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Βασικά στοιχεία για τη συγκέντρωση κεφαλαίων:

Λεξιλόγιο, χρήση γραφικών και εργαλεία σχεδιασμού, βασικά πρότυπα

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Δικαιούχος/ παραλήπτης: Ορισμένοι οργανισμοί μιλούν για δικαιούχους ή ομάδες αποδεκτών,
άλλοι αναφέρονται σε συμμετέχοντες, άλλοι σε πελάτες, χρήστες υπηρεσιών ή συνεργάτες. Για
μικρούς μη-κερδοσκοπικούς σκοπούς, θα αναφερθούμε σε δικαιούχους, και με αυτό εννοούμε, τα
άτομα που ο οργανισμός επιδιώκει να ωφελήσει. Ο ορισμός ενός δικαιούχου είναι πιο περίπλοκος
από ότι φαίνεται. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να υποστηρίξετε τα παιδιά με αναπηρίες, μπορούν οι
γονείς τους επίσης να θεωρηθούν δικαιούχοι; Δεν υπάρχει αυτόματη απάντηση, αλλά όντως
εξαρτάται από το πως θέλετε να συνεργαστείτε με τους ανθρώπους που θέλετε να προσεγγίσετε
και ποια συγκεκριμένη θέση της εργασίας θέλετε να υιοθετήσετε. Εάν είστε συγκεκριμένοι, μπορείτε
να σχεδιάσετε προσεκτικά τους πόρους και τον χρόνο των ενεργειών σας.

Τμηματοποίηση δικαιούχων: Είναι η στρατηγική που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να
διακρίνουν τους διαφορετικούς αποδέκτες των ενεργειών τους. Εάν διακρίνετε τις ομάδες στόχους
που θέλετε να προσεγγίσετε, θα επωφεληθείτε σχετικά με την οργανωτική σας εργασία και από την
άποψη της πραγματικής κατανόησης των αναγκών.

Καμπάνια/ Εκστρατεία: Μια καμπάνια/ εκστρατεία είναι ένα συντονισμένο και χρονικά
δεσμευμένο σύνολο δράσεων για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ενός οργανισμού μέσω
δωρεών. Για παράδειγμα, το «Δωρίστε για να δημιουργηθεί ένας χώρος συνάντησης για τα παιδιά
της γειτονιάς Scampia στη Nάπολη» μπορεί να είναι η ακραία σύνθεση μιας καμπάνιας. Μια
καμπάνια εμφανίζεται σήμερα σε έναν ιστότοπο ή σε πλατφόρμες συγκέντρωσης χρημάτων,
επομένως είναι πιο συνηθισμένο να ακούμε τον όρο «διαδικτυακή καμπάνια».

Υπόθεση υποστήριξης: Είναι ένα απλό έγγραφο που εξηγεί στους δωρητές τι θέλει να πετύχει
ένας οργανισμός μέσω των δωρεών τους. Διαθέτει γενικά τουλάχιστον έξι μέρη: 1) όραμα, 2) το
πρόβλημα 3) το σχέδιο του οργανισμού, 4) το κόστος, 5)την αναγκαιότητα (γιατί τώρα;) και 6) την
έκκληση για δράση (τι μπορεί να κάνει ένας δωρητής για να επιλύσει το πρόβλημα;).

Εταιρική φιλανθρωπία: Πολλοί οργανισμοί δεν διαθέτουν αρκετό εξοπλισμό και υλικό, οπότε
μπορούν να ζητήσουν υποστήριξη σε εταιρείες, ιδρύματα, και εταιρικά ιδρύματα για να λάβουν π.χ.
δώρα, προμήθειες πληροφορικής, δωρεάν συνδρομές με διαδικτυακές ή μειωμένες χρεώσεις κλπ.

Crowdfunding: Μπορεί να οριστεί ως η συλλογική προσπάθεια πολλών ατόμων να δημιουργήσουν
ένα δίκτυο ενδιαφερόντων και να συγκεντρώσουν τους δικούς τους πόρους για να υποστηρίξουν
έργα που ξεκίνησαν από άλλα άτομα/ οργανισμούς μέσω της υποστήριξης του διαδικτύου (και όχι
μόνο). Με αυτό τον τρόπο, οι κοινωνικές επαφές μπορούν να μετατραπούν σε κεφάλαιο και
καινοτομία. Το έργο του crowdfunding ξεκινά πάντα από τον κόσμο, από προσωπικές σχέσεις ή από
τον κοινωνικό ακτιβισμό που φαίνεται να είναι ικανός να συγκεντρώσει ανθρώπους γύρω από μια
αιτία.
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Το διαδικτυακό crowdfunding διευκολύνεται μέσω εξειδικευμένων διαδικτυακών πλατφόρμων. Το
ατομικό crowdfunding είναι ένας νέος τύπος και προωθείτε άμεσα από τους influencers/ άτομα μέσω
της χρήσης κοινωνικών μέσων και διαδικτυακών πλατφόρμων για να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη
αιτία, είτε υφιστάμενη είτε καθορίζεται από το ίδιο το άτομο.

Πλατφόρμες Crowdfunding: Είναι διαδικτυακές ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την
αντιστοίχιση δωρητών και χρηστών. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά εξειδικεύονται σε θέματα και
τομείς. Είναι ιστότοποι και εγγυώνται ασφαλή συστήματα πληρωμών και υπηρεσίες μάρκετινγκ για
την προώθηση δραστηριοτήτων. Δεν προωθούν άμεσα ένα έργο, επομένως πρέπει να επενδύσετε
χρόνο και προσπάθεια για να κάνετε το κοινό σας να φτάσει στην ιστοσελίδα του έργου σας.

Δωρητής & σχέση δωρητή: Δωρητής είναι κάποιος που μπορεί δυνητικά να υποστηρίξει την
εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων ενός οργανισμού. Το προφίλ των χορηγών απορρέει από
μελέτη που γίνεται από τον οργανισμό πρώτα για να εξορθολογήσει το πρόγραμμα της εκστρατείας
συγκέντρωσης χρημάτων. Ένας δωρητής μπορεί να είναι περιστασιακός ή μπορεί να καθοδηγείται
με τακτική υποστήριξη μέσω μιας προγραμματισμένης δράσης για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος
του στον οργανισμό. Για να διατηρηθούν οι σχέσεις, ένας οργανισμός μπορεί να στέλνει
επιβεβαιώσεις μέσω email, πληροφορίες, τακτικά ενημερωτικά δελτία, κοινωνικές δημοσιεύσεις
κλπ.

Διοχέτευση συγκέντρωσης χρημάτων: Εάν φαντάζεστε την εργασία σας ως ένα χωνί, ας τη
διαχωρίσουμε σε 5 βήματα:

1. Οι δωρητές πρώτα πρέπει να μάθουν για τον οργανισμό σας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός
φίλου, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή από την προβολή του φυλλαδίου σας σε μια
τοπική εκδήλωση. Γνωρίζουν γενικά και αόριστα το πρόβλημα που θέλετε να αντιμετωπίσετε.

2. Ο βαθμός ευαισθητοποίησης που έχει γίνει για το θέμα.

3. Αξιοπιστία: αποτελεσματικότητα του οργανισμού σας στην καταπολέμηση αυτού του
προβλήματος.

4. Επιπτώσεις: οι δωρητές πρέπει να πιστεύουν ότι η δωρεά τους θα έχει αντίκτυπο στο
πρόβλημα και την αιτία. Όλο και περισσότεροι «millennials» θα δώσουν χρήματα μόνο εάν
μπορούν να δουν τον άμεσο αντίκτυπο της φιλανθρωπικής τους συνεισφοράς.

5. Δωρητής/ Χορηγός: το άτομο έχει ήδη πειστεί λόγω των παραπάνω και αναγνωρίζει τη
σημασία της δράσης που έχει αναληφθεί.

Στρατηγική συγκέντρωσης χρημάτων: Αφορά όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη διαδικασία
ενός οργανισμού για την επίτευξη ενός στόχου μιας εκστρατείας: ένα σχέδιο συγκέντρωσης
χρημάτων, στόχους, χρονοδιαγράμματα, εμπλεκόμενο προσωπικό, τεχνικές (ενημερωτικό δελτίο,
διαδικτυακές πλατφόρμες, λογιστικά κλπ), προγραμματισμένος προϋπολογισμός συγκέντρωσης
χρημάτων, υλοποίηση δράσεων- όλα αυτά τα στοιχεία διαθέτουν τον σχεδιασμό για την επιτυχή
υλοποίηση της συνολικής οργανωτικής καμπάνιας.

Διαχείριση GDPR: Το GDPR είναι το ακρώνυμο του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)- Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- ο οποίος
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τέθηκε σε ισχύ τον Μάϊο του 2018 και θέτει ισχυρότερη προστασία στα προσωπικά δεδομένα των
πολιτών της ΕΕ και οποιονδήποτε στον κόσμο, και ο οποίος εμπερικλείεται με οποιονδήποτε
δυνατό τρόπο στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ. Απαιτεί από όλους του
κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, να κάνουν σαφή
και διαφανή τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις πληροφορίες των χρηστών τους. Σε μια
εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, πρόκειται για όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη
συμμόρφωση με τη διαφάνεια των δεδομένων των χρηστών.

Δώρο: Μια εθελοντική, αμετάκλητη μεταφορά ενός αντικειμένου αξίας ως ανταμοιβή. Η διαφορά
μεταξύ μεταφοράς και δώρου είναι ότι το πρώτο μπορεί να ανακτηθεί, ενώ το δεύτερο όχι. Ένα
δώρο δεν αντιστοιχεί σε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία της ίδιας αξίας- οτιδήποτε δίνεται σε
αντάλλαγμα από τον οργανισμό που λαμβάνει τη δωρεά είναι βραβείο, μια αναγνώριση και έχει μια
αξία μέτριας οντότητας.

Αναγνώριση: Είναι οποιοδήποτε βραβείο που δίνεται στον δωρητή με το που δωρίζει ένα
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, π.χ. «Ένα μπλουζάκι με το όνομα σας είναι το δώρο για δωρεά 200
ευρώ». Μπορεί να είναι μια ενισχυτική στρατηγική για έναν οργανισμό να διατηρεί τις σχέσεις των
δωρητών και να προσελκύει το κοινό με έναν πιο άμεσο τρόπο.

Μάρκετινγκ: Είναι η φάση πριν από την πραγματική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς
επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση και στην προώθηση της επωνυμίας του οργανισμού. Το
μάρκετινγκ και η συγκέντρωση κεφαλαίων δεν είναι το ίδιο πράγμα- το μάρκετινγκ αφορά τη
μακροπρόθεσμη τοποθέτηση ενός οργανισμού. Η συγκέντρωση κεφαλαίων αφορά τους
συγκεκριμένους και βραχυπρόθεσμους στόχους που έχει ένας οργανισμός όσον αφορά την
οικονομική βιωσιμότητα.

Διαδικτυακή εικόνα οργανισμού: Αφορά το σύνολα των θεμάτων και των αξιών με τα οποία
μπορεί να αντιστοιχιστεί ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός, θα πρέπει να ορίσει έναν πυρήνα
αφήγησης, ορίζοντας ποια στοιχεία πρόκειται να δημοσιευτούν σε στοχευμένο κοινό δωρητών και
θεσμικών εταίρων.

Φορολογικά οφέλη: Είναι οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από δωρεές εισοδήματος, δώρων
(μπόνους ΦΠΑ) και φορολογίας. Εξαρτώνται από τους εθνικούς κανονισμούς της νόμιμης
διεύθυνσης του δωρητή. Τέτοια οφέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της διαφημιστικής
εκστρατείας ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού για να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές,
καθώς θα εξοικονομήσουν σημαντικά μέρη στη φορολογία.
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ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Δωρεάν οπτικά εργαλεία

Ο κατάλογος
οπτικοποίησης δεδομένων

Ένας πλήρης οδηγός για γραφικά

Vengage Ένα εργαλείο για τη δημιουργία γραφημάτων (infographics)-
Δωρεάν για μαθητές

Canva Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία γραφικών,
οπτικών και γραφημάτων

Pexels Δωρεάν, υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Pxfuel Δωρεάν, υψηλής ποιότητας φωτογραφίες

Pixlr X Δωρεάν διαδικτυακό λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών

Adobe Spark Ένα εργαλείο για να περάσετε στο επόμενο στάδιο το παιχνίδι των
κοινωνικών σας μέσων (υπάρχει δωρεάν έκδοση πακέτου
εκκίνησης)

Data wrapper Ένα δωρεάν, ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους
δημοσιογράφους για τη δημιουργία χαρτών, γραφημάτων και
πινάκων.

infogram Δημιουργία ελκυστικών γραφημάτων γρήγορα

Hootsuite Διαδικτυακή υπηρεσία για παρακολούθηση ταυτόχρονα όλων των
προφίλ των κοινωνικών μέσων και των ροών (δωρεάν δοκιμή 30
ημερών)

thenounproject Διαδικτυακή αποθήκη γραφικών εικονιδίων

Snapseed Δωρεάν λογισμικό ενίσχυσης και επεξεργασίας φωτογραφιών

flaticon Διαδικτυακή αποθήκη γραφικών εικονιδίων
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https://www.canva.com/
https://www.pexels.com/
https://www.pxfuel.com/
https://pixlr.com/hr/x/
https://spark.adobe.com/pricing/
https://www.datawrapper.de/
https://infogram.com/
https://www.hootsuite.com/
https://thenounproject.com/
https://snapseed.online/pc/
https://www.flaticon.com/
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δωρεάν εργαλεία για σχεδιασμό και οργάνωση

Trello Δωρεάν εργαλείο προγραμματισμού σε στυλ ημερολογίου

Tasks Δωρεάν εργαλείο προγραμματισμού σε στυλ ημερολογίου

Google Calendar Δωρεάν εργαλείο προγραμματισμού σε στυλ ημερολογίου
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http://trello.com/
https://tasks.office.com/
http://calendar.google.com/
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EMAIL

Δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία

Mailchimp Δωρεάν σύστημα διαχείρισης καμπάνιας στο διαδίκτυο

FreeBee Δωρεάν διαδικτυακό προσαρμοσμένο σύστημα ηλεκτρονικών
μηνυμάτων

Stripo Email Δωρεάν διαδικτυακό προσαρμοσμένο σύστημα ηλεκτρονικών
μηνυμάτων

Phplist Δωρεάν διαδικτυακό προσαρμοσμένο σύστημα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ανοιχτού κώδικα
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https://mailchi.mp/
https://beefree.io/
https://my.stripo.email/
https://www.phplist.org/
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GDPR-ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Iubenda Εργαλείο απορρήτου/ t&c/ συγκατάθεση cookie σε διάφορες
γλώσσες

Privacy policy generator Πολιτική απορρήτου (μόνο στα Αγγλικά)

Get terms Δημιουργία διαφορετικών τύπων πολιτικών (ηλεκτρονικό εμπόριο)

Termly Πολιτικές/ t&c generator για μικρούς ΜΚΟ
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https://www.iubenda.com/
https://www.privacypolicygenerator.info/
https://getterms.io/
https://termly.io/en/
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ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΩΝ ΣΑΣ

Η εισήγηση μας είναι:

#1 ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΕΙ

#2 ΚΑΝΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΣΑΣ

#3 ΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δωρεάν εργαλεία προσθήκης

WPDonations Δωρεάν WordPress donation plugin

PayPal donation Δωρεάν WordPress donation plugin
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https://givewp.com/
https://www.paypal.com/donate/buttons
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πως να δημιουργήσετε καλά πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συγκέντρωση
κεφαλαίων

https://www.gofundme.com/c/blog/fundraising-email-templates

https://www.iwu.edu/action/mailchimp-for-nonprofits.pdf (it is a bit old, but very good)

Πως να φτάξετε προφίλ χορηγών

https://prosper-strategies.com/nonprofit-donor-profiles/

Δωρεάν αφίσες συγκέντρωσης χρημάτων

https://www.canva.com/posters/templates/fundraising/

Μη κερδοσκοπικό μάρκετινγκ Facebook/ Messenger/ Instagram/ WhatsApp

https://www.facebook.com/business/learn/digital-skills-programs/nonprofit-ngo-marketing
?ref=search_new_0
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