mână)
arată că se așteaptă o implicare
directă a destinatarului și este
esențială pentru succesul campaniei.

De asemenea, organizația trebuie să
aibă un sistem bun de a gestiona
răspunsurile primite. De obicei,
campaniile de direct mail includ
scrisori trimise către zeci de mii de
oameni, ceea ce înseamnă că sute
sau mii de oameni pot răspunde,
solicita mai multe informații și face
donații, iar contribuțiile lor trebuie să
fie recunoscute imediat prin alte
scrisori.

Norton (2003) a clasificat campaniile de direct mail în trei categorii, după relația
cu potențialii donatori:

1. Campanii cu liste „reci”, adică solicitări trimise către oameni care nu au avut
niciun contact anterior cu organizația;

2. Campanii cu liste „calde”, adică scrisori adresate membrilor, susținătorilor
organizației, oamenilor care știți deja că sunt interesați de munca voastră;

3. Campanii cu liste „reciproce”. O organizație poate face schimb de liste de
donatori cu o altă organizație cu o cauză similară, astfel încât fiecare
organizație să poată ajunge la potențiali noi donatori.

Conform lui Norton, rezultatele unei
campanii depind de tipul de listă

folosită. De obicei, o listă caldă ar
putea avea între 7% și 30% răspunsuri
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pozitive raportate la numărul total de
scrisori trimise. O listă rece va avea, în
medie, mai puțin de 2% răspunsuri
pozitive, doar unele campanii de
mare succes ajung la 4%-5%
răspunsuri pozitive. (În România,
conform datelor furnizate de către
Asociația pentru Relații Comunitare,
rata de succes pentru o listă rece este
de 1-2%.) Pentru listele reciproce, rata
de succes este între 2.5% și 10%. Chiar
dacă în procente, rata de succes pare
foarte mică, în număr de donatori și

donații, aceste campanii sunt extrem
de profitabile. De obicei, prin aceste
campanii oamenii donează lunar
organizațiilor pentru mai mulți ani.
De exemplu, dacă o organizație
trimite 10.000 de scrisori către o listă
rece, ar putea atrage cam 200 de noi
donatori care să direcționeze prin
debit direct, să zicem, 10 euro/lună. În
total, organizația va strânge 2.000 de
euro în fiecare lună și asta înseamnă
24.000 euro într-un an.

Avantajele acestor campanii sunt următoarele:

➢ Comunicați direct și personalizat cu donatorii voștri sau potențiali donatori;
➢ Donațiile vin în mod constant și contribuie la sustenabilitatea organizației;
➢ Vă diversificați tipurile de donatori și reduceți dependența de câțiva

donatori mari, instituționali.

Dezavantajele sunt legate de faptul că, în această variantă prin poștă, sunt
campanii costisitoare, apoi, nu aduc venituri rapide și necesită timp și efort. Nu
uitați, mesajul și lista de adrese trebui testate înainte de
lansarea unei campanii mari.

Solicitarea prin email și canale de social media

Conform lui Gordon Kane, consultant
în fundraising în UK, și datelor
analizate de acesta, provenind de la
ONG-uri din Marea Britanie,
solicitările prin email, cu liste reci,
sunt de 10 ori mai puțin eficiente
decât scrisorile trimise către liste reci.
Mai mult, în timp ce există organizații
mai mici și mai mari care strâng 70%
din veniturile lor prin campanii
clasice de direct mail, fundraisingul
online este folosit cu succes doar de
organizațiile foarte mari, extrem de
cunoscute și de prezente în
comunitate, dar totuși acesta
reprezintă doar aproximativ 10% din
veniturile lor. Pe de altă parte, când

alături de clasicul direct mail,
organizațiile folosesc și emailuri,
newslettere, campanii în social media
și pe propriul website, rata de succes
la direct mail crește de trei până la
cinci ori.
Campaniile prin email și social media
au la bază aceleași principii ale
metodei clasice de direct mail, atâta
doar că aici aveți nevoie de adrese de
email și de o aplicație care să vă ajute
să trimiteți și gestiona ușor mii de
emailuri. De exemplu, din experiența
autorului, multe organizații din
România folosesc Mail Chimp pentru
a trimite emailuri personalizate către
baze de date cu donatori sau
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potențiali donatori, iar această
aplicație e integrată cu Sales Force -
care le ajută în gestionarea bazelor
de donatori, precum și a relațiilor cu
aceștia. Apoi, trimiterea de emailuri
sau publicarea de mesaje pe canalele
de social media vă permite
includerea de fotografii și videouri

care să vă facă povestea mai
puternică și mai vizibilă. Dezavantajul
cel mai mare al unei campanii în
social media este faptul că potențialii
donatori au posibilitatea tehnică de a
„ignora” solicitarea voastră de donație
și totuși să simtă că au făcut ceva
printr-un like sau un share la mesaj.

Puterea poveștii

Indiferent de ce metodă de direct
mail alegeți să folosiți, mesajul vostru
trebuie să fie puternic, să îi facă pe
oameni să reacționeze imediat și să
decidă să facă o donație sau să seteze
o donație recurentă pentru cauza
voastră. Centrul de luare a deciziilor în
creierul nostru se află în aceeași zonă
în care procesăm emoțiile - emoțiile
care ne spun când suntem în pericol,
când alții sunt în pericol, când trebuie
să fugim sau să ne apărăm, când
trebuie să îi protejăm pe alții etc.

Un mesaj puternic va include o
poveste care generează emoții
puternice și care, la rândul lor, ne vor
spune ce să facem - dacă să
plângem, să spunem povestea mai
departe, să ajutăm, să donăm, să
voluntariem. De aceea, e important,
ca în mesajul vostru să aveți foarte
clar exprimată și soluția, ce poate să
facă donatorul, ce îi cereți să facă ca
să rezolve problema menționată în
mesaj.

Pentru orice mesaj, aveți nevoie de o poveste care să includă:
➢ Un personaj/erou care e supus unei provocări, poate chiar unei probleme

urgente;
➢ O conexiune emoțională a celui care citește cu acest personaj sau cu

provocarea, problema cu care se confruntă;
➢ O soluție oferită de organizația voastră care îl ajută pe erou să facă față

provocării;
➢ Date concrete despre provocare și despre alte personaje care se confruntă

cu aceleași probleme, iar organizația voastră i-ar putea ajuta dacă ar avea
resursele necesare;

➢ Solicitarea/rezoluția - ce poate să facă donatorul și, specific, cum poate
contribui și până când (deadline-urile contribuie la crearea nevoii de
răspuns imediat).
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Studiu de caz

Casa Filip este un proiect non-profit care oferă cazare decentă la prețuri accesibile
(approx. 10 euro/noapte) pentru bolnavii de cancer care ajung la Cluj-Napoca pentru
tratament. Cluj-Napoca este al doilea centru medical din România, după București, cu
mii de pacienți oncologici care ajung în oraș din toate părțile țării, iar cererea de cazare
pentru aceștia este extrem de mare. Casa Filip este printre puținele ONG-uri care oferă
o soluție pentru această nevoie uriașă.

În vederea mobilizării de resurse financiare de la donatori individuali, pentru a construi
o nouă Casă Filip care să ofere mai multe locuri de cazare bolnavilor de cancer,
organizația a derulat o campanie de direct e-mailing la final de 2021, în preajma
Crăciunului. Astfel, în 16 decembrie 2021, Casa Filip a trimis o scrisoare (vedeți modelul
scrisorii mai jos) către 400 de oameni aflați pe o listă „caldă” a organizației - oameni care
au mai făcut cel puțin o altă donație organizației. Apoi, în 20 decembrie, scrisoarea a
fost sprijinită de o postare pe pagina de Facebook a organizației care are peste 12.000
de urmăritori.

La o lună de la trimiterea scrisorii și de la postarea din social media, rezultatele acestei
campanii au fost:
➢ Organizația a strâns aproximativ 12.000 de euro;
➢ S-au făcut 200 de donații, dintre care 88 sunt donații recurente (donatorii au ales

să doneze în fiecare lună o sumă de bani către Casa Filip);
➢ Dintre aceste donații, 32 de donatori au reacționat la email, iar restul la mesajul

din social media;
➢ Donația medie a fost de 60 de euro, dar cei mai mulți oameni au donat 30 de

euro;
➢ Mesajul din social media a fost partajat/sharuit de 669 de oameni.

*Informațiile despre campanie au fost furnizate de consultantul în fundraising al Casei Filip, Camelia
Mateș.

Găsiți mai jos:

● Scrisoarea trimisă prin email către cei 400 de oameni din lista „caldă”;
● Linkul către postarea făcută în social media;
● Linkul către mesajul de mulțumire pentru donatori, publicat în social

media înainte de Crăciun, la câteva zile de la primele donații primite prin
intermediul scrisorii.
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https://www.facebook.com/CasaFilipCluj/posts/998546840700995

Mesajul de mulțumire în social media:
https://fb.watch/cGDKUo6L7s/
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Peer-to-peer fundraising și
crowdfunding

Peer-to-peer fundraising

Peer-to-peer fundraising (fundraising
din rețeaua de prieteni) este o
metodă de atragere de fonduri care
apelează doar la primul cerc de
fundraising, dar totuși ajunge la mulți
donatori. Principiul de la care
pornește este că numărul oamenilor
din primul cerc este limitat la câteva
sute - la familiile, prietenii și colegii
membrilor organizației. Astfel, pentru
a crește numărul acestor apropiați,
care donează pentru că au încredere
totală în cei care le solicită,
organizațiile au venit cu ideea de a
multiplica primul cerc de fundraising.
Acest lucru presupune recrutarea de
fundraiseri voluntari din primul cerc

de fundraising, care să solicite apoi
donații de la familiile, prietenii și
colegii lor. Mai mulți fundraiseri
voluntari înseamnă mai mulți
donatori apropiați și solicitări de
donații cu rata de succes mare.

Această metodă de fundraising poate
fi folosită de orice organizație și este
utilizată mai ales atunci când
bugetele de fundraising sunt limitate,
pentru că presupune costuri relativ
reduse și rată de succes mare.
Metoda are trei modalități posibile de
implementare, dar puteți fi extrem de
creativi în folosirea acestei metode:

1. Creați o campanie de fundraising, cu un anumit obiectiv, pentru o cauză
atractivă, simplu de comunicat, iar obiectivul de fundraising devine
provocarea comună pentru fundraiserii voluntari.
Exemplu: majoritatea campaniilor de fundraising de pe Facebook utilizează
de fapt această metodă; organizația voastră înregistrează cauza și stabiliți o
sumă de bani pe care doriți să o strângeți, iar prietenii și susținătorii
organizației generează propriile campanii pentru cauza voastră folosind
instrumentele Facebook.

2. Organizația voastră stabilește o cauză și o sumă de bani pe care doriți să o
mobilizați din comunitate și recrutați fundraiseri care își stabilesc
obiectivele personale de fundraising, precum și provocările pe care vor să le
folosească pentru a atrage donațiile familiei, prietenilor și cunoscuților. Vă
puteți gândi să folosiți această metodă și pentru a atrage susținători pentru
direcționarea a 3.5% din impozitul pe venit.
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De exemplu, își pot dona ziua de naștere, cadourile de nuntă sau pot să își
vopsească părul într-o anumită culoare dacă vor strânge o sumă de bani
sau să renunțe la un anumit obicei sau să obțină un record personal - orice
ar putea fi realizabil de fundraiserul voluntar și să fie atractiv pentru primul
cerc de fundraising al acestuia.

3. Organizația voastră își înscrie proiectul sau cauza în cadrul unor maratoane,
swimathoane, ciclatoane sau alte competiții, iar fundraiserii voluntari se
înscriu ca alergători, înotători, cicliști etc. în cadrul acestora și sunt susținuți
de prietenii lor în a concura în cadrul acestor eveniment, prin donații către
proiectul vostru.

Ca sfaturi generale, legate de folosirea unei astfel de metode, vă lăsăm aici câteva
pe care le puteți folosi în dezvoltarea unor campanii de fundraising de acest fel:

➢ Stabiliți un obiectiv mare de fundraising, iar apoi sprijiniți fundraiserii
voluntari în a-și stabili propriul obiectiv de strângere de fonduri și în a-și
face un plan legat de numărul de prospecți, mesajul pe care îl vor folosi,
cum vor face solicitările etc.;

➢ Alegeți fundraiseri voluntari care sunt mai extrovertiți, sociabili și cu o rețea
semnificativă de prieteni și cunoscuți, dar care sunt și motivați pentru a
susține cauza organizației voastre;

➢ Construiți povestea și mesajele campaniei și oferiți-le fundraiserilor
voluntari, ca aceștia să poată prelua și adapta ușor mesajele către audiența
lor;

➢ Responsabilitatea voastră față de fundraiserii voluntari este să îi țineți la
curent cu rezultatele eforturilor lor de fundraising (mai ales dacă vorbim de
donații online, la care nu au acces) și ale campaniei, să le mulțumiți și să
apreciați constant eforturile lor și să îi încurajați în activitatea de
fundraising, să îi ajutați să se țină de obiectivele stabilite;

➢ La final, oferiți-le fundraiserilor voluntari mesaje de mulțumire și raportul
campaniei pentru ca aceștia să le poată împărtăși cu susținătorii lor.

Crowdfunding

Crowdfundingul este tot o metodă de fundraising de la donatori individuali, care
implică folosirea unuia sau mai multor cercuri de fundraising, precum și utilizarea
unei platforme de crowdfunding.

Cum se întâmplă crowdfunding-ul, pe scurt:
1. Înscrieți un proiect al organizației voastre, cu video-story, rewards și obiectiv

de fundraising, pe o platformă de crowdfunding, pentru o perioadă
determinată de timp;

2. Backerii/susținătorii donează pentru proiect prin intermediul platformei de
crowdfunding;
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3. Donațiile strânse ajung la voi - inițiatorul proiectului, adică la organizația
voastră: trimiteți recompensele (rewards) către donatori/susținători, le
mulțumiți și îi informați în mod constant despre proiect.

Cine sunt actorii principali într-o campanie de crowdfunding pentru un ONG?
➢ Inițiatorul proiectului este organizația care strânge fonduri;
➢ Backerii sunt donatorii, oamenii care susțin proiectul cu banii;
➢ Ambasadorii sunt fundraiserii voluntari care atrag noi donatori,

promovează proiectul în cercurile lor;
➢ Platforma de crowdfunding: cei care facilitează campania;
➢ Integratorul de plăți: cei care oferă soluția tehnică pentru plăți.

Cum ajungeți la donatori, pe scurt:
➢ Alegeți o cauză cu care să rezoneze audiența/donatorii organizației voastre;
➢ Construiți o campanie de transmedia storytelling, cu o poveste simplă,

convingătoare care să exprime urgența cauzei/proiectului și felul în care
donatorii/backerii pot contribui;

➢ Alegeți reward-urile/impact statement-urile care să fie motivatoare pentru
audiența voastră și conectate la rezultatele pe care vreți să le obțineți cu
proiectul vostru;

➢ Folosiți o strategie de fundraising specifică metodei de peer-to-peer
fundraising, prin implicarea unor ambasadori/fundraiseri voluntari și
atragerea mai multor donatori din cercurile de prieteni/familie ale
ambasadorilor;

➢ Susțineți acțiunile de fundraising din online prin acțiuni offline, care să vă
aducă și mai mulți susținători pentru campania voastră.

Explorați detaliile organizării unei campanii de crowdfunding parcurgând
Manualul de Crowdfunding pentru ONG-uri belONG.

Studiu de caz

Galantom este o platformă care facilitează implementarea metodei de peer-to-peer
fundraising de către ONG-urile din România. Platforma e construită ca un proiect
non-profit de către Asociația Envision și People for Sport.
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(Sursă: galantom.ro)

Din 2013, Galantom aduce împreună organizații neguvernamentale, fundraiseri
voluntari și donatori. Dacă la început, platforma a fost cunoscută mai ales ca un loc
unde îți puteai dona ziua de naștere, acum oferă diverse provocări pe care le pot face
fundraiserii voluntari prin campaniile lor. Aceștia își pot dona cadourile de nuntă, de
botez, de casă nouă, de absolvire, de Crăciun, de Paște; pot renunța cu sprijinul
prietenilor la un obicei nesănătos sau pot adopta un nou obicei sănătos; își pot dărui
expertiza contra unor donații; pot să încerce diverse provocări sportive etc. Puteți
folosi această platformă și pentru a vă inspira din provocările și evenimentele create
pentru fundraiserii voluntari, pentru a vă motiva și provoca propriii voluntari.

Până în aprilie 2022, pe platformă a fost înscrise 437 de organizații și au fost activate
peste 15.000 de campanii de fundraising de către fundraiserii voluntari. În total, au
fost făcute peste 167.000 de donații în valoare totală de aproximativ 4.3 milioane de
euro, donația medie fiind de aproximativ 25 de euro. Ultimele trei milioane de euro,
au fost strânse în ultimii patru ani, platforma crescând puternic, devenind tot mai
cunoscută printre organizații, oameni care doresc să fie activi în comunitatea lor și
donatori.

44

https://galantom.ro/


(Sursă: Raportul Anual Galantom, 2020)
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Scrierea de proiecte

Suntem siguri că mulți dintre voi au
experiență vastă în grant writing, în
scrierea de cereri de finanțare
folosind diverse modele oferite de
instituțiile publice, locale și naționale
sau de fundații sau companii. Acest
capitol vine ca un reminder la ce
trebuie să conțină orice cerere de
finanțare, având în minte
oportunitatea de a solicita finanțări
de la firme, mai ales de la acele
companii care încă nu au o practică
în a oferi granturi către ONG-uri, prin
urmare nici cerințe specifice despre
cum să arate o cerere de finanțare
către ei.

Ca să îi abordați cu profesionalism de
la început și, până la urmă, chiar să îi
„educați” despre posibilitatea de a
oferi granturi, am pregătit acest
instrumentar pe care să îl folosiți în
scrierea de cereri de finanțare. De
asemenea, acesta vă ajută să
pregătiți ideea de proiect într-un
format care să aibă sens pentru un
sponsor, incluzând informații despre
nevoia proiectului în comunitate și
motivele pentru care compania sau
finanțatorul ales ar trebui să se
implice și să susțină specific acest
proiect.

Schița propunerii de proiect sau checklistul pe care să îl folosiți când dezvoltați
cererea de finanțare:

● Copertă
● Rezumatul proiectului
● Prezentarea generală a organizației și a lucrurilor care o recomandă
● Valoarea totală a cererii/solicitarea de sprijin
● Nevoile abordate de proiect
● Grupurile țintă
● Scopul și obiectivele proiectului
● Activități și calendar
● Echipa proiectului și alți parteneri implicați
● Rezultate, sustenabilitate și evaluare
● Beneficiile sponsorului
● Oportunități de voluntariat pentru angajații sponsorului
● Planul de promovare
● Bugetul
● Informații de contact
● Anexe
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Să vedem acum câteva detalii despre fiecare parte a cererii de finanțare:

Coperta:
Utilizați un titlu convingător și un text scurt și relevant despre propunere, logo-ul
vostru și, de asemenea, o fotografie sau un videoclip (în funcție de canalul pe care
îl utilizați pentru a trimite propunerea), care este reprezentativ pentru proiectul
vostru.

Rezumatul proiectului:
Descrieți pe scurt cine sunteți și despre ce este proiectul vostru. Gândiți-vă de ce
este nevoie de acest proiect, de ce compania/finanțatorul ar trebui să-l susțină,
cum veți oferi rezultate și vezi demonstra impactul și ce veți face, de fapt, pentru a
obține rezultatele dorite.

Prezentarea generală a organizației și a lucrurilor care o recomandă:
Oferiți o scurtă prezentare a organizației, a misiunii, a programelor principale, a
numărului de persoane pe care le deserviți, a grupurilor țintă pentru care
organizația este cunoscută în comunitate. În această scurtă parte, obiectivul
vostru este să vă construiți credibilitatea și să includeți, de asemenea, informații
despre: impactul pe care îl generați, cum ar fi schimbări în viața oamenilor pe care
îi serviți și a comunității, rezultate măsurabile, direcții de dezvoltare pentru
următorii doi ani, partenerii principali și alți sponsori etc. Faceți, de asemenea,
referire la experiențe sau proiecte similare pe care le-ați implementat anterior cu
aceleași grupuri țintă sau în rezolvarea de probleme similare.

Valoarea totală a cererii/solicitarea de sprijin:
Aici, scrieți câți bani aveți nevoie sau de ce fel de sprijin ați avea nevoie de la
companie/finanțator.

Nevoile abordate de proiect:
Ce problemă vreți să rezolvați în comunitatea voastră? Ce problemă sau nevoie
vreți să adresați? De asemenea, descrieți care vor fi consecințele nerezolvării
acestei probleme și prezentați beneficiile proiectului pentru comunitate sau
pentru oamenii pe care îi deserviți și modul în care acest proiect rezolvă nevoia
identificată.

Grupurile țintă:
Răspundeți la următoarele întrebări: Cine sunt oamenii pe care doriți să îi ajutați?
Cine sunt cei afectați de problemă sau care au acele nevoi specifice pe care le-ați
menționat? Câți oameni va deservi proiectul vostru? Ce știți despre ei? Ați mai
lucrat cu aceștia? De ce doriți să lucrați cu aceste grupuri țintă? De asemenea,
gândiți-vă și la oamenii care sunt indirect, dar pozitiv, afectați de proiectul vostru
(grupuri țintă indirecte) și explicați cum ajungeți la ei și cum îi ajută proiectul.
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Scopul și obiectivele proiectului:
Descrieți ce intenționați să realizați la sfârșitul implementării proiectului și
formulați până la trei obiective principale ale proiectului, în raport cu scopul
general pe care îl aveți. Exprimați obiectivele într-un mod SMART. Asigurați-vă că
obiectivele se referă la grupurile voastre țintă și la schimbările pe care doriți să le
aduceți în viața acestor oameni.

Activități și calendar:
Aici trebuie să detaliați cum planificați să atingeți obiectivele proiectului. Descrieți
principalele activități ale proiectului și ordinea implementării acestora. Utilizați un
plan de lucru sau un timeline/calendar sau o diagramă Gantt pentru a prezenta
calendarul activităților proiectului și principalele milestones sau persoanele
responsabile.

Echipa proiectului și alți parteneri implicați:
Prezentați personalul sau voluntarii pe care îi veți implica în proiect, care sunt
calificările și expertiza lor relevante pentru proiect și, de asemenea, care vor fi
rolurile și responsabilitățile lor principale în proiect. În această parte a propunerii,
doriți să asigurați sponsorul că organizația și echipa voastră sunt competente și pe
deplin pregătite pentru a obține rezultatele propuse. De asemenea, dacă trebuie
să implicați în proiect și alți parteneri, puteți să-i menționați aici, să vorbiți despre
expertiza lor, de ce sunt necesari și cum vă vor ajuta să obțineți rezultatele
promise.

Rezultate, sustenabilitate și evaluare:
Aici trebuie să explicați cum vă așteptați ca proiectul să influențeze problema
identificată, să descrieți rezultatele așteptate și impactul și cum vedeți
continuarea proiectului și a efortului depus cu oamenii pe care îi serviți. De
asemenea, va trebui să vorbiți despre metodologia de evaluare pe care o veți folosi
pentru proiect (metode calitative și cantitative, interviuri cu beneficiarii,
focus-grupuri, chestionare etc.).

Beneficiile sponsorului:
Identificați interesele comune ale sponsorului/finanțatorului legate de problema
identificată, de grupurile țintă ale proiectului, de valorile promovate, de
obiectivele proiectului ș.a. De asemenea, analizați obiectivele de marketing și
promovare ale sponsorului. Apoi, pe baza acestor analize, prezentați beneficiile
concrete ale sponsorului, așa cum sunt ele realizabile prin implementarea
proiectului vostru.

Oportunități de voluntariat pentru angajații sponsorului:
Aceste oportunități de voluntariat pentru angajații sponsorului ar putea face parte
și din secțiunea anterioară, dar este mai bine dacă le puteți sublinia într-o
secțiune separată. Identificați și prezentați oportunități de voluntariat autentice și
relevante pentru angajații sponsorului, ca parte a activităților dedicate grupurilor
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țintă. În același timp, angajații ar putea fi implicați și în activități de promovare sau
evaluare a proiectului.

Planul de promovare:
În mod similar, oportunitățile de promovare pentru sponsor ar putea face parte
din secțiunea Beneficiile sponsorului, dar dacă aceste activități de promovare
includ o campanie specifică sau mai complexă, prezentați-o aici. Ajutați sponsorul
să înțeleagă cine va auzi despre sprijinul său, cum se va face promovarea, cum va
fi prezentată compania, cum veți ajunge la public/audiență, cât de des se va face
promovarea și cum sunt măsurate rezultatele promovării.

Buget:
Bugetul ar putea fi mai mult sau mai puțin detaliat. Dacă nu există așteptări
specifice din partea companiei/finanțatorului, păstrați bugetul simplu, dar
complet transparent. Utilizați cel puțin următoarele categorii de costuri: costuri cu
personalul implicat în activitățile proiectului, alte costuri directe pentru activitățile
proiectului (cum ar fi costuri directe/participant) și costuri indirecte
(administrative, promovare etc.). De asemenea, introduceți toate sursele de venit
pe care intenționați să le folosiți în proiect (poate resurse proprii sau alte
sponsorizări, dacă este cazul).

Informații de contact:
Nu uitați să lăsați detalii despre persoana care se ocupă de relațiile cu sponsorii:
nume, funcție în organizație, email, număr de telefon etc.

Anexe:
Acestea ar putea fi solicitate în mod specific de către sponsor. Dacă nu, ați putea
include ultimul raport anual, actul constitutiv, scrisori de recomandare,
testimoniale etc. Recomandarea este să introduceți aici cel puțin linkul către
ultimul raport anual al organizației, ca să vă creșteți credibilitatea, precum și
pentru a dovedi transparența și buna guvernare a organizației.

Recomandări finale în folosirea cererilor de finanțare

Acest gen de propuneri sau cereri de
finanțare pot fi transmise companiilor
sau altor finanțatori, după ce ați avut
cel puțin o întâlnire cu
reprezentantul potențialului sponsor.
De exemplu, mai întâi, puteți
prezenta ideea unui antreprenor din
comunitatea voastră, iar în timpul
discuției puteți menționa că veți
trimite mai multe detalii despre
proiect printr-un e-mail de follow-up.

Apoi, veți trimite o astfel de
propunere, detaliind principalele
părți ale proiectului.

Sau ați putea aplica cu o astfel de
propunere pentru un eveniment de
tip ”bursă de proiecte”, în care
ONG-urile își înscriu proiectele și
companiile „cumpără” proiectele care
se potrivesc profilurilor și intereselor
lor. De obicei, aceste evenimente
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sunt organizate de centre de resurse
ale ONG-urilor sau de asociații de
afaceri. Verificați dacă există astfel de
evenimente în comunitatea voastră
sau poate organizați un astfel de
eveniment.

În orice situație din cele descrise mai
sus, rețineți că trebuie să fiți flexibili,
gata să adaptați ideea de proiect,
pentru ca acesta să se potrivească
mai bine cu interesele, motivația,
precum și capacitatea de susținere a
sponsorilor. Nu uitați, construiți un
parteneriat, așa că, așteptați și
permiteți partenerului, sponsorului să
contribuie la idee și la implementarea
proiectului.

O astfel de propunere poate avea o
pagină, 10 pagini sau chiar mai mult,
în funcție de nivelul de detalii pe care
potențialul sponsor le așteaptă de la
voi. Dacă nu există așteptări clar
definite, vă recomandăm să păstrați
propunerea foarte scurtă (4-5 pagini)
și, de asemenea, să vă asigurați că
aveți pregătită o propunere de o
pagină care rezumă ideea de proiect.
De cele mai multe ori companiile sau
instituțiile publice mici nu au
personal dedicat pentru proiectele de
implicare în comunitate. Cu alte
cuvinte, folosiți timpul pe care vi-l
oferă cineva din companie cu atenție,
fiți clari, conciși și exprimați simplu ce
vă doriți de la sponsor și care sunt
impactul și rezultatele așteptate.
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Activități generatoare
de venit

Activitățile obișnuite de strângere de
fonduri se bazează pe ideea că în
fiecare comunitate există resurse
disponibile, de la persoane fizice,
corporații, companii, fundații,
instituții publice, pentru susținerea
unor cauze sociale sau civice și că
organizațiile societății civile pot
convinge acești oameni și aceste

instituții să direcționeze o parte din
venitul lor spre munca și proiectele
lor. Motivația de a da variază de la om
la om, de la companie la companie,
de la instituție la instituție, dar aceste
metode obișnuite de fundraising nu
implică vânzarea de produse sau
servicii de către ONGuri.

Activitățile generatoare de venit sunt activitățile de strângere de fonduri care
introduc relația de vânzare dintre organizații și susținătorii acestora, care se
transformă în clienți:

„Generating income through self-financing is very different. Here the
potential fundraiser says «I am not interested in trying to persuade you
to give me of your wealth, I am interested in creating wealth for my
organization by asking you to buy some goods or service that my
organization produces». It is based on the entrepreneurial approach that
opportunities to create income exist if you look for them, and there is no
reason why such opportunities should be monopolized by those who
work for profit-making entities.” (Holloway, 2003, p. 123)

Un ONG dezvoltă astfel de activități generatoare de venituri pentru că:

➢ are nevoie de bani, de cele mai multe ori fonduri nerestricționate;
➢ strângerea de fonduri din comunitate nu are succes, deoarece nu există

tradiție filantropică (majoritatea țărilor fost-comuniste au puțină tradiție în
filantropie și oamenii încă trebuie educați pentru a deveni donatori și
voluntari) sau cauza organizației ar putea fi tabu sau controversată și
găsește greu susținători (de exemplu, în comunitățile tradiționaliste, puțini
oameni vor dona bani pentru organizații care încurajează egalitatea de gen
sau care protejează drepturile comunității LGBTQ+);

➢ piața granturilor publice este extrem de competitivă, iar fondurile sunt
insuficiente;

➢ fondurile venite de la corporații sau fundații private sunt disponibile, dar
sunt limitate în timp și sunt fonduri restricționate;
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➢ există o presiune din ce în ce mai mare, mai ales din partea mediului de
afaceri care nu poate înțelege cum o organizație poate funcționa și exista
fără să producă bunuri sau servicii.

În acest context, organizațiile neguvernamentale tind din ce în ce mai mult să
dezvolte activități care să le ajute să generează venituri nerestricționate, intrând în
lumea de business, vânzând produse și servicii.

Tipurile de afaceri/activități generatoare de venit pe care organizațiile nonprofit
le pot dezvolta sunt clasificate  de Holloway (2003) în felul următor:

1. Activități economice care valorifică activitatea de bază a organizației
În acest caz, o organizație se gândește la aspectele muncii sale care ar putea fi
vândute și care ar putea genera profit. De exemplu, Motivation România, care este
o organizație nonprofit care lucrează cu copii și adulți cu dizabilități fizice, are o
afacere socială - Motoshop de furnizare și întreținere a scaunelor rulante și a altor
echipamente pentru mobilitate. O altă modalitate de a valorifica activitatea de
bază a organizației este de a cere taxe pentru serviciile furnizate. De exemplu,
Centrul de Voluntariat din Cluj-Napoca oferă consultanță gratuită privind
managementul voluntarilor organizațiilor nonprofit, dar dacă o organizație sau o
companie solicită instruirea personalului propriu în managementul voluntarilor,
centrul va cere o taxă pentru aceste cursuri de formare.

2. Activități generatoare de venit care valorifică capitalul existent
O organizație ar trebui să își analizeze capitalul uman, fizic, de mediu și relațional
pe care l-ar putea fi transformat într-o afacere. De exemplu, o organizație ar putea
avea clădiri/birouri care pot fi închiriate; sau poate că personalul are niște abilități,
experiență și rețele în comunitate care îi vor permite să ofere consultanță altor
organizații.

3. Activități pur comerciale
În astfel de cazuri, afacerea este complet separată de activitatea de bază a
organizației, de capitalul sau personalul acesteia sau de alte oportunități. De
exemplu, Fundația Veritas din Sighișoara (România), care este o organizație
nonprofit care ajută copiii, femeile și bătrânii aflați în dificultate, a cumpărat o
clădire foarte veche și frumoasă în zona istorică a orașului Sighișoara și a deschis
The International Cafe care vinde supe, sandvișuri, quiche, brioșe și o selecție de
deserturi. The International Cafe a fost dezvoltată ca o afacere independentă și nu
are nicio legătură directă cu munca sau cu personalul organizației nonprofit.
Totuși, afacerea respectă valorile și principiile organizației și, de exemplu, nu vinde
alcool, iar prețurile produselor sunt relativ mici, astfel încât oricine își poate
permite ieșirea la o cafea sau un prânz în centrul Sighișoarei. Profitul realizat de
cafenea este utilizat în programele și proiectele organizației.
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4. Activități economice realizate în parteneriat cu un business existent
Unele companii locale ar putea fi direct interesate de activitatea ONGurilor și ar
putea să cumpere de la acestea anumite servicii sau să dezvolte în parteneriat
serviciile de care au nevoie. De exemplu, o companie ar putea avea mulți angajați
cu copii, iar pentru eficientizarea timpului acestora și pentru a oferi beneficii
suplimentare angajaților, să ceară unui ONG, specializat în oferirea de servicii
pentru copii în centre de zi sau centre de tip after-school, să deschidă un astfel de
centru în apropierea fabricii sau birourilor sale. Compania ar putea oferi sprijin și
logistica necesară pentru deschiderea noului centru, iar apoi să plătească serviciile
oferite de ONG copiilor angajaților săi.

Exemplu de proiect generator de venituri nerestricționate

Înainte de a dezvolta activități economice precum cele descrise mai sus, puteți să vă
gândiți și la alte modalități de a colabora cu mediul de business și cu instituțiile
publice sau alți parteneri locali. Descriem aici, ideea organizării unui program de
internship sau de orientare în carieră pentru tineri (elevi de liceu, studenți sau NEETs),
care vă poate servi atât scopurilor organizației, precum și genera venituri
nerestricționate.

Actorii principali ai un astfel de program ar fi:
➢ Internii - tinerii care vor trece printr-un program de internship, practică,

ucenicie sau mentorat;
➢ Organizațiile gazdă - companiile și mentorii desemnați programului de către

organizațiile gazdă;
➢ Inițiatorul/organizatorul programului - organizația voastră care organizează,

planifică și implementează programul atât pentru tineri, cât și pentru
companii, oferind servicii ambelor părți și aducând interesele și motivația
acestora împreună.

Pentru implementarea programului, trebuie mai întâi să analizați nevoile pieței de
muncă. Astfel, va trebui să decideți asupra grupurilor specifice de tineri sau
organizații gazdă pe care doriți să vă concentrați programul. De exemplu, s-ar putea
să vă gândiți să vă adresați numai elevilor de liceu sau numai studenților sau numai
tinerilor NEETs (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun
program educațional sau de formare). Alegerea grupului țintă depinde de nevoile
comunității, de mandatul și interesele organizației voastre., dar și de resursele
financiare disponibile pentru implementarea programului și de interesele
potențialilor finanțatori. De asemenea, trebuie să decideți tipurile de organizații
gazdă pe care le doriți în program, în funcție de modul în care doriți ca acestea să fie
implicate în sustenabilitatea financiară a programului, dar și pe baza categoriilor de
tineri pe care doriți să îi susțineți, gândindu-vă ce fel de experiențe de muncă ar fi
relevante pentru ei.
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Pe scurt, pașii unui program de internship, practică, ucenicie sau mentorat sunt:
1. Promovarea programului și a procesului de aplicare pentru companii și tineri;
2. Potrivirea (matching) între tineri și companii;
3. Pregătirea internilor și a mentorilor/tutorilor;
4. Implementarea programului;
5. Monitorizarea și evaluarea programului.

Din experiența practică a autorului și analiza altor programe de internship/practică/
ucenicie/mentorat din România, iată câteva beneficii pe care un astfel program le-ar
putea oferi companiilor și o organizație le-ar putea folosi pentru a obține sprijin
financiar:
➢ Acces direct la potențiali viitori angajați;
➢ Îmbunătățește imaginea companiilor și brandul de angajator în comunitate;
➢ Servicii de promovare și recrutare pentru companii;
➢ Pregătește internii pe competențe specifice, reducând costurile companiilor cu

pregătirea acestora sau potențialilor viitori angajați;
➢ Forța de muncă, de cele mai multe ori, pentru activități și sarcini pentru care

personalul actual al companiei nu își găsește timp;
➢ Oportunitate de responsabilitate socială corporatistă (CSR) pentru companii;
➢ Workshop-uri/sesiuni de pregătire valoroase pentru mentorii sau supervizorii

din companii, care cresc motivația și angajamentul lor față de angajatori, dar și
cunoștințele și abilitățile de leadership, mentorat, coaching;

➢ Oportunități de networking cu actori relevanți pentru companii: studenți,
tineri, universități, asociații studențești și alte companii;

➢ O oportunitate cu risc scăzut și cu costuri reduse de a afla mai multe despre
noua generație și de a ajuta tinerii să-și dezvolte acele cunoștințe și abilități
specifice pe care le cer de la viitorii lor angajați.

Modelul de business sau cum vă poate aduce resurse financiare

Un astfel de program, după cum se poate observa, are doi clienți principali: tinerii și
organizațiile gazdă, companiile. Tinerii, în multe țări, nu au puterea financiară pentru
a susține programul - de obicei, sunt studenți sau tineri șomeri în căutarea unei
experiențe de muncă și, eventual, a unui loc de muncă, fără a avea resurse financiare
constante. Astfel, modelul de business poate fi dezvoltat doar având în vedere
resursele financiare care provin direct de la companii.

Resursele financiare de la companii pot lua cel puțin următoarele forme:
➢ Companiile plătesc organizației voastre o taxă pentru fiecare tânăr care este

selectat ca intern și care rămâne în program cel puțin o anumită perioadă de
timp (agreată între organizator și companie);
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➢ Companiile sponsorizează programul din bugetele de CSR, promovare sau de
publicitate. Sunt create pachete de sponsorizare și o companie poate fi
promovată ca „sponsor principal”, „partener principal”, „sponsor” etc. ;

➢ Companiile plătesc pentru pachete specifice de servicii din program, relevante
pentru nevoile lor. De exemplu, ar putea avea proprii interni, în afara
programului vostru., și să vă solicite doar să le pregătiți supervizorii sau
mentorii prin cursuri de formare specifice sau să facilitați interacțiunea lor cu
tinerii sau să monitorizați și evaluați programele lor de internship.

Aceste forme de colaborare pot fi implementate toate într-un program sau puteți
alege doar unele dintre ele. De asemebea, puteți adăuga idei noi modelului de
business, în funcție de contextul comunității voastre. Modelul de business, de altfel, ar
putea include și compensații pentru munca și implicarea internilor. Această
compensare se poate face, de exemplu, prin burse lunare, burse de program sau, în
final, contracte de muncă, toate susținute de companii.
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Capitolul 3.
Dezvoltarea
relațiilor de
parteneriat
cu sponsorii

Această parte a ghidului își propune
să vă ajute în dezvoltarea de
parteneriate pe termen mediu și lung
cu donatori, sponsori și finanțatori
relevanți pentru organizația voastră.
Ne uităm împreună la așteptările

acestora față de organizații
neguvernamentale, la acțiunile pe
care le puteți întreprinde să creșteți
gradul de încredere al acestora în
organizația voastră, precum și la
strategii de identificare a lucrurilor și
valorilor comune cu viitorii parteneri.

Cum construiți încrederea donatorilor,
potențialilor finanțatori față de
organizația voastră
Înainte de a vedea cum puteți să
construiți profilul organizației, să îl
faceți mai vizbil, mai de încredere și
atrăgător pentru donatori și potențiali

finanțatori, hai să înțelegem mai întâi
care sunt așteptările acestora față de
organizațiile neguvernamentale
atunci când acestea îi „curtează”
pentru a le solicita sprijinul.

➢ În primul rând, finanțatorii se așteaptă ca atunci când îi contactați pentru a
le cere ajutor să exprimați nevoile în mod clar, să vă stabiliți obiective
realizabile, să estimați concret rezultatele pe care le doriți și să aveți
așteptări realiste în ceea ce privește sprijinul pe care vi-l pot ei oferi.

➢ Apoi, se așteaptă să aveți instrumente eficiente și moderne de promovare și
diseminare, pe care să le folosiți atunci când prezentați comunității
parteneriatul încheiat între organizația voastră și finanțatori.

➢ Tot ei așteaptă și vă recomandă să vă îmbunătățiți limbajul și expertiza de
business sau cunoștințele despre funcționarea autorităților publice, iar pe
ei să îi ajutați să înțeleagă mai bine mediul ONG, ca parteneriatele nou
stabilite să fie de succes.
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➢ De asemenea, există și așteptări legate de cum monitorizați și demonstrați
impactul imediat al muncii organizației asupra grupurilor țintă cu care
lucrați, precum și a proiectelor în comunitate.

➢ Finanțatorii își doresc conversații reale, nu monologuri din partea voastră, și
să vadă că sunteți interesați nu doar de banii lor, dar și de părerea lor
asupra proiectului și felului în care acesta ar putea fi implementat în
parteneriat cu ei, ca să aducă schimbări relevante în comunitate.

➢ În ceea ce privește modul în care vă construiți cererile de finanțare,
finanțatorii se așteaptă să includeți în solicitări:

○ Valoarea pe care o aduceți finanțatorilor, respectiv beneficiile
concrete pentru finanțatorii care decid să sprijine proiectul vostru,
precum și beneficiile pentru întreaga comunitate;

○ Așteptările pe care le aveți de la finanțatori, sprijinul pe care îl doriți și
activitățile în care doriți să se implice;

○ Povești cu beneficiarii, cu voluntarii și angajații voștri, relevante
pentru a înțelege impactul proiectului și expertiza și motivația în
implementarea proiectului.

Informații despre cum puteți construi
relația cu donatorii și finanțatorii
organizației voastre găsiți deja în
capitolele anterioare ale acestui ghid,
în părțile despre cultivarea
donatorilor, precum și în descrierea

metodelor de fundraising. Totuși aici
mai includem câteva idei despre
instrumente pe care le-ați putea
utiliza pentru a construi profilul,
brandul organizației și pentru a
asigura și dovedi transparența
organizațională:

➢ Publicați și diseminați și asigurați-vă că cei mai importanți stakeholderi,
cum ar fi sponsorii, donatorii mari și finanțatorii voștri, primesc raportul
anual al organizației;

➢ Mențineți-vă site-ul web și canalele de social media la zi cu informații
relevante pentru beneficiari, donatori, finanțatori, parteneri și alte părți
interesate;

➢ Dezvoltați un newsletter sau trimiteți constant informații despre
organizația voastră beneficiarilor, donatorilor, finanțatorilor, partenerilor și
altor stakeholderi;

➢ Dezvoltați instrumente de comunicare (cum ar fi formulare de contact,
adrese de e-mail speciale pentru donatori sau beneficiari, linii telefonice
speciale, secțiuni de întrebări și răspunsuri pe site-ul vostru etc.) pe care
oricine le-ar putea folosi pentru a vă contacta și a pune orice întrebare
despre organizație, programe., rezultatele organizației și pentru a răspunde
prompt la orice solicitare de informații pe care ați putea-o primi de la
beneficiari, donatori, finanțatori, parteneri și orice membru al comunității;

➢ Organizați Zilele Ușilor Deschise și alte evenimente similare pentru
beneficiari, donatori, finanțatori sau potențiali donatori și finanțatori;
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➢ Participați la târgurile ONG-urilor sau la alte evenimente publice dedicate
organizațiilor neguvernamentale pentru a fi prezentate publicului larg,
comunității sau unor grupuri țintă specifice, cum ar fi asociații de afaceri,
clustere, instituții publice etc.

➢ Participați la evenimentele publice organizate de potențialii donatori,
finanțatori, pentru a arăta interesul vostru față de activitățile lor.

➢ Elaborați, publicați, diseminați și respectați politicile de administrare a
donaților și finanțărilor primite, arătând cum faceți lucrurile în organizația
voastră când primiți o donație/finanțare, cum folosiți banii, cum comunicați
cu donatorii, cum raportați etc.

➢ Publicați numele persoanelor din consiliul director și ale membrilor echipei
și alte informații relevante despre aceștia, pe site-ul organizației și în alte
materiale online sau tipărite care trebuie neapărat să includă aceste
informații;

➢ Organizați întâlniri individuale, mai mult sau mai puțin formale, cu
potențiali donatori/finanțatori sau donatori/finanțatori actuali, pentru a le
oferi informații actualizate despre organizație și proiectele acesteia, dar mai
ales despre rezultatele programelor sprijinite de aceștia.

În vederea încheierii unor
parteneriate pe termen mediu și lung
cu potențiali finanțatori, donatori sau
sponsori, trebuie să vă asigurați că

aveți puncte comune cu aceștia
pentru proiectele pe care doriți să le
dezvoltați în aceste parteneriate. Mai
jos, vă arătăm cum puteți găsi aceste
puncte comune de interes.

Strategii de matching
Potrivire financiară
Mai întâi, trebuie să estimați care este capacitatea de a da a donatorului individual, a
companiei sau a instituției publice, conform puterii financiare pe care o are, precum
și conform legislației în vigoare (în acest caz, trebuie să înțelegeți și limitările pe care
le au). Analizați această capacitate în raport cu nevoile financiare ale organizației
voastre.

Potrivire de „piață”
Acționați pe aceeași piață cu sponsorul, finanțatorul? Vrei să ajungeți la aceleași
grupuri țintă? Clienții/beneficiarii, angajații sau furnizorii lor fac parte din grupurile pe
care și organizația voastră le urmărește? Cu cât aveți mai mulți clienți, beneficiari în
comun, cu atât cresc șansele de a stabili un parteneriat cu acea companie sau acea
instituție.

Potrivire de obiective
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Această potrivire se referă la organizația voastră și la obiectivele generale ale
sponsorului sau finanțatorilor în ceea ce privește implicarea în comunitate; dacă
obiectivele sunt asemănătoare, acest lucru vă va oferi un avantaj competitiv în
obținerea sprijinului companiei/instituției; de exemplu, organizația voastră și o
companie ați putea împărtăși un obiectiv precum „promovarea unei alimentații
sănătoase printre adolescenți” sau și voi și o instituție publică ați putea fi interesați de
„oferirea de locuri de muncă mamelor care își cresc copiii singure”.

Potrivire de valori
Aceasta înseamnă că beneficiarii voștri și clienții companiei sau proiectele
organizației voastre și produsele sau serviciile companiei împărtășesc aceleași valori
sau atribute, cum ar fi „inovator”, „modern”, „sustenabil” etc. Sau ar putea însemna că
„atributul” sponsorului/finanțatorului rezolvă „atributul” beneficiarilor voștri. De
exemplu, tinerii pe care îi ajutați trebuie să obțină experiențe de muncă relevante, iar
o companie poate să le ofere aceste experiențe în cadrul unui program de internship
și ar putea fi și sponsorul programului vostru.

Dacă puteți găsi piețe, obiective și valori comune, atunci potrivirea organizației
voastre cu sponsorul, respectiv finanțatorul este perfectă și aveți șanse mari să
primiți o finanțare, dacă veți excela și în construirea de relații cu aceștia. Pentru a
începe o colaborare cu un sponsor sau finanțator, fie aceste companie sau
instituție publică, trebuie să găsiți cel puțin un interes comun de felul celor de mai
sus, pe care să construiți apoi pas-cu-pas parteneriatul dorit.

Apoi, ca să înțelegeți și mai bine potențialul sponsor sau finanțator, investigați și
următoarele aspecte:
➢ Obiectivele de marketing, promovare și dezvoltare pentru perioada

parteneriatului și vedeți cum puteți să contribuiți la atingerea acestor
obiective cu proiectul pe care îl propuneți;

➢ Nevoile, dorințele, interesele sponsorilor, finanțatorilor de a se implica în
comunitate. Ce anume își doresc să realizeze prin proiectele comunitare pe
care le susțin? Mai multă vizibilitate? Extinderea rețelei de business, de
colaboratori? Loialitatea angajaților? Loialitatea clienților?

➢ Sponsorizări/finanțări anterioare oferite altor organizații, altor proiecte. Ce
fel de sprijin au oferit, cât de mult au oferit, în ce fel, pentru ce fel de
proiecte sau activități etc.?

➢ Verificați dacă există deja reguli de finanțare/sponsorizare pe care le
folosește compania vizată, dacă există un proces de aprobare a finanțărilor
și a parteneriatelor și când ar fi recomandat să îi contactați cu o cerere de
finanțare.

➢ Cine ia deciziile de finanțare/de sponsorizare în cadrul firmei și cine vă
poate pune în legătură cu aceste persoane de decizie?
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Capitolul 4.
Strategia de
fundraising și
planul de
atragere de
fonduri
Prin acest ghid susținem planificarea
strategică și dezvoltarea modelului
de business al organizației folosind
metode și instrumente precum

design thinking, visual thinking și
Business Model Canvas. Atenție, însă
că strategia de fundraising nu este
strategia de dezvoltare a organizației.

Orice strategie de fundraising până la urmă include aceste două direcții:
1. Atragerea de mai mulți donatori;
2. Creșterea numărului și valorii donațiilor.

Detaliile apoi se stabilesc în funcție
de capacitatea și experiența
organizațională, de contextul în care
activează organizația și de obiectivele
de dezvoltare organizațională.

Putem face lucrurile un pic mai
complexe și să folosim modelul lui
Mal Warwick (2000) despre direcțiile

strategice de bază în fundraising,
model care e ușor de urmat și ținut
minte, pentru că folosește acronimul
GIVES: Growth, Involvement,
Visibility, Efficiency, and Stability.
Traducând, organizația voastră prin
strategia de fundraising poate urmări
toate aceste cinci direcții strategice
sau se poate concentra pe unele
dintre ele:

GIVES - direcții strategice de bază în fundraising

1. Growth - Creștere - creșterea numărului de donatori, creșterea donațiilor,
creșterea valorii donațiilor, încercarea de mai multe metode de fundraising etc.
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2. Involvement - Implicare - dezvoltarea și întărirea relațiilor cu donatorii,
implicarea acestora în proiectele organizației, poate chiar în procese de
co-creare sau în implementare, în diverse forme, în funcție de metodele de
cultivare alese.

3. Visibility - Vizibilitate - creșterea vizibilității organizației, a brandului acesteia, a
cauzei voastre., astfel încât să fie pozitiv recunoscută de către comunitate, mai
ales de către potențiali donatori.

4. Efficiency - Eficiență - creșterea eficienței metodelor de fundraising folosite,
prin reducerea costurilor sau creșterea veniturilor obținute.

5. Stability - Stabilitate - dezvoltarea de metode, mecanisme, procese de
fundraising care să asigure stabilitatea financiară a organizației.

Planul de atragere de fonduri
Odată ce prin evaluarea de nevoi ați
identificat deficitul de resurse, fie în
bani, sprijin, în natură sau timpul și
expertiza oamenilor, pentru a pregăti
planul de fundraising, trebuie să le
transformați în liste de solicitare.

Începeți cu listele pentru fonduri și
sprijin în natură. Priviți nevoile voastre
într-un mod inteligent și inovativ.
Uitați-vă la nevoile de bani care ar
putea fi îndeplinite prin mijloace
alternative: muncă voluntară,
obținerea de discount-uri, gratuități,
donații în bunuri și servicii, dar fără să
renunțați la calitatea serviciilor și
activităților pe care doriți să le oferiți
sau să faceți compromisuri uriașe
legate de misiunea organizației. Apoi,
lista de resurse de timp și expertiză a
oamenilor (angajați și voluntari), o
puteți transforma în lista de resurse
financiare necesare pentru a plăti
personalul și pentru a organiza
activitățile de voluntariat.

În aceste liste, notați și când aveți
nevoie de resurse și evidențiați-le pe

cele urgente. Mai mult, notați și care
dintre resurse sunt prioritare (fără
acestea nu se poate derula proiectul,
activitatea) și care sunt mai puțin
necesare și activitățile se pot
întâmpla, doar că adaptate la
resursele existente până la momentul
implementării. De asemenea,
estimați, dacă puteți, și cât timp aveți
nevoie să obțineți acele resurse de la
potențiali donatori și prin metode
specifice.

În vederea conceperii planului de
fundraising, începeți să vă gândiți
cine vă poate ajuta cu aceste liste de
solicitare, din cadrul organizației, din
cadrul boardului, din comunitatea de
parteneri, prieteni, voluntari etc. Și
bineînțeles, gândiți-vă deja la
cercurile de fundraising pe care le-ați
aborda și ce metode ați folosi.

Pentru dezvoltarea planului de
fundraising vă propunem folosirea
unui model adaptat după cel
dezvoltat de Asociația pentru Relații
Comunitare (2013).
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Structura și pașii planului de atragere de fonduri:

1. Definiți perioada de timp pentru care întocmiți planul de atragere de
fonduri.

2. Alegeți scopul mare al planului de fundraising, așa cum derivă acesta din
strategia de dezvoltare a organizației și strategia de fundraising pentru
perioada de timp aleasă.

3. Folosind listele de mai sus, analizați și grupați nevoile în obiective
financiare și non-financiare, precum și alte obiective de dezvoltare a
capacității de fundraising.

Exemple de obiective financiare:
Atragerea de 40.000 de euro de la 20 de companii locale.
Creșterea cu 50% a donației medie pentru jumătate dintre donatorii
individuali recurenți.

Exemple de obiective non-financiare:
Atragerea de 300 de donatori noi, dintre care 20% - donatori recurenți.
Organizarea primului nostru eveniment special de fundraising prin
implicarea a 1000 de oameni.

Exemple de obiective de dezvoltare:
Implicarea a cel puțin trei membri din consiliul director al organizației
în activitățile de atragere de fonduri.
Extinderea echipei de fundraising cu un angajat permanent și doi
voluntari constanți.

4. Descrieți grupurile de donatorii potențiali.
5. Prezentați, pe scurt, activitățile/metodele de fundraising, pentru fiecare

grup de donatori potențiali. Pentru fiecare metodă, detaliați perioada de
implementare, obiectivele financiare și alte obiective, rata de succes la care
vă așteptați, numărul de donatori, numărul de donații și valorile acestora
(donație minimă, donație medie, valoarea totală), descrieți pe scurt
metoda, menționați resurse necesare (financiare, cele de capital uman și
alte resurse), cine e responsabil pentru coordonarea metodei/activității.

La final, puteți sumariza acest plan folosind următorul model:
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Planul de atragere de fonduri (model)

Grupul de
donatori

Activitatea
/ metoda

Perioada Obiective financiare Alte obiective Nr. de
donatori

Rezultat
financiar
așteptat

(total)

Resurse
financiare (total)

Alte resurse Coordonator
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Resurse
Acest ghid a fost realizat folosind următoarele resurse:

● Asociația pentru Relații Comunitare, Ingrediente și rețete pentru
atragerea de fonduri, ARC, 2013.

● Ken Burnett, Relationship Fundraising: A Donor Based Approach to the
Business of Raising Money, Jossey-Bass, 2002.

● Fundația Danis, ENPower Mentorship Program, 2019.
● Joe Gareth, How Many Prospects Do You Need?, available at:

http://www.thefundraisingauthority.com/donor-cultivation/prospects/.
Ultima dată accesat în iulie 2022.

● Dave Gray, James Macanufo & Sunni Brown, Gamestorming: A Playbook
for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers, 2nd edition, 2018.

● Richard Holloway, ‘Generating Income Through Self-Financing’, in
Norton (ed.), The Worldwide Fundraiser’s Handbook, 2nd edition,
London: Directory of Social Change, 2003, pp. 123-141;

● Darian Rodriguez Heyman, Nonprofit Fundraising 101, John Wiley & Sons,
Inc., 2016.

● Gordon Kane, Why Direct Mail is the Best Way to Recruit New Charity
Donors in the GDPR age, 2019, articol disponibil la
https://www.linkedin.com/pulse/why-direct-mail-best-way-recruit-new-c
harity-donors-gordon/. Ultima dată accesat în iulie 2022.

● Kim Klein, Fundraising for Social Change, 7th edition, 2016.
● Bill McGowan, Pitch Perfect: How to Say It Right the First Time, Every

Time, 2014.
● Michael Norton, The Worldwide Fundraiser's Handbook: A Resource

Mobilisation Guide for NGOs and Community organizations, 1st edition,
Directory of Social Change, 2003.

● Michael Norton, The Worldwide Fundraiser's Handbook: A Resource
Mobilisation Guide for NGOs and Community organizations, 3rd edition,
Directory of Social Change, 2009.

● Kim Skildum-Reid & Anne-Marie Grey, The Sponsorship Seeker's Toolkit,
Fourth Edition, McGraw-Hill Education, 2014.

● Mal Warwick, The Five Strategies for Fundraising Success: A
Mission-Based Guide to Achieving Your Goals, 1st edition, 2000.

● Stanley Weinstein, The Complete Guide to Fundraising Management, 3rd
edition, John Wiley & Sons, Inc., 2009.

De asemenea, ghidul a fost scris folosind și experiența practică a autorului în
atragerea de resurse, iar anumite părți din ghid au fost adaptate și traduse din
resursa educațională gratuită, coordonată și cu părți relevante scrise de autorul
ghidului de față, Paula Beudean, CoOp Ready Tools for Fundraising, pe care o găsiți
la acest link: https://coop.norsensus.no/library/ (ultima dată accesat în iulie 2022).
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

1. Cui se adresează
acest ghid?

Salut!

Dacă ai ajuns aici, probabil că îți dorești să
înveți mai multe despre cum poate
comunica eficient un ONG. Înainte să
descoperi celelalte capitole ale acestui
ghid, e important să știi că acesta se
adresează organizațiilor mici, care nu au
un departament sau o persoană
responsabilă de comunicare, dar își doresc
să-și crească vizibilitatea. Vei afla cum
creezi un plan de comunicare pentru
organizația ta sau următorul vostru proiect
și care sunt primii pași concreți pe care îi
puteți face pentru a vă contura identitatea
de brand și a deveni mai recognoscibili.

Ținem să subliniem că scopul acestui ghid
este să-ți ofere sfaturi practice și
instrumente pe care să le poți folosi chiar
în acest moment pentru a răspunde
nevoilor de comunicare ale organizației

tale, adică pentru a putea comunica
regulat, transparent și onest, așa cum îi stă
bine unui ONG.

Am creat acest suport de curs în cadrul
proiectului „Azi ONG-uri mici, mâine
ONG-uri sustenabile” (sau, cum ne place
nouă să-l numim, belONG). Știm cu toții că,
pentru a crește mari, ONG-urile au nevoie
de resurse și sprijin. Comunitatea belONG
este locul în care organizațiile mici cresc
pas cu pas, învățând cum să adune fonduri
pentru proiectele lor și să comunice
eficient.

Acest ghid este un punct de pornire în
îmbunătățirea competențelor de
promovare ale ONG-urilor. Dacă este exact
ce cauți în acest moment pentru ONG-ul
tău la început de drum, te încurajăm să-l
descarci și să-l împărtășești cu încredere
cu echipa și prietenii tăi
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

2. Sunt un ONG.
Chiar trebuie să
comunic public?

Poate că te întrebi de ce este
importantă comunicarea pentru un
ONG. De ce ar trebui să povestești
lumii constant despre proiectele tale?
Să investești atâta energie

pentru a scrie texte, a face poze, a crea
bannere pentru social media, a alege
culori și fonturi care să te reprezinte?
Toate sunt activități care consumă atât
de mult timp, dar pare că nu aduc
niciun rezultat „palpabil”.
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

Deseori, faptele bune ale
ONG-urilor rămân în umbră,
realizările și impactul lor ajung să
fie cunoscute doar de către
beneficiarii direcți ai proiectelor,
care, de multe ori, nu au o imagine
clară despre acea organizație,
activitatea ei sau cauza pentru care
luptă. Acest lucru afectează și
încrederea societății în sectorul
neguvernamental. Este greu să ai
încredere în cineva despre care nu
știi foarte multe lucruri. Și acum, hai
să vorbim despre transparență!

Atunci când un ONG comunică
public, clar și precis, despre intențiile
lui, proiectele și activitățile pe care le
desfășoară, comunitatea îi va putea
atribui un rol bine definit, adică va ști
cu ce se ocupă, când îi poate cere
ajutorul și cum îl poate sprijini. Energia
și timpul care par să fie irosite în
momentele în care te chinui să scrii
despre ultima ta realizare este, de fapt,
o investiție pe termen lung, care va
aduce beneficii ONG-ului tău în viitor

Pe scurt, dacă ești un ONG, chiar e nevoie să comunici public,
pentru că așa:

➢ Îți crești vizibilitatea. Devenind mai cunoscut, te poți bucura de mai mult
sprijin din partea celor care au aflat despre tine.

➢ Devii mai credibil. În fața publicului în general și în fața donatorilor.
➢ Poți să construiești relații de durată cu un public interesat de domeniul

tău de activitate. Vei putea crea o comunitate în jurul cauzei pentru care
lupți.

➢ Pui umărul la crearea unei imagini pozitive a sectorului ONG din țară.

Există o serie largă de instrumente și
platforme gratuite, la îndemâna
organizațiilor care își doresc să
comunice într-un mod coerent și
eficient cu publicul. În acest ghid, îți
vom recomanda câteva dintre ele, care
îți vor fi de ajutor în primii pași pe
care-i vei face pentru a crea o

identitate a organizației tale. Le vei
putea folosi pentru a împărtăși
informații, a spune povestea ta și a
beneficiarilor tăi, a genera conversații
în jurul problemelor pe care încerci să
le rezolvi și a inspira oamenii să se
alăture misiunii tale!
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

3. Ce este un
plan de comunicare?

Un plan de comunicare este, de
fapt, un plan de informare și
promovare a unei organizații, care
îți permite să planifici procesele și
activitățile de comunicare pentru o
anumită perioadă de timp. Este un

instrument pe care îl folosești
pentru a organiza toate activitățile
de comunicare ale ONG-ului tău,
astfel încât să atingi anumite
obiective legate de vizibilitatea
organizației, dar nu doar.
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

În contextul unei organizații neguvernamentale, discutăm, în principal,
despre două tipuri de planuri de comunicare:

1. Planul de comunicare la nivelul organizației – Cuprinde activitățile
de comunicare recurente, care reflectă identitatea organizației
(strategia de brand) și este gândit pe termen mediu.

2. Planul de comunicare pentru un proiect – Presupune campanii de
comunicare delimitate în timp, concepute pentru promovarea unui
anumit proiect, activități, campanii de strângere de fonduri etc.

Gândește-te la planul de
comunicare ca la un instrument pe
care îl poți folosi pentru a organiza
toate activitățile de promovare a
organizației tale. Imaginează-ți că,
la un moment dat, în echipa
voastră va apărea o persoană

responsabilă exclusiv de partea de
comunicare, asigură-te că noul tău
coleg/noua ta colegă va găsi toate
informațiile de care are nevoie
pentru a-și desfășura activitate în
planul de comunicare pe care l-ai
conceput

Elementele unui plan de
comunicare sunt:

Analiză
Scop
Obiective
Public țintă
Mesaje-cheie
Canale de comunicare
Calendar
Buget
Evaluare impact

Acestea sunt elementele de bază ale
unui plan de comunicare. Nu ezita,
însă, să adaugi alte detalii de care crezi
că vei avea nevoie. Planurile mai
complexe pot cuprinde și alte
elemente, cum ar fi: principiile
comunicării, mijloacele de atingere a
fiecărui obiectiv sau o secțiune special
dedicată materialelor de comunicare
de care vei avea nevoie, cum ar fi
fotografii, texte, materiale tipărite etc.
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

4. Cum fac un
plan de comunicare
pentru ONG-ul meu?

Cum scrii un plan de comunicare?
Simplu, răspunzând pe rând, la o serie
de întrebări pe care ți le-am pregătit!
În cele ce urmează, vom analiza fiecare
dintre elementele unui plan de
comunicare. Acum, când știi ce

este un plan de comunicare și ce
elemente conține, poți avansa
începând să lucrezi la primul plan de
comunicare al organizației tale sau, de
ce nu, să îmbunătățești planul pe care
îl aveți deja.
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

4.1 Analiză
Chiar dacă avem tendința să o neglijăm, partea de analiză este unul

dintre cele mai importante elemente ale planului de comunicare. O analiză
atentă te va ajuta să definești identitatea organizației tale și să-i construiești o
imagine publică care să-i reflecte cu fidelitate esența. Pe lângă asta, va fi o
sursă de inspirație în momentele în care încerci să generezi idei de
promovare.

În partea de analiză a planului de comunicare al organizației tale,
este important să răspunzi la câteva întrebări fundamentale:

➔ Care este misiunea organizației tale?
➔ Care sunt proiectele tale și ce probleme încerci să rezolvi prin ele?
➔ Care e relevanța organizației tale în context local/regional/global?
➔ Care sunt subiectele actuale în domeniul tău?

Dacă gândești un plan de comunicare pentru unul dintre
proiectele organizației, atunci este util să răspunzi la întrebări precum:

➔ Care e ideea proiectului tău?
➔ Ce probleme rezolvă proiectul tău?
➔ Ce campanii s-au mai făcut pe același subiect?
➔ Care sunt subiectele actuale? Despre ce vorbesc oamenii acum? Este

relevantă campania ta?

Atunci când creezi o campanie pentru unul dintre proiectele tale, cel
mai important este „DE CE?”-ul. Înainte de a începe să creionezi campania,
întreabă-te: „De ce fac această campanie?” Pornind de la răspunsul tău, vei
putea stabili următoarele aspecte din planul de comunicare.
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Ghid de comunicare pentru ONG-uri mici

4.2 Scop
Pornind de la nevoile ONG-ului, stabilește scopul de comunicare al planului

tău. În formularea lui, ține cont de misiunea și viziunea organizației. Întreabă-te ce-ți
dorești să obții pe termen lung cu ajutorul acestui plan de comunicare. Care sunt
rezultatele pe care vrei să le atingi în ceea ce privește vizibilitatea și promovarea
organizației tale?

Nota bene: Pe lângă promovarea proiectelor și activităților sale, un ONG are și
rolul de a educa publicul în ceea ce privește problemele pe care încearcă să le
rezolve. Unul dintre scopurile organizației poate fi legat de schimbarea unei opinii
sau atitudini a publicului țintă.

4.3 Obiectivele comunicării
În comunicare, avem mai multe tipuri de obiective: obiective de brand

awareness (notorietatea și gradul de recunoaștere a unui brand), de creștere
a audienței, de engagement (engagement-ul reprezintă o acțiune pe care o
întreprinde publicul, cum ar fi un like, distribuirile, follow sau altele), de a
educa comunitatea și altele. Poți citi mai multe despre ele aici.

Indiferent de tipul de obiectiv pe care îl formulezi, important este ca
acesta să fie cât mai specific. Un obiectiv clar definit are mult mai multe șanse
să fie atins decât unul formulat în termeni generali, de aceea, ghidează-te
după bine-cunoscutul principiu SMART. Pentru fiecare dintre obiectivele
formulat, întreabă-te dacă acesta este:

➢ S – Specific, adică este formulat precis și vizează rezultate concrete. Pentru
a verifica dacă un obiectiv este specific, vezi dacă acesta răspunde la
următoarele întrebări: Cine? Ce? Când? Cum?

➢ M  –  Măsurabil, adică să poți stabili exact dacă a fost atins sau nu.
➢ A – Accesibil/ Posibil de atins, adică să fie realist. În formularea

obiectivelor, vom ține cont de resursele și capacitatea organizației, precum
și timpul necesar pentru le realiza.

➢ R – Relevant, adică să fie în concordanță cu scopul planului de
comunicare și specificul activității pe care o desfășoară organizația.

➢ T – încadrat în Timp, adică să se stabilească exact data până la care
obiectivul urmează să fie realizat sau perioada în care acesta va fi atins.
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Exemple de obiective de comunicare:

Așa NU:

➔ Vreau cât mai mulți oameni să afle despre proiectul meu frumos.

Așa DA:

➔ Îmi propun ca 100 de profesori cu vârsta între 30 și 40 de ani să afle despre
proiectul meu în următoarea lună, de pe Facebook.

4.4 Publicul țintă
Dacă ne întoarcem la elementele de bază a unui proces de comunicare, ne

vom aminti că acesta implică două părți: un emițător și un receptor. În
contextul nostru, emițătorul este ONG-ul pe care îl reprezinți, iar cei către care
se îndreaptă mesajul, receptorii, sunt publicul vostru țintă. Atunci când
comunici cu cineva, este vorba atât despre nevoile tale, cât și despre nevoile
lui. La fel e și în cazul unei comunicări publice. Mesajele tale trebuie să fie
relevante pentru audiența ta, iar pentru a reuși să le formulezi într-un mod
potrivit, e nevoie să știi cui te adresezi.

Cunoaște-ți audiența!

Publicul țintă este un segment social specific, care are șanse mai mari
să fie interesat de un anumit serviciu sau produs (în cazul unor companii) sau
anumite cauze, probleme sociale (în cazul organizațiilor non-profit). O bună
definire a publicului țintă stă la baza unei camapnii de comunicare eficiente.

Cum definim publicul țintă?

Simplu, încercăm să creăm unul sau mai multe profiluri ale audienței, în
funcție de mai multe criterii.
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Ce fel de criterii?

În principal, vorbim despre 2 tipuri:

Criterii demografice, ca:

➔ Vârstă
➔ Loc
➔ Gen
➔ Venturi
➔ Nivel de educație
➔ Statutul familial
➔ Ocupația

Criterii psihografice, cum ar fi:

➔ Personalitate/Valori
➔ Interese/Activitate
➔ Opinii/Atitudini
➔ Stil de viață

Pornind de la aceste criterii, poți contura imaginea unei persoane tipice
din publicul tău țintă, adică, poți crea un profil care să reprezinte un grup mai
mare de indivizi cu aceleași trăsături, care fac parte din audiența ta.

În marketing, există termenul Customer persona, care se referă la un
arhetip, un personaj care are trăsăturile cheie ale unui segment mai larg de
clienți. Creionetica, o agenție de publicitate care dezvoltă strategii de
comunicare etică, a creat un chestionar, care îți poate fi de mare ajutor atunci
când definești cine este Customer persona pentru ONG-ul tău. Îl găsești aici.
Chestionarul te ajută să conturezi unul sau mai multe profiluri ale publicului
tău țintă, reprezentând fiecare profil printr-un personaj fictiv.

Stabilește unul sau mai multe profiluri de audiență pentru organizația
ta. Un aspect important este să decizi ce mesaj vrei să transmiți și cum vrei să
reacționeze persoanele care se potrivesc cu fiecare dintr profilurile stabilite.
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Când începi să creionezi un profil al publicului țintă, încearcă să
răspunzi și la întrebări ca:

1. Cum arată o zi din viața publicului meu țintă?
Asta te poate ajuta să înțelegi când și unde îl poți găsi, pentru a-i
transmite mesajele tale. De exemplu: Se trezește în jurul orei 8:00,
merge cu mașina la serviciu și ascultă radio, lucrează până la
17:00, iar după merge acasă și verifică noutățile de pe social
media.
În cazul acesta, poate că este mai util să postez ceva după 18:00,

când e deja acasă și stă pe rețelele de socializare, decât la 11:00,
când lucrează, iar postarea mea se pierde în feed-ul lui. Sau, poate
și mai eficient ar fi să încerc să vorbesc despre cauza mea la radio,
pe care îl ascultă în drum spre serviciu.)

2. Ce canale de comunicare folosește cel mai des? Îl găsesc pe
social media? Pe ce platforme este activ?
Pentru a identifica care sunt canalele pe care le folosește publicul
nostru, vom căuta statistici relevante pentru categoria de vârstă
în care se încadrează. Poți grupa canalele de comunicare în 3
categorii: online, offline și presă.

3. Cu ce probleme se confruntă?
Pentru a formula mesaje relevante, vom încerca să înțelegem
nevoile audienței și problemele pe care le întâlnesc. Dacă, spre
exemplu, gândim o campanie pentru egalitatea de gen, este util
să ne gândim la dificultățile pe care le întâlnesc reprezentanții
unui anumit gen în viața de zi cu zi, pentru ca aceștia să se
regăsească în materialele pe care le creăm.

Este important să înțelegem că a crea profiluri de public țintă sau a
targeta un anumit segment social nu înseamnă a exclude persoanele care nu
corespund trăsăturilor prestabilite. A defini audiența și a comunica țintit
înseamnă să te adresezi persoanelor care sunt mai predispuse să te asculte.
Este un mod mult mai eficient de a comunica, concentrându-ți atenția pe cei
care rezonează deja cu valorile tale, această audiență având cel mai mare
potențial să te sprijine în lupta pentru cauza organizației tale.
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4.5 Mesaje – cheie
Acum, când ai stabilit deja profilurile publicului tău țintă, ești pregătit să

faci următorul pas: să concepi mesajele potrivite pentru fiecare tip de
audiență!

Fie că vorbim despre planul de comunicare la nivelul organizației sau
de cel pe care îl concepi pentru un proiect, formulează câteva mesaje-cheie
pe care le vei folosi în comunicarea ta. Acestea vor fi în concordanță cu valorile
și viziunea organizației tale, dar, în același timp, vor fi accesibile și relevante
pentru publicul tău țintă. Ține cont și de faptul că mesajele tale trebuie să fie
coerente și unitare.

Multe ONG-uri au tendința să folosească termeni de specialitate,
abordând un limbaj greu de înțeles pentru publicul larg. Cu cât este mai
complex un mesaj, cu atât mai mult va fi nevoie de repetare pentru ca
audiența ta să-l rețină. Așadar, atunci când scrii, încearcă să explici lucrurile
inteligente în cuvinte simple, astfel încât să fii înțeles și de un copil de
clasa a V-a.

George Orwell spunea „Never use a long word where a short one will
do. If it is possible to cut a word out, always cut it out. Never use the
passive where you can use the active.” Păstrează în minte aceste cuvinte de
fiecare dată când scrii un mesaj adresat publicului larg.

În același timp, pentru a avea impactul pe care ți-l dorești, mesajul tău:

➔ Va fi formulat într-un limbaj familiar publicului tău țintă.
➔ Va rezona cu valorile organizației și ale audienței.
➔ Va fi adaptat canalelor de comunicare familiare publicului.
➔ Va încerca să se diferențieze prin creativitate și să transmită emoții.

Fie că scrii un text pentru secțiunea „Despre noi” de pe site-ul vostru sau o
postare pentru social media, ține cont de următoarele recomandări:

1. Folosește cuvinte simple și evită propozițiile lungi. Publicul trebuie să
înțeleagă clar cine ești și cu ce te ocupi.
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Evită exprimările alambicate ca:
„Activitățile noastre au ca scop dezvoltarea copiilor din mediul rural prin
activități extracurriculare, care contribuie la completarea procesului de
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea
raţională şi plăcută a timpului lor liber.”
Încearcă să le înlocuiești cu propoziții simple, din care cititorul va înțelege
exact care sunt activitățile voastre, cum ar fi:
„Pentru a crește isteți și voinici, copiii au nevoie de ceva mai mult decât li se
predă la școală. Noi ne jucăm și învățăm împreună cu ei, în fiecare
după-amiază.”

2. Nu uita de verbe! Ele transmit dinamism și ajută cititorul să avanseze în
lectura unui text. Le vom folosi mereu la diateza activă: luptăm, apărăm,
descoperim, înțelegem.
Atenție! Nu vom transforma verbele în substantive. Nu folosim „înțelegere” în
loc de „înțelegem”.

3. Nu transforma acțiunea în subiectul frazei. Acest lucru este specific
stilului academic, steril și abstract.
În loc de: „A lupta cu defrișarea pădurilor este imperativ necesar în condițiile
actuale.”, vom prefera să scriem: „Apărăm pădurile acum, cât le mai avem
încă.”

4. Transmite emoții! Încearcă să transmiți audienței tale ce simți legat de
cauza pentru care lupți, proiectele organizației sau ce simt beneficiarii tăi. Știm
că pui suflet în ceea ce faci, nu ezită să arăți și audienței tale asta! Împărtășește
bucuriile și greutățile prin care trece organizația ta. Fii onest și autentic în
comunicarea cu publicul.

5. Pentru a trezi emoții, poți apela la stimuli și comparații.
Suntem bombardați cu stimuli, mai ales cei vizuali. Stimulii activează

diferite simțuri, iar simțul dominant poate fi diferit pentru fiecare dintre noi. Cu
cât activăm mai multe simțuri, cu atât textul nostru va fi mai memorabil și va
trezi mai multe emoții.

De exemplu: Daniel lovea cu lingurița marginea ceștii cu ceai de
mușețel. Ce simțuri au fost activate? Ai simțit mirosul de mușețel? Ai auzit
lovitura? Ai simțit căldura ceștii?

În ceea ce privește comparațiile, acestea pot deveni un punct de
conexiune cu amintirile publicului. Prin intermediul lor, audiența poate
empatiza cu ce simți tu sau beneficiarii proiectului tău. Poți compara o
anumită situație cu o experiență similară din viața publicului țintă. De
exemplu: Îți mai amintești de cățelușul acela din copilăria ta, pe care ți-l doreai
tu, dar nu și părinții tăi? E acum la adăpostul nostru. Poate că nu arată la fel,
dar îți poate aduce la fel de multă bucurie dacă-l adopți.
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4.6 Canale de comunicare

Pornind de la publicul țintă și
tipurile de mesaje pe care vrem să
le transmitem, vom alege o serie de
canale de comunicare. Există
numeroase modalități prin care un
ONG poate comunica, de la pagini
pe social media până la evenimente
offline și presă, dar asta nu
înseamnă că o organizație trebuie
să fie prezente pe toate canalele
disponibile.

Așa cum am discutat în capitolele
anterioare, în alegerea canalelor de
comunicare, vom ține întotdeauna

cont de profilul publicului țintă. Ne
vom întreba de unde își iau
persoanele la care vrem să
ajungem informația, pe ce
platforme sunt prezenți, dacă
ascultă radioul sau privesc
televizorul, ce reviste citesc și pe
cine admiră. Cu cât mai multe
detalii vom cunoaște despre
audiență, cu atât mai ușor ne va fi
să creionăm o strategie eficientă și
să creăm un mix media care să ni
se potrivească.

Ce este un mix media?

Mixul media este combinația optimă a canalelor de comunicare pe
care organizația ta le poate folosi pentru a-și atinge obiectivele de
comunicare. Deseori, pentru a ajunge la o audiență mai largă, este necesar să
diversificăm tipul de canale pe care le folosim.

Există numeroase clasificări și tipuri de media pe care le puteți aborda
atunci când construiți o strategie de promovare. Provocarea este să alegeți
tipurile de media potrivite specificului campaniei și să creați un mix realist,
ținând cont de rezultatele pe care vi le doriți.
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Atunci când creezi un mix media pentru organizația ta sau pentru un
proiect, o campanie pe care o dezvoltați, ține cont de:

● consumul media al publicului tău țintă (Pe ce platforme de social
media e prezent, ce reviste citește, ce emisiuni privește, ascultă sau nu
radio etc.)

● tipul mesajului (Spre exemplu, dacă e un text lung, poate că e o idee
bună să-l încarci pe blogul de pe site-ul tău și abia apoi să-l distribui pe
social media.)

● buget (Dacă ești un ONG mic, probabil nu ai buget pentru un spot TV,
dar, dacă vrei să comunici o realizare importantă, poți încerca să trimiți
un comunicat către presa locală.).

În capitolele anterioare, am propus o clasificare simplă a canalelor de
comunicare, în trei categorii: offline, online și presă. Poate că vă întrebați de ce
am avea nevoie de o categorie aparte pentru presă. Ei bine, în primul rând,
pentru că presa poate fi citită atât online, cât și offline. De asemenea, aceasta
cuprinde și televiziunea sau radioul, care sunt mijloace diferite de canalele
tipice la care ne referim atunci cât vorbim despre mediul online sau offline. În
tabelul de mai jos, vei găsi câteva exemple de canale media pentru fiecare
categorie.

Online Offline Presă
Site-ul organizației
Prezența pe
platformele de
social media
E-mail
Blog-uri
Colaborări cu
formatori de
opinii/influenceri
Etc.

Materiale printate
(stickere, flyere,
broșuri)
Afișaj, panouri
stradale, bannere
Evenimente

Comunicate de
presă
Advertoriale
Spot radio
Spot TV
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Nu uita de unul dintre cele mai eficiente mijloace, world-of-mounth!
Povestește prietenilor, rudelor și cunoscuților tăi despre organizația ta și
proiectele pe care le desfășurați. Ei sunt cei care pot răspândi, la rândul lor,
informația către alți oameni, mărind astfel cercul celor care vor afla despre
ONG-ul tău.

Social media
Social media joacă un rol esențial în
transmiterea informațiilor, educarea și
conectarea oamenilor. Odată cu
apariția platformelor Web 2.0, s-a
schimbat și modul în care organizațiile
comunică. Social media a devenit unul
dintre instrumentele principale de

comunicare. De ce? Pentru că, prin
intermediul rețelelor de socializare, o
organizație își poate transmite
mesajele rapid și cu un cost redus
comparativ cu cel generat de
comunicarea prin media tradițională,
cum ar fi televiziunea.

Rețelele de socializare sunt platforme la îndemâna ONG-urilor.
Ele sunt gratuite, sunt relativ ușor de administrat și îți permit să creezi
o comunitate online în jurul organizației tale, cu care poți interacționa
în timp real.

Oamenii petrec foarte mult timp pe social media. Ei își iau de aici
informațiile despre ce mai fac cunoscuții lor, ce se mai întâmplă în lume, cum
să-și trateze acneea sau ce desert să gătească în weekend. Pe scurt, social
media a devenit principala lor sursă de informare. Nu ne vom bloca în discuții
despre cât de benefic e acest fenomen, ci îl vom privi, din perspectiva
comunicării, ca pe o oportunitate.
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Să aruncăm doar o scurtă privire asupra datelor despre relația
românilor cu social media.

Sursa: www.manafu.ro
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A devenit un clișeu fraza „Dacă nu ești pe Facebook, nu exiști!” Fie că e
vorba de Facebook, Instagram, YouTube sau TikTok, de reținut este că oamenii
vor căuta să afle mai multe despre ONG-ul tău de pe social media, de aceea
este important să-ți asiguri prezența pe aceste platforme de socializare.

Social media este un domeniu foarte dinamic, de aceea este important
să îți adaptezi constant strategia de promovare, ținând cont de schimbările și
tendințele care apar.

În comunicarea ONG-ului tău pe rețelele de socializare, ține cont
de următoarele recomandări:

1. Alege 2-3 rețele de socializare pe care ești relevant. Identifică
platformele pe care este prezentă audiența ta. Ține cont de vârsta
publicului tău țintă, generațiile mai tinere sunt prezente pe rețele
diferite de cele pe care le preferă generațiile mai vechi. În continuare,
vom analiza câteva statistici care să te ajute.

2. Postează constant. Fii prezent cu mesajele tale pe tot parcursul anului,
nu doar cu ocazia anumitor evenimente. Postează regulat, pentru a
menține comunicarea cu publicul tău. Astfel, vei reuși să arăți că ești
transparent și vei inspira mai multă încredere.

3. Nu crea conturi pe care nu ai timp să le administrezi. Nu trebuie să ai
profiluri pe toate rețelele de socializare. Dacă nu ai resursele necesare
pentru a le administra, concentrează-te pe cele mai populare în rândul
persoanelor din publicul tău țintă.

4. Adaptează conținutul pe care îl postezi la specificul platformei.
Instagram, spre exemplu, este o platformă în care vom pune mai mult
accent pe vizual, este șansa ta să-ți conturezi identitate de brand
(discutăm despre asta în capitolele următoare), în timp ce LinkedIn este
locul potrivit pentru mai multe statistici și date noi din domeniul tău de
activitate.

5. Fii sincer cu audiența ta! Comunică într-un mod onest și autentic. Fă
audiența parte din povestea ONG-ului tău și arată-i latura umană a
activității tale. Împărtășește cu ea bucuriile și dificultățile prin care trec
atât beneficiarii, cât și echipa organizației!

6. Pune accent pe emoție și fii creativ! E greu să creezi un conținut care
să atragă atenția în valul infinit de postări care se actualizează constant.
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Pentru a trezi interesul utilizatorilor, încearcă să postezi conținut divers
și cu care să poată empatiza publicul tău. Găsești câteva sfaturi în
capitolul dedicat mesajelor!

7. Scoate publicul de pe social media. Folosește rețelele de socializare
pentru a îndemna publicul la o acțiune: să intre pe site-ul tău ca să
citească un articol, să se înscrie la un eveniment sau într-un proiect, să
completeze un chestionar etc. Dacă adaugi în postarea ta linkuri, ai grijă
se le scurtezi pe: www.bitly.com sau www.tinyurl.com

8. Folosește elementele identității tale vizuale.

Te întrebi cum poți crea conținut creativ, divers și interactiv? Iată aici
câteva instrumente:

➢ Pentru vizualuri: Canva, Crello
➢ Pentru video: PawToon, Adobe Spark
➢ Pentru meme-uri: Meme Generator, Meme Creator
➢ Gif -uri: Gif Maker, Gif Creator

Cele de mai sus sunt doar câteva exemple de aplicații pe care le poți
folosi. Există numeroase instrumente gratuite și ușor de folosit, care sunt la
doar un click distanță. O simplă căutare pe Google îți va aduce în față o
multitudine de opțiuni. Explorează câteva dintre ele și alege-o pe cea potrivită
nevoilor tale!

Acum, hai să vorbim pe scurt despre cele mai importante platforme
de social media!
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➢ Facebook

Aici câteva recomandări:

1. Creează un plan pentru
2-4 săptămâni.
2. Organizează postările în 3
categorii:
Engagement/Information/Call
to action.
3. Concentrează-te pe vizual.
Gândește conținutul pentru
telefonul mobil.
4. Nu uita că scopul este să
transmiți emoție!

➢ Instagram
Pe Instagram, comunici cu o audiență mai
tânără și poți obține un engagement mai
mare.

Aici câteva recomandări:

1. Pune accentul pe vizual și
folosește Instagram Reels pentru a
ajunge la un public mai larg.

2. Încearcă să colaborezi cu un
formator de opinie/influencer.
Atenție! Atunci când îți asociezi
imaginea cu o persoană publică,
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este important ca valorile pe care le promovează aceasta să coincidă cu
valorile organizației tale.

3. Construiește imaginea brandului tău prin culori. Când creezi un banner
pentru Instagram, folosește culorile organizației tale. Nu le ai încă? Vorbim
despre asta în capitolele următoare.

4. Folosește Stories pentru a crea o comunitate. (Stories sunt postări
disponibile doar pentru 24 de ore, prezentate sub forma unui slideshow.)

➢ LinkedIn
LinkedIn este o rețea socială care
conectează profesioniști din același
domeniu, pentru a consolida
relațiile profesionale, a identifica
oportunități și a oferi suport pentru
a reuși în carieră. Utilizatorii își pot
găsi pe LinkedIn un loc de muncă
potrivit, pe care angajatorii îl
postează la rândul lor. Un cont pe
LinkedIn este util organizației tale
dacă intenționezi să recrutezi pe
această platformă sau îți dorești să
te conectezi cu alte organizații
similare.

Ce pot posta pe LinkedIn, în afara de anunțuri de angajare?

➢ Statistici și studii de caz din domeniul tău
➢ Rezultatele proiectelor tale
➢ Rezultatele organizației
➢ Certificările pe care le-a obținut organizația sau membrii echipei
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➢ TikTok
TikTok este o rețea de socializare folosită pentru a crea videoclipuri scurte, pe

diverse subiecte. Recent, aceasta a crescut durata maximă a unui videoclip până la 10
minute. Platforma este populară în special în rândul tinerilor, dar evoluția lui este
impredictibilă, așa că fii cu ochii pe statistici. Mai jos, câteva date despre
utilizatorii TikTok din România, din iulie 2022.

Chiar dacă poate părea o platformă dedicată exclusiv divertismentului, pe
TikTok, poți crea și conținut educațional sau care să crească conștientizarea în raport
cu un anumit subiect. Vezi aici cum comunică pe TikTok lucruri utile într-un mod
creativ Crucea Roșie Canada, iar aici cum WWF povestește lumii despre problemele
planetei. Nu ezita să urmărești conturile ONG-urilor mai mare pentru a găsi inspirația
de care ai nevoie pentru propriile filmulețe!

Aici ai un scurt ghide despre cum poți folosi TikTok pentru ONG-ul tău!
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4.7 Calendar
Creează un calendar cu cele mai
importante activități de comunicare
planificate pentru proiectul tău. Poți
crea un calendar simplu în Excel sau
poți folosi o aplicație ca: Google
Calendar, Microsoft Outlook
Calendar, Todoits, Calendly sau
Notion.

Nu uita să incluzi în material și partea
de planificare. Încearcă să estimezi
realist perioada de timp de care vei
avea nevoie pentru a pregăti
materialele tale de comunicare și
adaptează-ți calendarul constant în
funcție de rezultatele pe care le obții.

4.8 Buget
Stabilește care sunt nevoile tale
pentru fiecare dintre activitățile de
comunicare programate și ce
cheltuieli vor presupune acestea.
Poate că vei avea nevoie de serviciile

unui fotograf pentru unul dintre
evenimentele importante din viața
organizației tale sau ale unui graphic
designer, care să creeze vizualuri
atractive pentru beneficiarii tăi.

Atunci când aplici pentru a obține o finanțare, încearcă mereu să prevezi în
proiectele tale un buget realist pentru promovare. Acest lucru îți va permite să
creezi materiale de calitate și să apelezi la un specialist atunci când vei avea nevoie.

Fă o scurtă cercetare de piață pentru
a afla ce costuri ar presupune
serviciile de care ai nevoie. În cazul în
care nu ai un buget prevăzut pentru
partea de comunicare, un caz frecvent
întâlnit, chiar și în rândul ONG-urilor
mai mari, e bine să știi că ai la
îndemână mai multe instrumente

gratuite, relativ ușor de utilizat, care te
vor ajuta să creezi conținutul de care
ai nevoie. Tot de ce vei avea nevoie
este puțină răbdare și un strop de
creativitate. Vorbim despre ele în
partea a doua a acestui ghid, în care
vom învăța cum îți poți construi, cu
pași mici, dar siguri, o identitate
vizuală.
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4.9 Evaluare
Îți mai amintești despre obiectivele SMART? Ei bine, atât pe parcursul

implementării planului tău de comunicare, cât și la finalul ei, este important
să revii la obiectivele stabilite pentru a evalua cât de eficient este planul tău.

Stabilește din start cum vei evalua succesul campaniei tale și ce
metode/instrumente vei folosi.

Pentru a vedea impactul postărilor tale de pe social media,
folosește statisticile generate de acele platforme, cum ar fi
Facebook Insights.
Evaluează performanța site-ului tău cu programe de monitorizare
ca Google Analytics. Vei putea afla care este traficul pe site, de ce
subiecte sunt interesați utilizatorii sau cât timp petrec pe o anumită
pagină.
Dacă au apărut informații în presă despre organizația ta, poți face o
analiză de conținut a materialelor apărute pentru a vedea care au
fost subiectele de interes pentru jurnaliști, ce tonalitate au avut
articolele publicate sau în ce măsură acești au preluat mesajul
transmis de organizație.
Nu ezita să ceri feedback de la prietenii tăi, care au un profil
asemănător cu cel al publicului vostru țintă.
După implementarea planului de comunicare, faceți o listă cu ce
a funcționat și ce nu, pentru a îmbunătăți modul în care veți
comunica în viitor!

Într-un scenariu ideal, companiile fac studii extinse pentru a măsura
impactul campaniei lor asupra publicului (dacă publicul a auzit despre
campanie, dacă sunt mai informați acum sau dacă sunt schimbări de opinii și
comportamente). Dacă ești un ONG mic, probabil că nu ai resurse pentru o
astfel de de studiu și nici nevoie de o cercetare atât de complexă, dar poți
aplica un chestionar scurt la începutul și finalul campaniei tale (Îl poți aplica
online sau la unul dintre evenimentele tale!) pentru a măsura gradul de
informare a audienței tale și dacă s-au produs schimbări. Ține minte că cel
mai valoros feedback este cel care vine din partea audienței tale!
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5. Ce este un brand?

Marty Neumeier definește
brandul ca fiind „a person's gut
feeling about a product,
service, or organization”. E
greu să traducem fidel această
definiție, dar ce e important să
reținem este că brandul

înseamnă percepția pe care o au
ceilalți despre organizația ta.
Ce-și amintesc oamenii despre
organizația ta și cum îi face să se
simtă gândul la ea? Cu ce te
asociază? Ce amintiri și emoții le
trezești?
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Un brand se construiește în
timp și cuprinde totalitatea
elementelor (tangibile și
intangibile) și experiențelor pe care
le generează o entitate. Un brand
este mai mult decât un nume sau
un logo, este ce cred și simt
oamenii care intră în contact cu o
organizație în legătură cu ea.

După modelul celor 12
arhetipuri de personalitate propuse
de celebrul psihanalist elvețian, Carl
Jung, brandurile au fost și ele, la
rândul lor, asociate cu un anumit
tip de

comportament uman. Jung
spunea că există trăsături
umane dominante, care ne fac
să avem anumite
comportamente tipice, să
împărtășim aceleași valori,
motivații, dorințe. Aceste
trăsături dominante se aplică și
brandurilor, a căror identitate
poate coincide cu unul sau mai
multe arhetipuri.

Răspunde la întrebările din
acest test ca să vezi ce tip de
personalitate are organizația ta
și hai să vedem ce definește
fiecare arhetip!

5.1 Cele 12 arhetipuri de brand
Oamenii au tendința să personifice

lucrurile din jurul lor. Îți mai amintești
cum îți imaginai în copilărie că unele
obiecte sunt însuflețite? Continuăm să
facem asta și când suntem adulți. Și
da, o facem și cu brandurile. Fiecare
arhetip de brand reprezintă un grup
larg de oameni cu trăsături specifice.
Sunt tipologii pe care, cu siguranță,
le-ai întâlnit și tu. Poate chiar recunoști
pe unuia dintre prietenii tăi în
arhetipurile de mai jos!

Sursa: www.howbrandsarebuilt.com
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Rebelul sfidează regulile. Nu se
teme să conteste autoritatea
nimănui, își dorește să meargă
împotriva normelor și să vină cu o
alternativă mai bună. Libertatea și
spargerea tiparelor sunt definitorii
pentru ei. Un exemplu ar putea fi
Declic. Uite aici pagina lor de
Facebook, unde găsești postări
reprezentative pentru acest arhetip.

Magicianul face ca visurile să
devină realitate. Creativitatea și
imaginația sunt cuvintele-cheie cu
care îl putem descrie. El poate oferi
experiențe extraordinare, care par
să transforme totul într-un mod
magic. Un bun exemplu de
Magician este Disney.

Eroul se conduce după principiul:
„Dacă vrei, poți!” El este curajos,
ambițios și inspiră oamenii să
muncească mai mult. Nike, cu
renumitul slogan „Just do it” este
un exemplu de erou.

Seducătorul pune accent pe
senzualitate și pasiune. Este
romantic și prioritizează conexiunea
emoțională și intimitatea. De cele
mai multe ori, în comunicarea sa,
încearcă să fie seducător și atractiv.
Un exemplu elocvent este Chanel.

Bufonul vrea să facă lumea să râdă.
El destinde atmosfera prin glume,

conectându-se cu publicul prin
umor. Cu alte cuvinte, este clovnul
clasei, pe care îl asociezi
momentele de distracție din viața
ta. Deși nu ne-am aștepta, Serviciul
Român de Informații are momente
de bufon. Uite aici un exemplu.

Everyman este un om obișnuit,
care nu iese în evidență prin nimic
și nu este pretențios. Acestea sunt
brandurile care se adresează mai
degrabă unui public larg, decât
unui segment de nișă, cum ar fi
Auchan sau IKEA.

Caregiver (Îngrijitorul) vrea să aibă
grijă de toată lumea. Acesta este, în
multe cazuri, arhetipul cu care se
identifică ONG-urile. El este plin de
compasiune și empatie. Inspiră
încredere și siguranță, fiind un
altruist prin definiție. Câteva
exemple ar putea fi World Vision
sau World Wildlife Fund (WWF).

Ruler/Conducătorul vrea ca toate
lucrurile să fie puse la punct. Îi
place ordinea și regulile. De multe
ori, are o personalitate autoritară,
care se asociază cu succesul,
controlul și luxul. Un bun exemplu
este Rolex.
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Creatorul vrea să inoveze. Are
imaginație, creativitate și energia
necesară pentru a-și transpune
viziunea în realitate. El este cel care
vine cu soluții inovatoare și
introduce noi tehnologii. Un brand
care s-a remarcat pe parcursul
timpului în acest fel este Apple.

Inocentul este un visător care se
întreabă mereu „Cum ar fi să?” El
vede lumea similar felului în care o
face un copil. Simplitatea și
autenticitatea îl caracterizează,
făcându-l să pară chiar naiv uneori.
Exemple de branduri inocente ar
putea fi cele de alimente organice
sau produse de îngrijire din
ingrediente naturale. Reclamele
delicate și visătoare de la Dove pot
fi considerate reprezentative pentru
acest arhetip.

Înțeleptul are mereu informațiile
corecte la el. Punctul lui forte este
inteligența. Pune accent pe
cunoaștere și adevăr. Inspiră
încredere și este oricând gata să-și
susțină afirmațiile cu date exacte,
verificate cu atenție. Dacă ne
gândim la un exemplu de înțelept,
putem aduce în discuție branduri
ca BBC, care încearcă mereu să
cerceteze și să vină cu răspunsurile
corecte.

Exploratorul este întotdeauna gata
de aventură. Vrea să descopere
lumea și să fie mereu liber. Este o
fire independentă și încrezătoare,
cu o viziune puternică și care este
gata să-și asume riscuri. Ca să vezi
un explorator în acțiune, privește
acest spot publicitar de la Jeep.

Cele 12 arhetipuri nu sunt niște etichete, pe care să ni le asumăm în
totalitate și să le reflectăm cu precizie în comunicarea noastră. Multe
branduri reprezintă un mix dintre mai multe arhetipuri, alegând, în
funcție de context, care este cea mai potrivită formă de exprimare a
personalității lor. Încearcă să creezi o imagine unitară a organizației tale,
dar nu te teme să experimentezi. Cel mai important este să-ți păstrezi
autenticitatea!
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5.2 Elementele-cheie ale unei identități de
brand

În spatele brandurile pe care le-am adus ca exemple stau echipe mari,
investiții și ani buni de muncă și strategie. Te vei indigna, pe bună dreptate, și
ne vei spune că un ONG la început de drum nu are atât de multe resurse.
Știm că poate fi descurajator, dar, cu pași mici, putem creiona o imagine a
organizației și cu puține resurse, utilizând instrumente la care avem
acces gratuit sau cu costuri reduse.

O identitate de brand cuprinde câteva elemente-cheie, pe care te poți
asigura că le ai în trusa ta de promovare. În cele ce urmează, ne vom opri
asupra elementelor esențiale: logoul (simbolistică și emoție), paleta
cromatică, fonturile, cuvintele-cheie și tonalitatea vocii. Îți vom recomanda o
serie de aplicații gratuite, pe care le poți folosi pentru a-ți defini identitatea
vizuală și a stabili un stil de comunicare care să reprezinte organizația ta.

1. Logo
Identitatea vizuală a unei organizații poate fi confundată cu logoul ei, dar

este, de fapt, mai mult decât un logo. Ea cuprinde și paleta cromatică, stilul
vizual, fonturile, formele etc. Logoul, însă, este coloana vertebrală a unei
identități vizuale. El este simbolul care reflectă ideea unei organizații sau a
unui produs. Chiar dacă e o practică des întâlnită, nu este obligatoriu ca
acesta să conțină numele organizației. Un logo este un simbol unic și
recognoscibil, cu care te vor asocia oamenii, de aceea e important ca acesta
să-i ducă cu gândul la misiunea și valorile tale.

Când creezi un logo, gândește-te că acesta trebuie să fie:

● Simplu. Cu cât mai simplu va fi un logo, cu atât va fi mai ușor de
recunoscut. Evită elementele în plus. Ele vor deruta publicul, care
nu-și va aminti rapid un simbol compus din multe elemente.

● Memorabil. Logoul va căpăta o formă ușor de memorat. Publicul
tău va reține mai ușor un simbol clar, care se distinge prin
simplitate.
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● Scalabil. Logoul tău trebuie să arate bine și să se distingă atât pe
materialele vizuale de dimensiuni mici, cât și pe cele mai mari.
Întreabă-te cum va arăta logoul tău pe un timbru poștal. Dar pe un
billboard? Pentru a asigura că logoul va arăta bine la orice mărime,
creează-l în vectori.

● Versatil. Un logo eficient va putea fi adaptat cu ușurință la diferite
contexte vizuale, diverse culori și medii. O modalitate de a ajunge la
un logo versatil este să-l creezi inițial în variantele alb și negru.

● Rezistent în timp. Vei folosi logoul pe o perioadă lungă de timp.
Asigură-te că acesta va fi actual și 10 sau 30 de ani.

Citește mai multe despre cum concepi un logo aici.

Bineînțeles, recomandabil este să lucrezi cu un graphic designer pentru
a-ți dezvolta un logo. Dacă nu ai un prieten care să te ajute și nici buget
pentru asta, încearcă aceste aplicații gratuite:

➔ Wix Logo Maker
➔ Canva Logo Maker
➔ Hatchful
➔ Tailor Brands Logo Maker
➔ Ucraft Logo Maker

2. Paleta cromatică
Culorile pot schimba felul în care ne raportăm la un lucru. Ele ne

influențează starea, trezind diverse reacții, în funcție de semnificațiile general
acceptate la nivel social și asocierile noastre personale. Verdele, spre exemplu,
ne duce cu gândul la prospețime și creștere, iar roșul ne provoacă o stare de
alertă.
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Culorile au puterea de a genera emoții, de aceea trebuie să le folosim cu
grijă în comunicarea noastră. Alege o paletă care să reprezinte personalitatea
organizației tale. Poți alege una sau două culori principale și câteva culori
secundare.

Aici o recomandare: Notează codurile HEX (un cod din 6 litere
și/sau cifre care definește o culoare), ca să știi exact care sunt nuanțele
alese și să le ai mereu la îndemână când lucrezi la un vizual.

Paleta ta cromatică trebuie să se regăsească pe toate materialele
organizației: pliante, vizualuri pentru social media, cărți de vizită, site-ul
tău etc. Astfel, vei reuși să creezi o asociere puternică între organizația ta și
culorile care te reprezintă, iar publicul te va identifica mai ușor. În plus, trebuie
să știi că mintea noastră este mult mai receptivă la imagini, respectiv culori,
decât la cuvinte. Culorile potrivite vor ajuta oamenii să-și amintească de tine
mai rapid și le va transmite o anumită stare, în funcție de tonurile pe care le
vei folosi.

Dacă nu ai o paletă, alege una!
Uite aici câteva aplicații cate te
pot ajuta:

Dacă ai deja o paletă cromatică,
dar nu știi care sunt codurile
culorilor, poți afla aici:

➔ Adobe Color
➔ Khroma
➔ Coolor
➔ ColorSpace

➔ Image Color Picker
➔ Html Color
➔ Ginifab
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3. Fonturile
Fonturile sunt cele care vor

susține direcția vizuală a identității
de brand. Ele influențează modul în
care este percepută atât informația
scrisă, cât și imaginea brandului în
general. Identifică un set de fonturi
și utilizează-l în toate materialele
tale de comunicare.

Poate fi dificil să alegi fonturile
potrivite din multitudinea de
opțiuni la care ai acces. Poți citi aici
un articol mai complex despre
principiile de care este bine să ții
cont atunci când alegi fontul pe
care îl vei folosi. Cunoașterea și
aplicare lor vor arăta atenția ta la
detalii și vor rezulta într-un aspect
îngrijit al materialelor.

Pe scurt, atunci când alegi un font pentru ONG-ul tău, asigură-te că
acesta este:

➔ Lizibil, adică poate fi citit cu ușurință. Fonturile decorative, spre
exemplu, sunt mai puțin lizibile decât fonturile simple, de aceea
nu le vom folosi pentru un text lung.

➔ Potrivit, adică se conformează estetic direcției vizuale a
ONG-ului tău și așteptărilor publicului țintă.

Aici o recomandare: Încearcă să nu utilizezi mai mult de două fonturi
(unul pentru titluri, iar celălalt pentru paragrafe), pentru a reuși să creezi o
imagine unitară și memorabilă.

Dacă nu ai ales încă fonturile pe care le vei folosi, te ajută:

➔ Google fonts
➔ FontBundles, Free Fonts Collection
➔ Behance
➔ Dafont
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4. Tonalitatea vocii și atitudine
Atitudinea brandului se va reflecta atât în materialele vizuale ale ONG-ului tău,

cât și în discursul organizație, adică cuvintele pe care le folosiți și tonalitatea pe care o
abordați. Gândește-te la câteva cuvinte-cheie care descriu organizația ta. Pornind de
la ele, de la misiunea, valorile, emoția și simbolistica ta, vei putea defini tonalitatea
mesajelor tale.

Ai aici un ghid care te ajută să înțelegi care este tonalitatea vocii specifică
organizației tale, pornind de la o analiză detaliată a elementelor care te
reprezintă. Tonul poate fi stabilit și în funcție de publicul țintă și domeniul de
activitate a organizației.

Tonalitatea vocii este modul în care o organizație își comunică valorile
și se conectează cu audiența. Pentru a o identifica, întreabă-te cum sunt
sau vrei să fie mesajele tale:

➢ Prietenoase sau mai formale?

➢ Serioase sau cu note de umor?

➢ Pline de entuziasm sau distante și obiective?

➢ Pline de respect sau mai rebele, gata oricând să conteste o
autoritate?

Totodată, există o serie de adjective care îți pot fi de ajutor atunci când încerci
să clarifici care este tonul vocii ONG-ului tău.

Sursa: Semrush.com
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Alege și notează o serie de adjective care să clarifice tonalitatea
ONG-ului tău. Acest lucru îți va fi util în special în cazul în care în organizație
se vor schimba persoanele responsabile de comunicare.

Mesajele tale trebuie să fie coerente și să aibă un caracter unitar, atât
din punct de vedere a informației pe care o transmiți, cât și a modului în care
o faci. De aceea, păstrează o tonalitate constantă, care să te deosebească de
ceilalți. Este recomandat ca tonul vocii să fie descris și în brandbook-ul
organizației. Despre ce este un brandbook și ce trebuie să conțină vei afla din
capitolul următor. Înainte să ajungem acolo, hai să mai precizăm ceva.

5.3 Instrumente
Dacă ești în momentul în care abia încerci să-ți creionezi identitatea

de brand, utilizează un Brief de creație pentru a-ți organiza gândurile și a da
o structură ideilor tale.

Brieful de creație este un document în care sintetizezi cele mai
importante informații despre organizația ta. Ai aici un exemplu de brief de
creație, creat de Creionetica, pe care îl poți folosi pentru a-ți defini brandul.

Un alt instrument util este Moodboardul, un colaj sau o colecție de
imagini care transmit conceptul, ideile, stilul celui care îl creează. În general,
moodboardul este folosit de artiștii vizuali, pentru a-și comunica stilul și a
reprezenta vizual starea pe care doresc să o transmită.

Moodboardul poate fi sursa ta de inspirație atunci când creezi diverse
materiale pentru ONG-ul tău, cum ar fi un banner pentru următorul
eveniment al organizației sau o prezentare a unui proiect. Un exemplu de
moodboard (cel al Asociației Young Initiative) găsești aici.
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6. Ce conține un
brandbook?

Branbook-ul este manualul de
identitate vizuală al organizației
tale. Pentru ca toate elementele
identității vizuale să fie utilizate cu
grijă, într-un mod corect (care să

creeze o imagine unitară, coerentă
și ușor de recunoscut), e important
să descrii în manual toate regulile și
specificațiile tehnice.
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Un brandbook conține:

1. Logoul organizației, în toate variațiile lui, specificațiile tehnice și
culorile lui, la fel ca regulile de poziționare a acestuia. Oferă exemple
concrete de „Așa da” și „Așa nu” în ceea ce privește utilizarea
logoului.

2. Paleta cromatică a organizației. Pentru fiecare culoare, notează
codul HEX, de care vei avea nevoie pentru a identifica exact nuanțele
alese.

3. Fonturile. Notează denumirile fonturilor pe care le folosești. Scrie
literele mari, mici și cifrele cu fonturile utilizate, pentru a arăta modul
în care arată și a evita orice confuzie.

4. Tipurile de poze/ilustrații. Descrie tipurile de poze sau/și ilustrații pe
care le vei folosi în comunicarea ta și include în manual câteva
exemple de utilizare, inclusiv în combinație cu text.

5. Tonalitatea vocii. Poți descrie tonalitatea mesajelor tale folosind
adjectivele propuse în capitolul anterior sau alte cuvinte care îți
definesc brandul. Nu uita să dai cel puțin un exemplu, pentru a
aduce și mai multă claritate.

Este important să înțelegem că un brandbook se creează cu scopul de
a menține intactă identitatea de brand a unei organizații. Nu ne propunem
să limităm creativitatea (Dimpotrivă, oferind niște repere, permitem
designerului să se concentreze pe părțile unde pot aduce plus valoare.), ci
doar să setăm niște reguli care vor semnala că anumite materiale provin de la
aceeași organizație. Astfel, în timp, vom reuși să creăm o imagine unitară și
recognoscibilă

Câteva exemple de brandbook: 1. GlobalGiving
2. charity:water
3. WWF
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https://www.globalgiving.org/aboutus/news-media/brand-assets/
https://d11sa1anfvm2xk.cloudfront.net/media/downloads/brandbook-2016.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_brand_book_2.pdf
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7. Prezentarea organizației

Fie că e vorba despre un eveniment
la care urmează să vorbești despre
ONG-ul tău sau un e-mail prin care
vrei să ajungi la o companie, vei
avea nevoie de o prezentare
succintă a organizației

tale. Este important ca această
prezentare să respecte regulile
prevăzute în manualul de brand și
să fie redactată într-un limbaj
accesibil publicului larg.
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Atunci când creezi prezentarea organizației tale, ține cont de
următoarele:

● Încadrează-te în maxim 10 pagini.
● Angajații companiilor nu au suficient timp pentru a citi texte

lungi. Ei vor căuta în prezentarea ta cuvinte-cheie. Asigură-te
că le vor identifica rapid, marcându-le vizual.

● Prezentarea trebuie să se termine cu un Call to Action clar.
Scrie la final cum și până când te pot ajuta cei pentru care ai
gândit-o!

Structura prezentării
1. Cine suntem? 1 slide, poză cu echipa + 2-3 paragrafe

2. Ce am făcut? 1 sau 2 slide-uri, poze de la proiecte +
cifre (rezultate) + 3-4 paragrafe. Dacă
ai mai multe proiecte în ultimii ani,
grupează-le în categorii.

3. Ce vrem să facem? 1 slide, timeline + 2-3 paragrafe. Spune
ce vrei să faci în cuvinte simple. Fii clar
și concret.

4. Cum ne susții? 1 slide, timeline + 2-3 paragrafe. Spune
ce vrei să faci în cuvinte simple. Fii clar
și concret. Evită termenii vagi.

Sursa: Structură propusă de Andrei Lasc, la Cursul Poli Content. Scris. Imagine. Video,
de la Policlinica de Marketing

Există mai multe aplicații gratuite și ușor de utilizat, pe care le poți folosi pentru a
crea o prezentare atractivă. Ve găsi o multitudine de template-uri, pe care le vei putea
personaliza, pe platforme ca:

➢ Canva
➢ Visme
➢ Powtoon
➢ Prezi
➢ Pitch
➢ Sau, dacă e mai simplu pentru tine, poți descărca un

template de pe site-uri ca Slidesgo și le poți edita în
PowerPoint.
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https://www.andreilasc.ro/
https://www.policlinicaelearning.ro/cursuri/poli-content-scris-imagine-video/
https://www.policlinicaelearning.ro/despre-noi/
http://www.canva.com
http://www.visme.co
http://www.powtoon.com
http://www.prezi.com
http://www.pitch.com
https://slidesgo.com/
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8. Structura
Raportului anual

Raportul anual este documentul
care sintetizează activitatea
ONG-ului tău din anul
precedent. Acesta va oferi
informații mai detaliate despre
proiectele pe care le-ai

desfășurat și resursele financiare
pe care le-ai gestionat pe
parcursul anului. Publicarea
anuală a unui raport va vorbi
despre transparența organizației
tale și îi va spori credibilitate.
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Este important să înțelegem că raportul anual este un document
care se adresează unui public larg, de aceea, limbajul în care va fi redactat
va fi unul accesibil, astfel încât persoanele din alte domenii să-l poată
înțelege cu ușurință. De asemenea, se recomandă ca acesta să aibă o
structură clară, să conțină poze de la evenimentele/activitățile organizației și
să aibă o grafică care respectă identitatea vizuală a ONG-ului. Pentru a face
raportul mai atractiv vizual, poți folosi aplicații ca Piktochart sau Canva.

Dacă urmează să lucrezi pentru prima dată la un raport anual al
organizației tale, uite aici o structură după care te poți ghida:

Structura Raportului Anual
Prezentarea Organizației Prezintă-ți organizația printr-un text

concis. Scrie care sunt viziunea, misiunea
și valorile organizației.

Cuvântul președintelui Mesajul va cuprinde concluzii privind
activitatea de anul trecut

Prezentarea proiectului Descrie pe scurt proiectele la care ai lucrat
și rezultatele obținute

Raportul financiar Include în raport informații despre
venituri, cheltuieli, profit, sumarul surselor
de finanţare cu menţiunea despre sumele
totale primite și utilizate pentru anul
respectiv.

Mulțumiri partenerilor, voluntarilor,
donatorilor

Arată-ți recunoștința față de cei care te-au
sprijinit. Scrie un mesaj de mulțumire și
menționează care sunt

Echipa Prezintă echipa organizației tale. Este
suficient să adaugi o poză, însoțită de
numele și poziția membrilor organizației.

Cuvânt de încheiere La finalul raportului, vină cu o concluzie și
vorbește despre planurile tale de viitor.
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Resurse:
Pentru crearea acestui ghid, au fost consultate o serie largă de resurse
relevante, cărți, articole și materiale realizate de experți în domeniul
comunicării. Printre acestea se regăsesc următoarele titluri:

● Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media,

2009, de Delia Balaban

● The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the
Power of Archetypes, 2001, de Margaret Mark și Carol S. Pearson

● The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy
and Design, 2003, de Marty Neumeier

● Relații publice și publicitate, 2004, de Flaviu Călin Rus
● Branding instituțional. Suport de curs, de Cosmin Vasile Irimieș
● Brands and Branding, 2004, de Rita Clifton și alții
● Trusa de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri, 2019, de Natalia

Șeremet
● Cursul Poli Content. Scris. Imagine. Video, de la Policlinica de Marketing,

ținut de trainerii Andrei Lasc și Monica Gavrilă
● „7 etape esentiale ale strategiei de comunicare cu impact social”, de pe

Creionetica
● „10 obiective de comunicare în Social Media”, de Mihaela Lemnaru
● „Analiza unui public țintă”, de Cătălin Ionașcu
● „Cele 4 baze ale strategiei de comunicare a organizației explicate de

specialistul în comunicare Kelly Freeman”, de pe IQads
● How To Choose A Font — A Step-By-Step Guide!, de Douglas Bonneville
● How to Define Your Brand’s Tone of Voice, de Eugenia Verbina
● Some thoughts about brand personality, de Rob Meyerson
● Raportul Digital 2022: România, de pe DataReportal
● TikTok for Nonprofits: The Beginner’s Guide, de Tatiana Morand
● TikTok Users in Romania, de pe start.io
● Social users in Romania, de pe NapoleonCat
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https://www.goodreads.com/author/show/204877.Margaret_Mark
https://moodle.fspac.ubbcluj.ro/pluginfile.php/48239/course/overviewfiles/Cosmin%20Irimies-Branding%20institutional-suport%20de%20curs.pdf?forcedownload=1
https://crjm.org/wp-content/uploads/2019/03/CRJM-ghid-trusa-vizibilitate-ONG-FINAL-web.pdf
https://www.policlinicaelearning.ro/cursuri/poli-content-scris-imagine-video/
https://www.policlinicaelearning.ro/despre-noi/
https://www.andreilasc.ro/
https://creionetica.ro/7-etape-esentiale-ale-strategiei-de-comunicare-cu-impact-social/
https://creionetica.ro/7-etape-esentiale-ale-strategiei-de-comunicare-cu-impact-social/
https://mihaelalemnaru.ro/2020/11/09/10-obiective-de-comunicare-in-social-media/
https://mihaelalemnaru.ro/despre-mine/
https://romaniancopywriter.ro/analiza-public-tinta/
https://www.iqads.ro/articol/44322/cele-4-baze-ale-strategiei-de-comunicare-a-organizatiei-explicate-de
https://www.smashingmagazine.com/2011/03/how-to-choose-a-typeface/
https://www.semrush.com/blog/how-to-define-your-tone-of-voice/?kw=&cmp=EE_SRCH_DSA_Blog_Core_BU_EN&label=dsa_pagefeed&Network=g&Device=c&utm_content=554913889598&kwid=dsa-1439622781591&cmpid=11776420745&agpid=134016791412&BU=Core&extid=23623719202&adpos=
https://howbrandsarebuilt.com/some-thoughts-about-brand-personality/
https://datareportal.com/reports/digital-2022-romania
https://datareportal.com/reports/digital-2022-romania
https://www.wildapricot.com/blog/tiktok-for-nonprofits
https://www.start.io/audience/tiktok-users-in-romania
https://www.start.io/audience/tiktok-users-in-romania
https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-romania/2022/05/
https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-romania/2022/05/
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About the storytelling toolkit 

 

 

This practical storytelling toolkit is an outcome of cooperation between Fundația 

Civitas pentru Societatea Civilă Cluj and Norsensus Mediaforum in the frame of 

“Small NGOs today, sustainable NGOs tomorrow” project, supported by EEA & 

Norway Grants 2014-2021, through the Active Citizens Fund Romania.  

 

It has been co-created as a practical guide for you to develop more effective 

crowdfunding campaigns by using storytelling strategies. Also this handbook will 

help you to find the right storytelling techniques and to tell powerful stories to 

influence your potential donors.  

 

The toolkit includes storytelling techniques, methods, tools, exercises which will 

assist you to: understand the importance of storytelling from a scientific 

perspective; identify impactful storytelling techniques and principles; understand 

how transmedia storytelling works; and plan the storytelling campaigns, using 

tools like Story Canvas or the design thinking process; plan the stories/the 

presentations using tools like empathy map, and story map. The toolkit also 

includes examples of successful storytelling campaigns put in practice by others 

even with small resources. 

 

https://civitas.ro/en/azi-ong-uri-mici-maine-ong-uri-sustenabile-2/
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What to learn from 

Hollywood and fairy 

tales for better 

fundraising: 

Storytelling for impact 

 

  

If you are reading this toolkit, you 

most probably heard storytelling and 

crowdfunding terms. Sector leaders 

such as Nonprofithub suggest that 

good storytelling is the bigger half of 

a good fundraising campaign. What 

is this buzz about storytelling and 

why it is so significant in especially 

https://nonprofithub.org/power-storytelling-crowdfunding-campaign/
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nonprofit sector and how to tell a 

good story in a nutshell? We will 

walk you through the answers to 

these questions. 

 

As a start, let’s talk about where the 

power of storytelling to move people 

to action comes from. 

 

If we leave aside the self-declared 

storytelling experts' cliches on the 

internet, we can simply say that 

storytelling is a biological need for 

our heart and brain to emotionally 

connect/emphatize with anything 

and anyone.  Recent scientific work 

is pointing on just how stories 

change our attitudes, beliefs, and 

behaviors.  

 

Neuroscientists Paul Zak and his 

team for example found out that 

stories trigger the release of a 

neurochemical called oxytocin. It is 

a molecule that our brains release 

when we engage in positive social 

interactions, helps us to trust, 

connect with others, and develop 

emphaty. That empathy causes us 

to want to take action.  

 

More recently Zak´s lab found that 

character-driven stories do 

consistently cause oxytocin 

synthesis in brain. Further, they 

realized that the amount of oxytocin 

is in correlation how much we are 

willing to help others; for example, 

donating money to a charity 

associated with the narrative. 

 

These findings on the neurobiology 

of storytelling are relevant to 

especially fundraising cases. This 

empathic emotional connection for 

taking action is the only thing we 

seek when we run crowdfunding 

campaigns. We can hear you are 

saying ”ok, we got it, it is important, 

but how do we tell the right type of 

stories to utilize this magical power 

of storytelling?”. It is a big question 

but we have some shortcut story 

guidelines you can use while 

creating your story for your next 

fundraising campaign: 

 

1. Know your audience 

 

Your audience are specific groups of 

people who potentially can be 

interested in the challenge you are 

https://hbr.org/2014/10/why-your-brain-loves-good-storytelling
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addresssing. For this you cannot 

simple create a story for everyone. 

Before you tell your story, you 

should narrow down your target 

audience. Instead of saying for 

example young people, you should 

narrow it down to young people 

between 16-18 who are living in this 

specific region and having certain 

interests. 

 

When you have this kind of specific 

audience, you can come up more 

specific indicators which can help 

you to choose the right stories. 

These include: 

 

 What do they hear and know 

about the issue you are 

communicating? 

 What are their fears and 

desires? 

 What are their values? 

 What makes them happy and 

sad? 

 

Answering these questions will help 

you to adopt a specific language, 

elements and types of stories to 

resonate with your audience. It will 

also help you to choose the most 

effective channels to promote your 

crowdfunding campaign. 

 

2) Have clearly defined characters 

in your story 

 

Build a story with good and bad 

characters. This doesn’t necessarily 

need to be one person. It could be 

an organization, education system, 

government etc. When you have 

clear characters in your story, the 

audience can connect to your story 

better. 

 

3) Include a conflict that your 

character encounters 

 

A story without conflict and 

challenges is a lame story. Tell the 

conflict and challenges your 

character/s facing, eg. loss of 

health, access to basic needs, 

income, etc. Describe your and your 

characters challenge and what you 

are aiming to overcome. By 

mentioning the problem in your 

story, you can help your audience 

understand why your campaign is 

important. 
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4) Trigger the right type of 

emotions 

 

When you tell a story, your ultimate 

aim is to trigger emotions. Emotions 

are the driving forces to make 

people take action and release of 

oxytocin. Yet you have to choose 

the right type of emotions. When 

you are talking about your 

character's challenges/problems, it 

can be very overwhelming for your 

audience. Focusing on the enormity 

of an issue — like climate change, 

microplastics, and the social 

determinants of health — can leave 

people feeling overwhelmed and 

helpless. So you should widen the 

emotional repertoire of your stories. 

 

5) Give them the power to make a 

change in the story 

 

You have a character, that character 

has a problem and you’ve shown 

your potential donor how they feel 

about it without overwhelming them. 

Now you need to get specific and 

show them their action can 

contribute to the characters dealing 

with the challenges. It can be to 

volunteer, donate or supply 

something.  

 

6) Call them to action. 

 

When we tell storries for our cause, 

we have a clear goal: To make our 

audience to take action. This action 

can be to volunteer, change 

perspective, sign a petition or help 

by donating. Once you tell your 

story, and show your potential 

donors how they can be a part of it, 

you have to call them to action: Ask 

them to give and be part of your 

story.  

 

However, before starting building 

your story, you should think first 

about what your story is. What do 

you want to tell, and why do you 

want to tell the story? Basically, you 

define the premise of the story, 

“which is your entire story 

condensed to a single 

sentence”  (Truby, 2008, Kindle Loc. 

177). The premise includes the 

character, the plot, and maybe some 

information about the story’s 

resolution.  
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Being a good storyteller for a 

successful fundraising campaign 

has no magical formula but by using 

the well established principles and 

elements we presented here, you 

can step in the strategic storytelling 

world and see the impact you create 

with the stories you tell. 
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Golden circle 

principle for telling 

your purpose 

 

 

 

While stories are considered to be 

powerful, motivational, successful in 

any communication or fundraising 

campaigns, it is also proven that 

personal stories are even more 

powerful. Listening to stories of 

people directly affected by a 

problem or of those who initiated the 

campaign is more powerful than 

learning from more general or more 

abstract stories.  

Imagine that you are invited to be 

the ambassador of an organization 

that prevents drug abuse among 

young people. While accepting this 

challenge, to talk about this 
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organization’s cause in front of an 

audience who could support the 

organization’s programs, you learn 

about diverse life experiences 

showing how drugs destroy young 

people’s health and life and push 

some of them into committing 

suicide.  

 

Telling one or two of these stories to 

your audience will be decisive. 

However, trying to connect your 

personal story to their stories will be 

even more powerful. It will show the 

path that the audience might also 

take in connecting with these stories 

and move them into supporting the 

organization.  

 

How can you do that? Think about 

the things you might have in 

common with one of the young  

people who abused drugs for many 

years, and at one point, feeling lost 

completely and disconnected from 

families and friends, he/she decides 

to commit suicide. It might be that 

you are of similar age to this young 

person. Reflect on your daily 

activities and struggles, and think of 

them compared to his/her struggles 

and dark thoughts. While you might 

be dreaming of finishing school, 

getting a job, planning a trip with 

friends, he/she thinks of taking 

his/her life. Show the audience how 

this comparison makes you feel, and 

ask the audience to remember their 

struggles and dreams as young 

people. Nobody should have such 
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struggles, and definitely, all young 

people should plan their future and 

not their death. This could be a way 

to connect your personal story, 

beliefs, and motivations to a cause. 

Empathize and find those moments, 

people, things, challenges in your 

life that can be genuinely connected 

to the problem you want to solve in 

your community. 

Golden circle 

In developing a personal story that 

sticks, you may also use The 

Golden Circle tool to help you 

express your ideas and solutions 

more effectively. The Golden Circle 

is an efficient, relevant, easy to 

understand the instrument, and 

Simon Sinek - its creator - present 

how great leaders, like Martin Luther 

King, and great brands choose to 

communicate their ideas or selling 

concepts. You may watch the full 

TEDx speech of Simon Sinek here! 

 

Shortly, Sinek says that usually, we 

tend to present things we care 

about, ideas, thoughts, or 

commercials, from outside to inside 

- from what we do to why we do it. 

This is actually the best-case 

scenario, in which we remember to 

talk about the “why”, our beliefs, our 

values, the reasons behind our 

decisions, etc. But then, what he 

observed in his research is that 

influential people, and great leaders 

start to communicate their ideas 

from the inside circle to the outside 

circle: from “why” they are doing 

things to “what” they are proposing 

for their dreams/ideas to happen. 

Simon Sinek says that these circles 

match entirely how our brain is 

structured. The “what” circle is our 

“neocortex” - where rational thinking 

and language, and figures and 

abstract things are processed and 

understood. The “how” and “why” 

circles represent the brain’s limbic 

part responsible for feelings, 

behavior, and decision-making. So if 

we start from the “why”, we will get 

directly at the people's feelings and 

ability to make decisions. 

 

Next time you tell your personal or 

organziational story for fundraising, 

try starting with why question before 

what. Feel free to share your own 

experience with other here. 

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4.
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Designing your story 

for crowdfunding 

campaign 

 
 

You have a clear aim in mind: you 

want to raise money for an idea or 

service which you think people can 

be interested in.  Smaller or bigger, 

what you have here is the need for 

developing a strategic plan to tell 

your story and find how can you 

make sure that you will tell the right 

story to the targeted audience, how 

you can make sure your campaign 

has the impact you want and how 

you can validate your story that is 

powerful and has everything it 

needs? 

From all the storytelling planning 

methods and tools, we selected 

some that we consider essential for 

a crowdfunding storyteller: 
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 Design thinking, for 

understanding your audience 

and tailor your message and 

campaign based on needs 

and insights you gathered 

about them; 

 The Story Canvas developed 

by Digital Storytellers, for 

impactful and meaningful 

digital storytelling campaigns; 

 The Story Map, for creating 

powerful linear stories to 

accompany your campaigns. 

Design thinking for planning 

your storytelling campaigns 

 

Design thinking is a problem-solving 

process used mainly to generate 

innovative services and products 

and meaningful communication and 

storytelling campaigns.  

 

It is a human-oriented method that 

helps us unblock ourselves from the 

self-imposed constraints we work 

within, challenge our assumptions, 

redefine problems, and identify 

alternative strategies that might not 

be instantly obvious. It focuses on 

solving problems, but what makes 

this process more remarkable is the 

focus on the “users”, on those for 

whom you want to re-design 

experiences as users, audiences, 

customers, clients, beneficiaries, 

etc. 

 

The process includes five steps: 

empathize, define, ideate, 

prototype, test. Let’s see them one 

by one and understand how you 

may use them: 

 

In planning a storytelling campaign, 

the empathize step’s main objective 

is to discover the needs of the 

users/your target audience. To really 

empathize, it is not enough only to 

ask people: What is your need? 

What do you want to hear? What will 

make you act or care? Sometimes 

they do not know, or they cannot 

express it in the best way.  

 

There is no more efficient way for 

you to learn about the importance of 

listening to others, collect 

information, and decipher the 

meaning behind what people are 
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saying, doing, thinking, or feeling. 

There are specific methods used for 

empathy: 

 

 Search for insights into the 

people’s stories about their 

experience that you want to 

understand better; 

 Observe people, go where 

they live, work or play; 

observe what they do or do 

not do, what they say or do 

not say; 

 Finally, understand people at 

the following three levels: 

functional (try out what the 

people regularly experience), 

cognitive (understand what 

makes sense to the people), 

and emotional (understand 

what people feel). 

 

For “listening” to your audience, you 

may use observation, video 

ethnography, interviews, group 

discussions, visual thinking 

(example: asking people to draw 

what the experience means to 

them), role-playing (ask people to 

perform a short play on what the 

experience means to them), 

storytelling (ask people to tell stories 

about their experience - the most 

successful stories, the worst 

stories), etc. 

 

Once all the data is collected, and 

the audience is really understood, 

you must define its needs. This 

means to unpack and synthesize the 

empathy findings into compelling 

needs and insights and scope a 

specific and meaningful challenge 

for your campaign. Why do you 

have to do that? Your goal is to 

come up with an actionable problem 

statement, a challenge that will bring 

specific focus to the idea generation 

process. In other words, you need to 

select the direction from which you 

will address a particular problem you 

identified while adding to this 

perspective any valuable insight you 

acquired through the empathize step 

and which will help you ideate for 

your campaign. 

 

In the ideate step, you aim to 

generate radical design alternatives 

to the users’ experience. You will 

need to generate many ideas for 
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your campaign message, channels, 

tools, etc., and these should be as 

diverse as possible. Following the 

same principles, it is imperative that 

you keep the task of generating 

ideas separated from the task of 

evaluating ideas in this step. The 

ideation process happens through 

complex or simple brainstorming or 

visual thinking techniques. 

 

To prototype means to “think with 

your hands,” and any prototype 

should be cheap, fast, and rough. A 

prototype can be anything that takes 

a physical form. It might be a wall of 

post-it notes with ideas about your 

campaign, a role-playing activity, a 

place, an object, an interface, an 

acting out, an audience journey, or 

even a storyboard of your video 

story for the campaign. When you 

prototype, you need to go back to 

your audience to get their feedback, 

observe and understand how they 

use the prototype, and explore, test, 

and get inspiration. 

 

In the final step - test, it is your 

chance to get feedback on the best 

solutions, ideas you found to the 

users’ needs related to your 

campaign. And you will use this 

feedback to refine the solution and 

continue learning about your users. 

The testing should be done with a 

“low-resolution” campaign 

component that your audience can 

pilot/try out. Then, you will go back 

to the process and create the final 

campaign you want to deliver. 

 

Here are the final aspects you need 

to learn about design thinking before 

planning your campaign: 

 

 Keep in mind that this is and 

should be an iterative 

process; 

 When you empathize, you 

need to adopt the beginner 

mindset - you do not know 

anything about your 

audience, you need to leave 

behind any assumptions you 

might have about them and 

their understandings, needs, 

knowledge, behaviors, etc.; 

 You need to involve the users 

in the creation process; they 

will co-design the experience 
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with you, being involved in 

most of the steps; 

 This process very much 

builds on the power of visual 

thinking and storytelling 

techniques that activate 

different parts of the brain 

and move you or your users 

into action. 

The Story Canvas for digital 

campaigns 

Another tool you may use in 

planning your campaigns is the 

Story Canvas, developed by Digital 

Storytellers, available at the 

following link:  

https://www.digitalstorytellers.com.a

u/the-story-canvas/. 

 

Your fundraisingy campaigns 

obviously will aim at motivating 

people to care or act on the issues 

you fundraise.  

 

Read more about the canvas at the 

link we provided. However, here, we 

summarized for you the main steps 

(and the order of the steps) and 

questions you need to use to fill out 

the canvas for your communication, 

storytelling, or advocacy campaign, 

based on the communication goal 

you have - to educate, motivate, 

mobilize or move people into action. 

 

 

  

https://www.digitalstorytellers.com.au/the-story-canvas/
https://www.digitalstorytellers.com.au/the-story-canvas/
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Practice the canvas by answering 

the relevant questions related to 

your story idea, and learn how to 

plan out your next fundraising 

campaign! 

The Story Map 

The Story Map is a straightforward 

tool to develop and structure your 

story or multiple stories you might 

want to use in your campaigns. You 

can use the map at the beginning of 

your story’s ideation process, 

helping you cover all the parts and 

aspects needed by a good story. 

Also, you may use it after you have 

already brainstormed for story ideas. 

Still, you want to make sure you 

have everything you need for your 

story and for the plot you have in 

mind - basically, a good challenge, a 

tense moment, and a resolution for 

the challenge your propose to your 

characters. 

 

To fill out the Story Map means to 

think and plan out at least the 

following aspects: 

 The main character or 

characters of your story (keep 

in mind that in some 

advocacy campaigns, 

especially when you want to 

move people into action, your 

audience might be your main 

heroes); 

 The context, the settings, the 

tone of your story, and other 

characters relevant for your 

story and your plot; 

 The challenge your heroes 

will take (this challenge 

always includes a moral 

aspect, a value you want to 

share with your story); 

 The story’s resolution - how 

the challenge, the problem, or 

the conflict can be solved. 

What is the solution you show 

or propose to your audience 

of the campaign? 

In the second section of the map, 

you will outline the details of your 

story, making sure you build the plot 

for the three acts of the story: the 

beginning (introduce the hero and 

the challenge), the middle (build the 

tension), the end (solve the conflict, 

provide the solution). 

The Story Map is used for linear, 

hero’s journey stories. 
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The Story Map 

The main character / the hero 

 

 

Setting / places / tone & other 

characters 

Problem / challenge 

 

 

Solution / resolution 

 

The Beginning 

setting, characters, 

introduce the central 

conflict/problem  

(explain the problem you 

want to solve) 

The Middle 

tension increases, it ends with the 

tensest moment of the story, the 

biggest challenge of the hero  

(the major crisis) 

The End 

the main conflict is 

solved, and success is 

celebrated 
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Understanding 

Immersive 

engagement in your 

storytelling 

 
 

 
As we are exposed to more and 

more information with the rise of 

social media, the task to attract the 

attention of our potential participants 

in crowdfunding campaigns has 

become a trickier business. To 

address this challenge, we look 

again the experience of 

entertainment media producers and 

core marketing sector. One of the 
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storytelling methods used in these 

competitive industries is transmedia 

storytelling. The term has met its 

share of overwhelm, as it’s often 

used to describe the complicated 

and expensive techniques marketing 

and entertainment industries use to 

promote new products. 

 

But despite the myth, it can be done 

with almost no budget and this form 

of storytelling can bring many 

advantages to your crowdfunding 

campaign by simply letting you take 

advantage of multiple media in 

unique ways for different groups of 

people.  

 

If we put the transmedia storytelling 

put simply, it is to use multiple 

platforms to tell different parts of a 

story instead of sharing the same 

story again and again via various 

media channels. The aim with this 

kind of technique is to use different 

parts of a story to match different 

platform’s strength and maximize 

user reach and engagement.  

 

A good example of transmedia 

storytelling in crowdfunding is a 

project called "Culture of Coffee". 

Project created by Metasebia 

Yoseph can be seen in this link to 

get an idea. 

 

Another case of transmedia 

storytelling in non-profit sector is 

Red Nose Day, a charity event in 

UK. You can read about 

Transmediality of Red Nose Day 

from this link. 

 

After seeing these examples, you 

might look for a practical model that 

can help you to build transmedia 

stories that can boost your 

crowdfunding campaign. Such 

framework comes from Nedra Kline 

Weinreich. She uses Robert 

Pratton's definition of pervasive 

entertainment as starting point for 

the discussion of key elements of 

her model and use "immersive 

engagement" term instead of 

transmedia. 

 

 

 

https://rowlandpasaribu.wordpress.com/2020/12/11/a-culture-of-coffee-transmediating-the-ethiopian-coffee-ceremony/
https://www.viewjournal.eu/article/10.18146/2213-0969.2016.jethc114/
https://www.social-marketing.com/immersive-engagement.html
https://www.social-marketing.com/immersive-engagement.html
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Weinreich defines the elements as 

followed: 

 

Immersive Engagement for 

Change - Your goal as a storyteller 

for a social cause is to create an 

experience that leads to your 

audience taking some sort of action 

as a result of being engaged and 

motivated, such as actively joining in 

your crowdfunding campaign. 

 

Behavior Change Model – She 

suggest to start by identifying what 

you need to accomplish and how 

you intend to get there, by 

understanding what you need to 

include in the experience to 

effectively motivate the adoption of 
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the key action. In a long-term story-

centered project, Sabido Method is 

one of the many useful tools that 

can be used.  

 

Good Storytelling – One key rule in 

any campaign is not to be seduced 

by technology or tool but to keep 

your story and concept at the center. 

As we have discussed earlier, 

engagement starts with a good 

story. The story is a way for you to 

create characters your audience can 

relate to, put them in situations 

where they need to make decisions 

related to the actions you want your 

audience to take, says Weinreich. 

 

Ubiquitous Media – It is basically 

deciding on touchpoints for sharing 

your story. By offering your content 

in the places the audience is already 

spending their time, your story can 

be easily accessible in their day. 

These touchpoints could be their 

mobile phone, their social media 

accounts, a link to a website, a 

poster, a comic book or a physical 

event. But this is not random 

desperate use of all possibilities. 

Your selected platforms must work 

together to support the story 

strategically and synergistically 

based on their strengths and 

weaknesses, and how your 

audience uses them, emphasizes 

Weinreich. 

 

Participatory Experience – We 

should offer opportunities for the 

audience to go beyond just 

reading/watching/hearing what 

we've created, to enable them to 

participate and immerse by 

interacting. We cannot expect all to 

do but if ten percent of your 

audience to devote time to share 

your story, writing something or 

creating their own content or 

attending actively in your campaign 

via talking about the story or project, 

sharing their own supporting real-life 

stories, attending an event you 

arrange, entering a contest or other 

activities that bring people deeper 

into the story (Weinrech, 2014). 

 

Real World Action – When we use 

a transmedia storytelling, we want 

the audience to apply the story 

pieces within the real world. This 

can be acheived through clear 

interaction staregies as we 

described earlier.  
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Plan de comunicare
Nume organizație: 

Analiză/Context1.

2. Scop

 

Proiect derulat de:

Răspunde la întrebări ca: Care este misiunea ta? Ce probleme rezolvi? Care sunt
proiectele tale? Care e relevanța ta în contextul local, regional sau global? Care sunt
subiectele actuale în domeniul tău?

Care este scopul comunicării tale? Ce schimbare urmărești în atitudinea sau opiniile
publicului țintă?

Anexa 1. Planul de comunicare personalizat



4. Public țintă

 

Proiect derulat de:

3. Obiectivele

Care este audiența ta? Definește profilul publicului tău țintă (vârstă, gen, educație,
interese, stil de viață, limbaj etc.).

Formulează cel puțin 3 obiective SMART de comunicare. Acestea pot viza educarea
publicului sau o schimbare în relație cu acesta. 



6. Canale de comunicare

 

Proiect derulat de:

5. Mesajele-cheie

 

Ce canale de comunicare online și offline, pe care le vei folosi pentru a transmite
mesajele tale? Ghidează-te după schema: obiectiv - public țintă - mesaj - canal de
comunicare. Stabilește care sunt cele mai eficiente canalele pe care le vei utiliza
în comunicarea cu acestea. 

Formulează câteva mesaje-cheie pe care le vei folosi. Mesajele trebuie să aibă un
caracter unitar și să fie coerente. 



8. Buget

 

Proiect derulat de:

7. Calendar de activități

 

9. Evaluare

 Cum vei evalua impactul strategiei tale? Ce metode vei folosi? 

Creează un calendar cu cele mai importante activități de comunicare planificate
pentru proiectele tale. 

Stabilește care sunt nevoile tale pentru fiecare dintre activitățile de comunicare
programate și ce cheltuieli vor presupune acestea.



Anexa 2. Plan de campanie de crowdfunding

Plan de campanie de crowdfunding

Organizație:

Proiect:

Obiectiv de fundraising:

Timeline:

Activitate Dec.
22

Ian.
23

Feb.
23

Mar.
23

Apr.
23

Mai
23

Iun.
23

Pregătirea campaniei (video, poveste,
mesaje donatori, liste de donatori,
rewards/impact statements etc.)

Înscriere & derularea campaniei pe
creștemidei.ro

Raportare & activități/mesaje de follow-up
pentru backerii/donatorii

Ideea de video/poveste:

Idei de rewards, recognition methods, impact statements:

Proiect derulat de:



PURPOSE: Why this story / these stories need to be told? Why people should care about it?

3. Audience
Primary – take 
action
Secondary – hear 
your story

• Profile
• React 

(emotions)
• Impact

5. Key messages 
(3 things you want your 
audience to remember 
about the problem & 
solution; and why now?)

Story

Concept
Structure
Type of story 
(explainer, 
vision, personal 
story, etc.)

4. People & Places  
for your Story (who & 
where)
People – relevant for you and 
the audience; how do you 
reach them?
Places – relevant for people, 
for the story, for the 
“challenge” people had to take

8. Campaign (How 
will you get your story 
out there? Create it 
before the story.)

- Delivery channels 
(online / offline)

- Promotion channels
- Supporters
- Partners / 

partnerships
- Rewards & rewards 

delivery
- Most important 

moments of the 
campaign

6. Call to action (what 
do you want your audience to 
do?)

Ex.: share the message to 
others, challenge themselves, 
sign a petition, protest, etc.

7. Style & Tone for 
you Story (Look & Feel; 
connected to the emotions / 
reactions you want to get)

Colors, music, language, 
time of day, pace of story 
etc.

1. Outcomes (raising awareness, shifts in perceptions, 
mobilize resources, policy change, etc.)

2. Indicators (SMART)

Anexa 2.1 Plan de comunicare pentru campanii transmedia



PURPOSE: 

3. Audience
-

5. Key messages 9. Story 4. People & Places 
-

8. Campaign

6. Call to action 7. Style & Tone 

1. Outcomes 2. Indicators
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