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 مقدمه

به منابع مالی نیاز است. گاهی این منابع مالی به صورت مستقیم  ،المنفعه عامبرای شروع و یا پایداری هر پروژه و یا نهاد  

های حامی با انجام کارهای داوطلبانه و یا اهداء کاال بخشی از این نیازهای مالی  یا سازمانگاهی افراد و شوند و  دریافت می

المنفعه باید به این بخش از برنامه ریزی توجه خاص  برای پایداری هر پروژه و یا نهاد عام ،کنند. بهرحال را تامیین می

ها  ر مورد فرایند جذب و توسعه منابع مالی برای سازمانمبذول شود. این جزوه برای ارائه یک دید مختصر اما همه جانبه د

المنفعه تهیه شده است. در این جزوه با انواع منابع مالی و نحوه کسب آنها آشنا خواهید شد. منابع مالی به  های عام و یا پروژه

ایی کاملی با هر کدام پیدا شوند که برای تضمین دریافت کمک مالی از هر دسته باید آشن بندی می های متفاوتی تقسیم دسته

کرد. این جزوه بر مبنای الگوهای جذب و توسعه منابع مالی در سطح جهانی و بر اساس استاندارهای بین المللی تهیه شده 

المنفعه همیشه  های عام است و در عین حال برای این فرایند در سطح محلی هم کاربرد دارد. جذب منابع مالی برای سازمان

های جذب منابع مالی را فرا بگیرند تا  شود تا تمام شیوه ها توصیه می ز بوده است. برای همین به سازمانچالش برانگی

ترین آنها را برای آن سازمان انتخاب کنند. یک مدیریت خردمند هیچگاه تنها به یک منبع مالی برای اداره سازمان  مناسب

ی دریافتی از قرارداد دولتی به یکباره قطع شود، سازمان با مشکل کند، چرا که مثال برای نمونه اگر منبع مال تکیه نمی

 بزرگی مواجه خواهد شد. بنابراین، باید همیشه برای این بخش از عملیات سازمانی برنامه داشت. 

 

 المنفعه باید برای جذب منابع مالی برنامه داشت؟ چرا به عنوان یک سازمان عام

ها  کنند. این سازمان المنفعه عموما بخش اعظم درآمد خود را از طریق جذب منابع مالی متفاوت تامین می های عام سازمان

و همینطور منابع مالی متفاوتی را برای اینکه با بحران مالی مواجه نشوند باید همواره برای جذب منابع مالی برنامه داشته 

طع کمک از یک منبع، عملکرد سازمان با مشکل جدی روبرو نشود. برای اینکه یک در نظر بگیرند تا در صورت ق

های  در منابع مالی، در نهایت فرصتسازمان در منابع مالی تنوع داشته باشد، باید انعطاف پذیری داشته باشد. این تنوع 

 پیش روی سازمان قرار خواهد داد. بیشتری را 

تواند به نحو احسن از زمان تمام افراد بهره ببرد و همینطور اعضای  مشخص، سازمان می با داشتن یک برنامه مدون و

های توسعه منابع را  کند که فعالیت    هیات مدیره و داوطلبان را به مشارکت بیشتر سوق دهد. این برنامه به سازمان کمک می

 های سازمان مطابقت دهد. ها و برنامه با دیگر فعالیت

ها تامین  المنفعه از طریق هدایای مالی افراد، بنیادها و شرکت های عام از درآمد سازمان بخش قابل توجهی، در سطح جهانی

المنفعه از آنها بهره  های عام شوند و در این میان هدایای مالی فردی بیشترین سهم را دارند. منابع مالی دیگری که سازمان می

های تجاری غیر مرتبط  های سازمان و همینطور فعالیت  حاصله از فعالیتبرند، به قراردادهای دولتی، درآمدهای  می

 شود.  ها ختم می سازمان

در برنامه ریزی برای جذب منابع مالی یکی از مهمترین مسائل که باید در ذهن داشت، تنوع در منابع مالی است. این تنوع 

هایی کمک کنند  دهند به سازمان امیان مالی معموال ترجیح میهای پایدارتری داشته باشد. ح کند تا فعالیت به سازمان کمک می

 که از منابع مالی متنوع تری برخوردار هستند. 
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 منابع مالی کجا قرار دارند؟

 . افراد١

ها  هایشان یاری رسانند. افراد با مقادیر جزیی و یا کلی، سازمان ها را برای برنامه توانند سازمان افراد به اشکال مختلف می

های مالی به صورت مکرر و در  ها مقطی و تنها برای یکبار و گاهی نیز این کمک رسانند. گاهی این کمک یاری می را

 پذیرند. های زمانی مشخصی صورت می برنامه

 های خصوصی . شرکت٢

های  مکها ک المنفعه هستند.  این شرکت های عام های خصوصی و تجاری نیز از دیگر منابع کمک مالی به سازمان شرکت

های مالیاتی، تبلیغ برای خدمات و محصوالت شرکت خود، ترمیم و یا ارتقاء  های متفاوتی همچون بخشش خود را با انگیزه

های تجاری همچون آدیداس، سونی، اپل و  دهند. برای مثال شرکت وجهه شرکت خود و یا صرفا دالیل بشردوستانه ارائه می

های  ها و فعالیت بخشی از درآمد ساالنه خود را صرف کمک به سازمان های تجاری دیگر بسیاری دیگر از شرکت

 کنند. المنفعه می عام

 های غیر دولتی . بنیادها و دیگر سازمان٣

المنفعه که معموال دارای قدمت و سرمایه درآمد بیشتری هستند و در میان عموم شناخته  های عام بسیاری از بنیادها و سازمان

که حدود بیست سال در زمینه « الف»دهند. برای مثال، بنیاد  های کوچکتر کمک مالی می سازمان باشند، به شده تر می

کند،  از حامیان مالی متعدد دریافت میبه خاطر اعتبارش  ساالنههای میلیونی که  کودکان کار فعالیت دارد، با توجه به کمک

های با ابعاد کوچکتر فعالیت  کند تا آنها روی پروژه م میهای مشابه نوپا و کوچکتر تقسی بخشی از آن را در میان سازمان

 کنند.

 ها . دولت٤

های متفاوت با موضوعات  اند تا در زمینه را طراحی کرده ای ویژه های دولتی در سراسر دنیا، بخشهایبسیاری از نهاد

ی رسانند. برای مثال، از دولت در بهبود وضع در آن زمینه خاص یار ،المنفعه در ازای دریافت کمک مالی به آن بخش عام

ای  مند است به وضعیت پناهندگان رسیدگی کند اما سرمایه مالی وزارت امورخارجه کشور نروژ که عالقه

ها که  های فعال در زمینه حقوق پناهنده های سازمانی خود دارد، هر سال مبلغی را برای اهداء به سازمان بیشترازظرفیت

 کند.   کند و به صورت غیر مستقیم اهداف سازمانی خود را دنبال می شند، اهداء میهای پیشنهادی را داده با بهترین طرح

 . درآمد حاصله از محصوالت و یا خدمات سازمان٥

المنفعه از طریق خدمات و یا محصوالت سازمان خود تمام و یا بخشی از نیازهای مالی دیگر  های عام برخی از سازمان

. برای مثال، یک سازمان حمایت از حیوانان ممکن است با تولید تی شرت و یا کاله با آرم کنند های خود را تامین می فعالیت

های دیگر خود صرف  مندان، درآمدی کسب کرده و برای فعالیت ند برابر تولید در بین عالقهچخود و فروش آنها با مبلغی 

های بازاریابی و  که موفقیت در این شیوه نیازمند مهارت چرانخواهد داشت،  یند. این جزوه در مورد این بخش تمرکز زیادک

 گنجد.  باشد که در این مقال نمی تجاری می
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 چطور این منابع مالی را بدست آوریم؟ 

 . منابع مالی جزئی از افراد ١

ها و هدف سازمان  در وضعیت بسیار ایده آل، افرادی که به هدف سازمان ایمان دارند، )مگر اینکه آنقدر فعالیت

های مالی خود  تخصصی باشد که افراد عادی درک درستی از آن و احساس همدلی نداشته باشند.( مرتب کمک

ای که  معه پیرامون سازمان در قبال مسالهها، نشانه همبستگی جا را به سازمان اهداء خواهند کرد. این نوع کمک

توانند به سازمان در روزهای سخت مثال  های فردی در کنار هم می باشد. کمک کند، نیز می بر روی آن کار می

 کند، کمک کنند.  زمانی که یک منبع مالی عمده ادامه پیدا نمی

تماعی و مراسم ویژه با حامیان مالی های اج ها از طریق ارسال نامه پستی، خبرنامه، شبکه بیشتر سازمان

کنند. البته این هم مهم است که سازمان با این اشخاص رابطه سازی و این ارتباطات را  شخصی تماس برقرار می

هایی برای  حفظ کند. هر زمان سازمان موفق شد که فردی را به یک حامی مالی تبدیل کند، باید در پی راه

 شود. ها و افزایش رقم مبالغ اهدایی می باشد. این کار اغلب باعث پایداری کمک افزایش مشارکت آنها با سازمان

های مالیاتی در نظر  المنفعه، بخشش های عام بسیاری از کشورها در قوانین خود برای کمک مالی به سازمان

 ر باشد. تواند تشویقی برای کمک بیشت اند. آگاهی رسانی در این مورد به حامیان مالی بالقوه می گرفته

توانند از مقادیر بسیار  المنفعه هستند. این هدایا می های عام مالی عمده برای سازمان، منابع  حامیان مالی شخصی

 ناچیز تا مقادیر میلیونی در تغیر باشند. 

ان برای تو را می ی زیرها شیوههای مختلف به سازمان معرفی کرد.  توان به شیوه این دسته از حامیان مالی را می

 رابطه سازی با این افراد برای تبدیل آنها به حامی مالی هم استفاده کرد:

 توانند در مورد تاثیر سازمان  در جامعه  رابطه با پیشروان صنایع و ِحَرف خاص، و یا کسانی که می

 کاری خود صحبت کنند.

 های ساالنه یا فصلی برگزاری مراسم ویژه همچون گلریزان 

  های اجتماعی و یا خبرنامه با افراد لیست، شبکه-ایمیلارتباط گیری از طریق 

 ،توانند حامی مالی بالقوه و یا همینطور سفیر سازمان برای یافتن چنین  خود نیز می داوطلبان سازمان

 حامیانی باشند.

 ن و کارشناسان مرتبط با سازمان یا موضوعات مورد کار سازمان و یا حتی اعضای هیات مدیرا

 عمل کنند.  توانند به عنوان معرف مشاوران و از این قبیل نیز می

 تواند با  های مشابه؛ مثال بخش توسعه منابع یک سازمان می جستجوی حامیان مالی بالقوه در سازمان

 جستجو در فهرست حامیان مالی دیگر سازمان، برخی از آنان را برای رابطه سازی مشخص کند.

 قالم عتیقه و هنری و از این دست که ارزش مالی یا معنوی دارند و یا حتی های ا برگزاری حراجی

ها برای درآمدزایی از  های باال، روش دیگری است که سازمان کارهای دستی بومی و شخصی با قیمت

کنندگان دارای هیچ ارزش مالی نیست و تنها  برند. گاهی این خریدها از طرف شرکت آن بهره می

کنند. برای مثال، یک شخص ممکن است در  آن اقالم را خریداری می ،رای کمکبصورت نمادین و ب

تواند با قیمت  توسط یک زن روستایی را که در حالت عادی می زدو چنین مراسمی، یک کیف دست

 کند. ناچیزی خریداری کند، در ازای چند میلیون تومان دریافت 
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 . کمک مالی عمده از افراد٢

های مالی عمده به  لی شخصی به اندازه کافی عالقمند واز نظر مالی متمول هستند تا کمکمعدودی از حامیان ما

در که های عمده مثل هدایای مالی اشخاص  یک سازمان داشته باشند. اما باید در نظر داشت که این قبیل کمک

های دیگری  گیری با این اشخاص روش   بلکه باید برای تماس و ارتباط ؛شوند حاصل نمی خش قبلی اشاره شد،ب

 به کار برد. 

اجرایی سازمان باید به دقت برای ایجاد و بهبود روابط شخصی با تک تک این حامیان تیم تیم توسعه منابع و 

د. در غالب موارد، یک هیات دو سه نفره از پرسنل سازمان با یک درخواستنمالی بالقوه تمرکز کن
1
قانع کننده  

دهند  کرده و تقاضای کمک مالی را ارائه می با این اشخاص مالقات یحضوربه صورت  ،شدهتهیه به خوبی که 

 . مثال، سازمان خیریهنیز اشاره کردسازمان این افراد توسط توان به نحوه قدردانی از  میانند دبو اگر مناسب 

که صاحب چند شرکت مواد غذایی  «ب»از آقای  سرپرست فعالیت دارد، که در زمینه کودکان بی «الف»

قدردانی در مراسم ساالنه  میلیون تومان کمک نقدی  ١٠٠برای اهدای داران به نام است،  ای و از سرمایه زنجیره

 . های بعدی و بیشتر تشویق شود تا ایشان برای کمک کردخواهد 

اری تورها و سفرهای ویژه، توان به برگز های جذب این نوع اشخاص برای کمک به سازمان می از دیگر شیوه

با دعوت از مهمانان ویژه و به دقت  های سازمان  ای با هدف معرفی فعالیت های خانگی بزرگ و حرفه مهمانی

افراد سرشناس و یا با نفوذ دعوت کنید، دیگر مهمانان هم ها از  اگر در این مهمانیمثال ، اشاره کرد. انتخاب شده

 شوند. یشتر میهای ب  ی و ایجاد ارتباط با آنها تشویق به حضور و اهداء کمکبرای آشنای

برای مثال، در یک مهمانی خانگی یا مراسم مجلل که از افراد متمول و حامیان بالقوه دعوت شده است، آقا و  

سال به عهده  ١٠را برای « ب»نه سازمان گیرند تامین برنامه آموزشی ویژه ساال تصمیم می« الف»خانم 

 بگیرند، در صورتی که این برنامه آموزشی با نام خانوادگی آنها نام گذاری شود. 

    تشویق و افزایش آگاهی در زمینه وقف 

، زمین و یا سهام را اشین صنعتی()همچون یک م این ایده به این قرار است که حامی مالی برای مثال یک وسیله

دارد اما آن دارایی  دهد و تا زنده است بخشی از سود را خود شخص برمی میدر اختیار سازمان مربوطه قرار 

در اختیار سازمان قرار خواهد داشت. شیوه دیگر آن است که سازمان از تمام سود بهره ببرد اما در نهایت 

جعه دارایی جزو اموال حامی مالی خواهد ماند. )برای جزئیات شرایط وقف در کشور خود به قوانین محلی مرا

 کنید.(

  کمپین جذب سرمایه و یا کراودفاندینگ 

با وجود اینکه تمرکز اصلی باید بر جلب حامیان مالی شخصی، شرکتی و یا دولتی باشد، یک کمپین جذب 

تواند خارج از برنامه ساالنه جذب منابع مالی صورت پذیرد. این کار معموال با   سرمایه و یا کراوندفاندینگ می

ای خاص در سازمان، همچون تعمیر ساختمان و یا خرید وسایل خاص انجام   هدف یا پروژههماهنگی و برای 

                                                           
1

لطفا برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه تیه درخواست گرنت و یا پروپوزال به جزوه دیگری با همین نام که توسط مدرسه پرتو تهیه شده   

 است، در لینک زیر مراجعه کنید:

http://partoschool.org/sites/default/files/Grant%20Proposal%20Writing_0.pdf 
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ای از اهداف است که توسط  پذیرد. این حرکت احتماال نیازمند تیمی از داوطلبان و همینطور تعیین مجموعه

 شوند. روابط عمومی سازمان و تیم توسعه منابع تهیه می

ها کسب منابع مالی از دولت. ٣
2

 

المنفعه بودجه هایی  های دولتی و یا میان دولتی از کشورهای مختلف برای اهداف عام های مختلفی از ارگان بخش

های توانمندسازی افراد دارای معلولیت ممکن است که به  گیرند. برای مثال برای اجرای برنامه را در نظر می

ال پروپوزال ارسال کنند. در این صورت، های خاصی دعوتنامه به ارس شکل عمومی و یا تنها برای سازمان

درخواست خود را در چارچوب بودجه مورد نظر  ،مند باید با توجه به ضوابط اشاره شده های عالقه سازمان

کننده دارای قدرت عمل بسیار باالیی  ارسال کنند. در مورد این نوع دسته از منابع مالی، سازمان درخواست

های خاص دولتی و یا  ای این نوع اهداف معموال از پیش و بنا بر سیاستهای مقرر بر نیست چرا که بودجه

ای  شوند. اما اگر یک ارگان دولتی دارای چنین بودجه شوند و در سال بعد اجرایی می ارگان مورد نظر تعیین می

قدام شود و های سازمان با مسئوالن مربوطه ا است که با اهداف سازمان همخوانی دارد، باید برای معرفی فعالیت

ها به نحو احسن و استحکام روابط با تصمیم گیرندگان،  در صورت کسب منابع مالی مورد نظر با اجرای پروژه

های دولتی معموال ضوابط و مقررات  ها حفظ شود. این ارگان نام سازمان در فهرست دریافت کنندگان این کمک

انجام پروژه دارند که تخطی از آن دریافت خاصی در مورد نحوه درخواست، موضوعات مورد کار و نحوه 

ها به عنوان طرف قرارداد یک ارگان  های بیشتر را به خطر خواهد انداخت. معموال برخی از سازمان کمک

تواند هم مفید و هم دارای مضرراتی باشد چراکه  گیرند و این  موضوع می های متمادی قرار می دولتی برای سال

کننده حمایت مالی است. از طرفی به خاطر  اندازه زیادی خارج از کنترل دریافتاستمراراین نوع رابطه به 

دریافت کننده کامال به این شوند، سازمان  های مالی معموال مقادیر باالیی را شامل می اینکه این نوع کمک

هنوز شود و در صورت قطع آن با بحران مواجه خواهد شد. به هر صورت، اگر سازمانی  ها متکی می حمایت

های مربوطه  ، باید مرتبا رسانهیربطذسازی با مسئوالن  هره ای نبرده است، در کنار رابطهاز این منبع مالی ب

همچون وبسایت و یا روزنامه رسمی آن ارگان را بازدید کند تا اینکه در جریان اولین اعالنات در مورد اهداء 

 ر گیرند. های پیشنهادی با همکاری قرا های مالی و یا پروژه کمک

 های خصوصی . جذب کمک مالی از شرکت4 

های خصوصی و تجاری بسیار شبیه به جذب کمک مالی از افراد اما در سطحی باالتر  جذب کمک از شرکت

که با وجود اینکه علت وجودی شرکت آنها کسب سود تجاری و بسیاری وجود دارند های تجاری  شرکتاست. 

های مورد نظر  المنفعه به صورت اعطای مستقیم به سازمان ا به مقاصد عاممالی است اما برخی از درآمد خود ر

دهند. برای جذب منابع مالی از  اند، اختصاص می و یا توسط بنیاد یا ارگانی که برای این مقاصد تاسیس کرده

ن های خصوصی باید به خاطر داشته باشید که در اینجا هم رابطه سازی با مسئوال ها و شرکت کار و کسب

ای برای مقاصد  مربوطه مهمترین بخش است. چرا که حتی اگر این شرکت و یا کسب و کار تا بحال بودجه

 المنفعه در نظر نگرفته است اما یک فرایند موثر جذب سرمایه احتمال تغییر این سیاست را دارد.  عام

های مالیاتی  های این دسته از منابع مالی تبلیغ برای کاال و خدمات آنها و همینطور بخشش انگیزهاز مهمترین 

های  ها و سازمان اگر این حامی بالقوه، از قبل سیاست مشخصی را در زمینه اعطای کمک مالی به پروژهاست. 

                                                           
2

 که توسط مدرسه پرتو تهیه شده است، در لینک زیر مراجعه کنید:« نویسی پروپوزال»به جزوه   لطفا برای اطالعات بیشتر  

http://partoschool.org/sites/default/files/Grant%20Proposal%20Writing_0.pdf 
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های درخواست کنندگان باید ضمن رابطه سازی، طبق ضوابط مشخص المنفعه دارد، درخواست عام
3

خود را در  

 سقف بودجه ذکر شده ارائه کنند. تا چارچوب زمانی تعیین شده و همینطور 

تواند به هر کسب و کار و یا شرکت خصوصی نزدیک شود و آنها را به در نظر  در غیر اینصورت، سازمان می

با آن حامی مالی بالقوه هایی ترغیب کند. برای مکاتبه باید مطمئن شد که متن تهیه شده  گرفتن چنین کمک

سازی متوجه این  گیرد. باید در هنگام رابطه همخوانی دارد و منافع و اهداف آنها را نیز در نظر می ،مشخص

مد خود به آن سازمان ویا آکننده ای برای اختصاص این بخش از در بود که آن حامی مالی بالقوه باید دلیل قانع

توانند نقش مهمی  های طراحی شده می م نام تجاری در بخشی از فعالیته داشته باشد. دالیلی مانند اعالژپرو

 داشته باشند.

گرچه برخی از حامیان مالی، خود شخصا اقدام به کمک خواهند کرد اما بهتر است سازمان هم برای تشویق آنها 

وصی و عمومی های خص هایی مثل ارائه اطالعات بوسیله بروشور و خبرنامه، سمینار و همینطور جلسه از راه

بخش خواهد بود که  سازی از تاثیرات مثبت این اقدامات بهره ببرد. برای حامیان مالی بالقوه بسیار انگیزه آگاه

تواند در خبرنامه خود به  کنند، دارد. سازمان می های آنها تاثیر مهمتر و پایدارتری از آنچه فکر می بدانند کمک

هایی در  ، درختآنها  اینکه یک سازمان محیط زیستی با سرمایهتاثیر یک میراث شخصی اشاره کند؛ مثال 

ماند و یا اینکه با سرمایه آنها برای  آنها باقی می یکنکار ای بیابانی خواهد کاشت و تا سالهای سال اثر  منطقه

 تامین بورسیه کودکان مناطق محروم، چرخه فقر اقتصادی و فرهنگی یک منطقه متوقف خواهد شد. 

تازه تاسیس است، خوب است که تفاوت بین انواع سازمان سازمان، یک موسسه قدیمی و چه یک  هینکچه ا

 مختلف حامیان مالی، چرخه تقاضا و بازه زمانی هر حامی را با دقت مطالعه کنند. 

برند و باید مدام از ارگان دولتی  های خود بهره می های دولتی برای فعالیت المنفعه از کمک برخی از نهادهای عام

المنفعه از درآمد حاصله از  های مالی تقاضا کنند. اما بسیاری از نهادهای عام مربوطه برای دریافت کمک

ندازی کسب و کار ا نوع درآمدها که از نوعی راه برند؛ این های سازمان بهره می خدمات خود برای تامین هزینه

گیرند چرا که به تخصص دیگری  آیند، در این جزوه مورد بحث قرار نمی تجاری متصل به سازمان بوجود می

 نیاز دارند. 

های زمانی و مقادیر کمک مالی  باید برنامه زمانی که سازمان در حال نوشتن استراتژی جذب منابع مالی است،

ر داشته باشد. درغیر اینصورت ممکن است کارکنان سازمان از شدت کار روی هر یک از این منابع را در نظ

 خسته و فرسوده شوند.

 

 

 

 

                                                           
3
م که توسط مدرسه پرتو تهیه شده لطفا برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه تهیه درخواست گرنت و یا پروپوزال به جزوه دیگری با همین نا 

 است، در لینک زیر مراجعه کنید:

http://partoschool.org/sites/default/files/Grant%20Proposal%20Writing_0.pdf 
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 برای آغاز فرایند جذب منابع مالی باید چه نکاتی را در ذهن داشت؟ 

 !های متفاوت  ها و رشته سازمان باید بین بخش روابط شخصی رمز موفقیت در جذب منابع مالی است و بس

به همان اندازه که ای یکجانبه نیست؛ بنابراین  روابطی بسازد و مرتبا ارتباط خود را با همه حفظ کند. هیچ رابطه

 کند.  کند، باید چیزی در قبال آن اهداء  سازمان دریافت می

 هر نوع حامی مالی زمان  .تلف حامیان مالی شناسایی شوندبرای انواع مخهای ارسال تقاضا  ها و چرخه زمانبندی

سختگیرانه از آن الزم است. بنابراین باید استراتژی و بودجه جذب مالی بندی خاص خود را دارد که پیروی 

 سازمان را بر اساس آنها تنظیم کرد تا بتوان طی سال درآمدزایی داشت. 

 عاقالنه نیست که یک  .لی برای سازمان غیرانتفاعی خود اتکاء کندسازمان نباید تنها به یک نوع از منبع ما

کننده اتکاء کند که هیچکدام قابل پیش بینی نیستند. به جای  سازمان تنها به حامیان مالی شخصی یا بنیادهای اهداء

گ و های کوچک و بزر این، سازمان باید در منابع مالی خود تنوع و تعداد زیادی حامیان شخصی در اندازه

 همینطور چندین بنیاد و شرکت را در فهرست داشته باشد. 

 .واقع هم در های اداری را سازمان باید حتی برخورد با فرایند تنظیم درخواست کمک مالی متناسب با حامی

هدف و منافع خود را دارد. نباید همان  و سازمانخصشهر برخورد با افراد و ارتباطات شخصی قلمداد کند؛ 

شده است، برای یک شخص و یا سازمان دیگرارسال کرد. سازمان   که برای یک شرکت فرستادهای را  نامه تقاضا

باید فرصت کافی صرف شناسایی نیازهای طرف مذاکره کند، باید شناسایی کند که آن حامی مالی به چه مسائلی 

 دهد و آن چیزها چطور با هدف سازمان در ارتباط هستند.  اهمیت می

 

 توسعه منابع سازمانفرایند جذب و 

 . تیم توسعه منابع مالی١

تواند  به یک تیم نیاز دارد. این تیم می ،یک سازمان و یا پروژه برای اینکه فرایند جذب و یا توسعه منابع مالی را شروع کند

تواند کامال  تیم میمتشکل از اعضایی باشد که تنها وظیفه کاری آنها شناسایی، جذب و یا توسعه منابع مالی است. یا اینکه این 

بهرحال، بسته به سرمایه های دیگر مشغول به کار هستند، تشکیل شود.  و یا بخشی از آن از اعضای سازمان که در بخش

مالی و انسانی یک سازمان و ترجیحی که دارد، یک تیم جذب و توسعه منابع باید به عنوان اولین مرحله ساخته شود. اما 

که جذب و توسعه منابع نباید تنها بر دوش این تیم گذاشته شود و این فرایند مستلزم همکاری تمام  همواره باید به خاطر داشت

 های یک سازمان است.  بخش

نویس است، اعضای  های بزرگ معموال متشکل از مدیر این بخش و تعدادی گرنت عالوه بر تیم توسعه که در سازمان

های زیر نیزخوب است  ال در یک سازمان با اندازه متوسط یا بزرگ، نقشدیگری از سازمان هم مشارکت خواهند داشت. مث

 که در فرایند جذب و توسعه منابع مشارکت داشته باشد:

 مدیر اجرایی سازمان 

 رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل 

 کمیته توسعه منابع هیات مدیره 
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 های  جرای پروژهاالمنفعه آموزشی که تنها وظیفه  عامهای سازمان. مثال اگر بخشی از یک سازمان  کارکنان برنامه

آگاهی مستقیم و به که  چراحوزه جغرافیای خاصی را به عهده دارند، باید در بخشی از این تیم به کار گرفته شوند. 

های  بخش تیم جذب و توسعه منابع برای ارائه ایده تواند الهام ان آن منطقه جغرافیایی میروز آنها از نیازهای مخاطب

 تری جهت دریافت منابع مالی باشد.به

 ( داوطلبان).این افراد که معموال تجربیات و ارتباطاتی که دارند را با خود به سازمان می آورند 

 های دیگر را به آن  بسته به ابعاد سازمان و پروژه خود و همینطور منابع انسانی که به آن دسترسی دارید، نقش

 اضافه کنید. 

 

 توانند: اداری سازمان در جذب منابع چیست؟ آنها مینقش کارمندان 

  .اسامی و اطالعات تماس حامیان بالقوه را ذخیره کنند 

 توانند به عنوان حامی مالی در نظر گرفته شوند، تحقیق کنند. ها و افرادی که می در مورد بنیادها، گروه 

 رعهده بگیرندبمنابع از جمله پروپوزال را هایی از مطالب و اسناد الزم برای جذب  توانند برای تهیه بخش می . 

 های مختلف در این مسیر را مدیریت کنند. برنامه زمانی فعالیت 

 لفعل اماده کنند. ل به حامیان مالی بالقوه و یا باهای تشکر و گزارشات منابع مالی صرف شده را برای ارسا نامه 

 

 هیات مدیره در جذب منابع مالی چه نقشی دارد؟

 اسامی و اطالعات تماس آنها را به سازمان منتقل و یا آنها را معرفی کنند،می بالقوه مواجه شدند، اگر با یک حا 

 ،تا جای ممکن از شمار زیادی افراد پاسخ مثبت بگیرند و یا در جهت آن فعالیت کنند 

 های مختلف، نیرویی برای جذب داوطلب باشند، برای مراسم 

 ها و بنیادها باشند، ب و کارباعث گشوده شدن درهای سازمان بروی کس 

 های هیات مدیره سازمان این است که به دیگران مخصوصا حامیان مالی بالقوه نسبت به  یکی از مهمترین مسئولیت

 های سازمان اطمینان دهند.  تاثیر پایدار فعالیت

 

برای اینکه یک  سازمان همراهی و مشارکت هیات مدیره خود را برای فرایند جذب و توسعه منابع مالی به دست آورد،  

 خوب است یک کمیته از اعضای هیات مدیره تشکیل دهد، تا:

 .اعضای هیات مدیره را برای وظایف خاصی که مخصوص آنها است، آماده کند 

 شارکت ومسئولیت پذیری اعضای هیات مدیره کمک کند. به کارکنان عادی برای همراه کردن م 

 ها را مشخص  ها و چالش های مربوط به جذب و توسعه منابع را تحت نظر هیات مدیره قرار دهد، موفقیت فعالیت

 کند. 

 

 که: یک سازمان بهتر است از افراد خارج از سازمان هم در این فرایند بهره ببرد، زیرا

 آورند، تشویقی برای کل جمع خواهند بود. ان میآنها و هیجانی که به سازم 

 های خوب و جدید بیشتری بهره ببرد. تواند از ایده سازمان می 
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  های خاصی همچون نویسنده پروپوزال فردی خارج از سازمان استخدام شود و  اکثر اوقات زمانی که برای نقش

ها و نیازهای خود  سازمان با توجه به توانایی هربرای آن کار سرمایه هزینه شود، روند و نتیجه کار بهتر است. 

 تواند موارد دیگری را به این بخش اضافه کند.  می

 

 های انسانی، مالی و منابع سازمان  . داشته٢

باید برداشت درستی از مقدار و کیفیت  ،توسعه منابع مالی کندجذب و پیش از آنکه یک سازمان و یا پروژه شروع به فرایند 

ها و منابع سازمان داشته باشد. این کار به سازمان کمک خواهد کرد که بداند در کجا قراردارد و باید به چه سمتی  داشته

کند تا برای برنامه ریزی جذب منابع ایده ای داشته و خیلی کمتر یا بیشتر  حرکت کند. این کار همچنین به سازمان کمک می

 از نیاز سازمان هدف گذاری نکند. 

 های سازمان چیست؟ منظور از داشتهباید دید که 

  تجربه، و تخصص سازمان هستند. همچون: دهنده مهارت اسنادی که نشان ، 

  رزومه کارکنان و اعضای هیات مدیره 

 های سازمان  یتپیشینه موفق 

  اعتماد محلی به سازمان 

 کند؟ ها سازمان را برای حامیان مالی جذاب تر می کدام ویژگی 

 هایی که تنها این  دهد و جوامع و ارباب رجوع ها و خدماتی که تنها این سازمان ارائه می فعالیت

 تواند به آنها دسترسی داشته باشد. سازمان می

 به جامعه محلی پیرامون های موفقیت ارائه خدمات داستان 

 های سازمان های جدید در فعالیت های نوآورانه و یا رهیافت ایده 

 

 تواند با کمک تیم توسعه منابع، نقاط قوت سازمان را در موارد زیر ارزیابی کند: سپس سازمان می

 های سازمان  برنامه 

 کارکنان سازمان 

  هیات مدیره 

  آورند. برای مثال: بسیاری از داوطلبان برای  ها می همراه خود برای سازمانداوطلبان: داوطلبان مزایای زیادی به

 آورند. های مالی هر چند کوچک به همراه می سازمان، کمک

 .برای ساختار و اداره سازمانی و همینطور تقسیم وظایف مفید هستند 

 آورند. همراه خود میکنند و یا به  این داوطلبان ارتباطات پیرامونی بسیاری برای سازمان ایجاد می 

 دسترسی به مطبوعات و کسب شهرت را همراه آورند و هرکدام سفیری  ،توانند با خود داوطلبان می

 برای سازمان یا پروژه باشند.
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 .)وبسایت، انتشارات، نام، و غیره( های دیگری داشته باشد که باید به این فهرست اضافه  شود تواند داشته سازمان می

 

 های مالی ها برای جذب کمک فرصتدنیایی از .٣

یک سازمان باید پیش از شروع فرایند، چارچوبی برای خود مشخص کند و در آن چارچوب برای جذب و توسعه منابع مالی 

های حامیان مالی بالقوه  های مالی باید در چه حدودی باشد. آیا از تمام دسته فعالیت کند. مثال مشخص کند که دایره کمک

ها کمکی قبول  قاضای کمک خواهند کرد یا اینکه تصمیم سازمانی این است که از برخی حامیان مثال اشخاص و یا دولتت

 کند.  ها در ابتدای راه، کار را برای تیم اجرایی جذب و توسعه منابع بسیار راحتر می گیری نکنند. این تصمیم

 ه منابع مالی را آغاز کرد:توان فرایند جذب و توسع حاال با توجه به این نکات می

 .تیم توسعه منابع مالی خود را جمع کنید 

 .سازمان خود را در مرکز یک دایره بزرگ قرار دهید 

 .منابع مالی خود را در اطراف سازمان خود بنویسید 

 ها را شناساسیی کنید. خالء 

 .ببینید چه مقدار از سرمایه کنونی به هر حامی مالی تعلق دارد 

 کنند. مقادیر نیازهای جاری شما را تامین مییا این آ 

 آیا این سرمایه نیازهای شما در آینده را نیز برآورده خواهد کرد؟ 

 چه مقدار سرمایه کم دارید؟ 

  خود سرمایه بیشتری انتظار داشته باشید؟فعلی منابع مالی از آیا واقع گرایانه است که 

 مدهای شما متنوع است؟آتا چه اندازه پایه اصلی در 

 اندازه کافی منابع مالی جدید شناساسیی کرده اید تا این تفاوت را جبران کنید؟ یا بهآ 

 ؟هستند «همان چیزهای قدیمی»های جدید شما واقعا جدید هستند و یا  یا ایدهآ 

 ها را فهرست کنید اما هنوز ویرایشی  های جدید بارش فکری داشته باشید. تمام ایده در گام بعدی، در مورد ایده

 ید! صورت نده

  بتوانید همه چیز را با هم دنبال کنید. بر اساس چه زمان و منابع شما محدود هستند و هیچ راهی وجود ندارد که

 ایم تا ایده بگیرید:  خواهید تصمیم بگیرید؟ در اینجا یکسری برای شما فهرست کرده  معیارهایی می

 سود مالی احتمالی 

 زمینه بالقوه برای ایجاد روابط جدید 

 مایه گذاری مورد نیاز )کارکنان، داوطلبان، و سرمایه مالی(سر 

 مخاطب هدف 

 تناسب سازی با نیازها 

 ها ثمره بهتری خواهند داشت.  در نهایت، باید مشخص کنید که کدام تالش 

 

 از یک جدول منابع مالی بهره ببرید.

 
 کند تا بهترین تصمیم را بگیرید. میاین جدول تنها برای فهرست کردن منابع مالی نیست بلکه به شما کمک 
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 بگذاریدجدول های منابع مالی را اول   ن دستهیبزرگتر. 

 بندی مناسب خود قرار دهید هر ایده را تحت دسته. 

 اقالمی که در حال استفاده از آنها هستید را با عالمت مشخص کنید. 

 دنبال کنید، بهره بجویید.بندی برای مشخص کردن اینکه کدام ایده را باید  از یک سیستم رتبه 

 

 حامیان مالی سازمان تقسیم بندی شوند.

 

 :های توسعه منابع و سیستم اطالعاتی سازمان، حامیان مالی تقسیم بندی شوند فعالیت  

 اند. حامیانی که به تازگی به فهرست اضافه شده 

 کنند.(  حامیان ساالنه )که در تاریخ مقرر به شکل سالی یکبار کمک اهداء می    

 کنند.(  )حامیانی که به دفعات مکرر در یک سال به سازمان کمک میحامیان مکرر 

 سازمانی های بدست آمده ازمراسم کمک    

   .ترجیحات دیگری که در زمینه حامیان مالی وجود دارد 

 واقع گرا باشید! 
 

 ریزی کنید. بر اساس نتایج سالهای گذشته و جریانات حاضر برنامه 

 ها حذف کنید.  دریافت کنید، از گزینهای را که درخواست داده اید تا شاید با بخت و اقبال  منابع مالی 

  اگر اطالعات و آمار کافی در اختیار نداشته باشید، بیشتر از اعضای هیات مدیره و حامیان بالقوه خود پاسخ منفی

 خواهید شنید. 

 

 .د، ارزیابی کنید و سازگاری داشته باشیدانعطاف پذیر باشید: نظارت داشته باشی 

 مد واقعی ماهانه  سازمان را در جهت اهداف سازمان زیر نظر داشته باشید. آدر 

 بیشتر بین بودجه و اهداف سازمان باید انجام پذیرند؟  چه تغییراتی برای سازگاری 

 اند( و کدام موارد خیر؟ کدام موارد عملی هستند )بوده 

 

 اند؟ پدید آمده های جدیدی چه فرصت 

 های کاری ابتکارات جدید برای برنامه 

 منابع مالی جدیدی قابل دسترس هستند 

 

 چرخه ارتباط سازی با حامیان مالی

شود  چرخه ارتباط سازی با حامیان مالی فرایندی است که در آن یک شخص و یا نهاد به یک حامی مالی سازمان  تبدیل می

ارتباط باحامی مالی همچنان در این فرایند ادامه پیدا ماند. این چرخه اغلب از مرحله شناسایی شروع و سپس  و باقی می

 شود.  کند و تقویت می می

 ای از هر مرحله آشنا خواهید شد:در زیر با خالصه 
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 یک فرد یا نهاد به دلیل ابراز عالقه مستقیم به هدف سازمان و یا عالقه قابل توجهی که پیش از این در   -شناسایی

توان این اسامی را به فهرست  شود. سپس می های دیگر نمود پیدا کرده است، به عنوان حامی بالقوه تعیین می فعالیت

 د. حامیان مالی بالقوه سازمان اضافه کرد تا وارد این چرخه شون

 باید در مورد پیشینه، عالقه حامی بالقوه به ماموریت کاری و رابطه با سازمان تحقیق کرد. اگر حاملی  -صالحیت

شود. در غیر  بالقوه شانس باالیی برای تبدیل شدن به یک حامی مالی واقعی دارد، در فهرست نگه داشته می

 اینصورت از فهرست حذف خواهد شد. 

 شود.  ها اضافه می ی بالقوه سازمان برای جلسات و مراسم دعوت و به مکاتبات و خبرنامهحامی مال  -ارتباط سازی

هایی دعوت کرد و به این  حتی اگر امکان آن وجود دارد می توان از آن فرد یا نهاد به عنوان داوطلب در فعالیت

ته به اینکه حاملی بالقوه سازمان مرحله است. بسترین  ترتیب به تدریج رابطه ایجاد خواهد شد. این مرحله، طوالنی

 ها و حتی بیش از یکسال طول بکشد. ها، ماه کیست، ممکن است این فرایند هفته

 و با سازمان آشنا شد، پس از آنکه به درستی با حامی مالی بالقوه رابطه سازی   -تقاضا، مذاکره و اهداء کمک

کن است برای مقداری کمتر و یا بیشتر از آنچه نیاز زمان آن است که تقاضای رسمی آماده شود. این تقاضا مم

شود  دارید، مورد مذاکره قرار بگیرد و نهایتا پذیرفته شود. اگر تقاضا مورد پذیرش واقع نشد، معموال توصیه می

که حامی بالقوه را در مرحله رابطه سازی نگه دارید تا اینکه این رابطه به جایی برسد که بتوان دوباره تقاضای 

ناپذیری دریافت حمایت مالی از سوی شخص یا سازمان مورد نظر به  د را ارسال کرد. مگر اینکه امکانخو

 وضوح آشکار شده باشد که به هیچ وجه در جایگاه حامی سازمان قرار نخواهد گرفت. 

  ه رابطه سازی شود، سازمان باید همچنان ب زمانی که حامی بالقوه به یک حامی مالی واقعی تبدیل می  -رابطهحفظ

به همان سبک قبلی ادامه دهد. یک سازمان هوشمند ممکن است برخی مزایای دیگر متناسب حامی بالقوه طراحی 

 کند. 

 ال، حامی مالی فعال است و همواره می توان در مورد درخواست حمایت مالی روی  در حالت ایده -تجدید ارتباط

رابطه سازی میان بالقوه دیگری را برای چرخه حاآن حساب کرد. این روند ممکن است باعث شود حامی مالی، 

 سازمان معرفی کند. 

 هر حامیان مالی و دسته بندی آن متفاوت است.در نظر داشته باشید که مدت هر کدام از مراحل باال بسته به 

 زمانبندی حامیان مالی  

برای  -هر دسته از حامیان مالی، منبع درآمد زایی و زمانبندی متفاوتی در چرخه رابطه سازی با حامی مالی دارد -

 مثال: 

شوند؛ به این معنی که در مدت زمان  این نوع ازهدایای مالی معموال در زمان تقاضا اهداء می -حامی مالی شخصی -

 شود و یا مبلغ مورد نظر به حساب سازمان ریخته خواهد شد.  کمی یک چک نوشته می

بسته به مدت مرحله رابطه سازی، برخی از حامیان ممکن است زودتر کمک   -هدایای عمده فردی و یا سازمانی -

خود را اهداء کنند و برخی ممکن است نیازمند زمان مشخصی از رابطه سازی و زمان برای ایجاد رابطه با 

 سازمان باشند. 
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شوند.  مرتب تقاضا میها و یا موقع نیاز با تکرار نا این هدایا معموال در مراسم و مناسبت  -ها مراسم و مناسب -

 تر است.  بنابراین چرخه رابطه سازی احتماال در این نوع  از هدایای عمده کوتاه

این هدایا در چرخه زمانی ساالنه از حامیان مالی موجود که در مرحله حفظ رابطه هستند، تقاضا   -هدایای ساالنه -

 شوند. و اهداء می

ترین برنامه زمانی دانست و گاهی ممکن است بیش از یکسال  ای طوالنیاین منبع درآمد را شاید بتوان دار -بنیادها -

سازی  برای سازمان زمان ببرد تا آن مبلغ هدیه شده به حسابشان واریز شود. بنیادها معموال چرخه رابطه

ل های کام های غیرانتفاعی در مرحله درخواست معموال یک نامه و پس از آن پروپوزال ای دارند. سازمان طوالنی

کنند. سپس احتماال بررسی و مستندسازی بیشتری از سازمان درخواست خواهد شد. این کمک مالی  را ارسال می

 ممکن است تا زمان مشخصی بعد از درخواست دریافت نشوند. 

توانند  های مالی شرکتی است. هدایای شرکتی می مد متفاوت و مبتنی بر کمکآزمانبندی این منبع در -ها شرکت -

 ی کمی پس از درخواست و پذیرش دریافت شوند.  های زمانی مشخص و گاهی تا فاصله یک دورهگاهی در 

 

رسد که خود مهارتی مجزا  این مراحل، مرحله آخر و اصلی یعنی ارائه درخواست و همان پروپوزال فرا میبعد از اتمام 

پروپوزال »است. لطفا برای فراگیری بیشتر در مورد فرایند ارائه درخواست کمک مالی و یا گرنت به کتابچه راهنمای 

 مدرسه پرتو مراجعه کنید. « نویسی

 

 منابع:

المنفعه لطفا به منابع زیر رجوع کنید. برای  های عام برای اطالعات بیشتر در مورد جذب و توسعه منابع مالی برای سازمان

 هایی نیز از این منابع زیر کمک گرفته شده است: تهیه این جزوه در بخش

donors/-nonprofit-guide-https://www.causevox.com/indispensable 

basics/-http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising 

29619.html-overview-methods-fundraising-encyclopedia/nonprofit-http://www.nolo.com/legal 
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