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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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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

 

Λίστα ελέγχου 

 

☐ Να έχετε μια ισχυρή και καλά καθορισμένη δήλωση αποστολής. Η αποστολή σας πρέπει να είναι 
ευρεία για να προσελκύσετε μια συνεπή σειρά χορηγών, αλλά και αρκετά συγκεκριμένη για να την 
καταστήσετε ως στρατηγική του οργανισμού σας. Η αποστολή δεν αφορά μόνο το pitching, αλλά και για 
να ορίσετε που θέλετε να φτάσετε.  

«Εργαζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς πλαστικά. Ανακυκλώνουμε τα πλαστικά για να τα μετατρέψουμε σε 
τέχνη από άτομα με αναπηρίες. Λιγότερα πλαστικά και περισσότερες ευκαιρίες για όλους» 

 

☐  Έχετε ένα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα? Το να είσαι μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να 
βοηθήσει από την άποψη της διαχείρισης του προϋπολογισμού ή αν θέλετε λάβετε χρήματα από την 
κυβέρνηση, από ιδρύματα ή εταιρικά σχήματα. Ωστόσο, πολλές πλατφόρμες παρακάμπτουν μια τέτοια 
απαίτηση. Πράγματι, εξαρτάται από τι θα θέλετε να πετύχετε και πώς.  

 

☐  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός και κάποιος τρόπος λήψης χρημάτων στο 
διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός ιστότοπου/ ιστοσελίδας, Facebook, ενός λογαριασμού PayPal, 
ή μέσω κάποιου άλλου μηχανισμού. Θα πρέπει να μπορείτε να συνδέσετε αυτήν την λειτουργία με τον 
τραπεζικό λογαριασμό του οργανισμού σας.  

 

☐ Προσδιορίστε τη στρατηγική για υποστήριξη του οργανισμού σας. Να είστε σε θέση να την 
διατυπώσετε. Ιδανικά, μετατρέψτε τη σε γραπτή δήλωση.  

Προσπαθήστε να υιοθετήσετε κάτι παρόμοιο με το πιο κάτω:  

«Αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο έναν κόσμο με τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχουμε 
αναπτύξει μια λύση για τη καθημερινή μας εργασία. Υποστηρίζουμε άτομα με αναπηρίες για τη συλλογή 
πλαστικών και την παροχής μικρής ανταμοιβής σε μορφή κουπονιών. Τα χρήματα που συλλέγονται 
επενδύονται στη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων για την απασχόληση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. 
Υποστηρίξτε τον σκοπό μας- ελάτε μαζί μας κάνοντας ένα όμορφο δώρο στους ειδικούς μας καλλιτέχνες. 
Αλλάξτε τον κόσμο μαζί μας!» 

 

☐  Συνδέστε την αποστολή, τη δήλωση και την υπόθεση σας για υποστήριξη των στόχων σας και 
μιλήστε ξεκάθαρα γι’ αυτά. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα και οι εθελοντές σας μπορούν να μεταφέρουν με 
τον ίδιο τρόπο την αποστολή του οργανισμού σας σε πιθανούς δωρητές/ χορηγούς.  

«Καταρτιζόμαστε επαγγελματικά για να πετύχουμε τους στόχους μας για υψηλότερη απασχόληση ατόμων 
με αναπηρίες που θέλουν να λάβουν μέρος στις δημιουργικές ευκαιρίες που προσφέρουμε. Η διαδικασία 
ανακύκλωσης πλαστικών απασχολεί τόσο τους ανθρώπους που συλλέγουν τα πλαστικά όσο και τους 
καλλιτέχνες μας με αναπηρίες. Η θεωρία μας για αλλαγή βασίζεται συγκεκριμένα στην ιδές ότι οι 
δεξιότητες και η ενδυνάμωση βασίζεται στον ατομικό μετασχηματισμό.  

Κάθε χρόνο συλλέγουμε 10 τόνους πλαστικών και φτιάχνουμε εκατοντάδες κομμάτια που στέλνονται 
παντού στον κόσμο. Έχουμε δυνατό ηλεκτρονικό εμπόριο και συνεργαζόμαστε με δεκάδες ιδρύματα για 
τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων και με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε μια ισχυρή 
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δραστηριότητα. Ως εθελοντές, διοργανώνουμε εκδηλώσεις για συγκέντρωση κεφαλαίων¨» Και ούτω 
καθεξής.  

 

☐  Πρέπει πιέσετε για οργανωτική ευθυγράμμιση.  

Όπως συμβαίνει, πολύ συχνά, μόνο ο διευθύνων σύμβουλος και μερικά άλλα άτομα ενός μικρού 
οργανισμού βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ η υπόλοιπη ομάδα όχι.  

 

☐  Συγκρίνετε τι κάνετε με τρέχουσες μελέτες, τάσεις και παρόμοιους οργανισμούς με εσάς. 
Φροντίστε να ενώσετε τις δυνάμεις σας με άλλους οργανισμούς εάν είναι δυνατόν και απαραίτητο για να 
προσεγγίσετε περισσότερο κόσμο. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχετε επιλέξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, 
είστε έτοιμοι. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα προσεγγίσετε αρκετά άτομα για να σας στηρίξουν και 
αρκετή δυναμική για να επεκτείνετε αυτόν τον πιθανό στόχο.  

 

☐ Μια λίστα ατόμων. Ξεκινήστε από κάπου. Φίλοι των φίλων σας. Λίστα εταιρειών, ιδρυμάτων, 
άλλων ιδιωτικών οντοτήτων. Φροντίστε να διαφοροποιήσετε το μήνυμα σας για να εξηγήσετε πως η δική 
σας εργασία μπορεί να ωφελήσει τους άλλους.  

 

☐  Χρειάζεται να επιλέξετε ένα λογισμικό, ένα εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να 
παρακολουθείτε τις συνεισφορές σας στη συγκέντρωση κεφαλαίων. Πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες το 
έχουν εφαρμόσει ήδη και είναι διαθέσιμο! 

 

☐  Ορίστε έναν τρόπο να ευχαριστήσετε τους χορηγούς σας. Ίσως με ένα γράμμα; Ένα προσωπικό 
και εξατομικευμένο δώρο;  

 

☐  Σκεφτείτε τη συγκέντρωση κεφαλαίων ως ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο, έτσι ώστε να επιτύχετε 
τους μεσοπρόθεσμους στόχους σας. Γράψτε μια δήλωση που συνοψίζει κάτι σαν «Θα συγκεντρώσουμε 
5,000 ευρώ μέσω ενός δείπνου το 2021. Ο Joseph και η Mary είναι υπεύθυνοι για αυτό».  

 

☐  Έχετε προετοιμάσει πολιτική απορρήτου; Όρους και Προϋποθέσεις; Cookies; (αυτό ισχύει εάν το 
πρόγραμμα συγκέντρωσης χρημάτων βρίσκεται στον ιστότοπο σας) 

 

☐ Ελέγξτε τι έχουν γράψει άλλοι στους ιστότοπους και τις προσωπικές τους σελίδες. Είναι σημαντικό 
να μην έχετε κανένα νομικό πρόβλημα και να συμμορφώνεστε με την προσωπική ασφάλεια των δωρητών/ 
χορηγών σας. Η δήλωση σημαίνει δημιουργία υποχρεωτικών μηχανισμών.  


