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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.  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΤE ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ  

 

Σας ενθαρρύνουμε να ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία κατανοώντας τις ανάγκες σας για να εντοπίσετε το 
στόχο σας.  

 

Ο οργανωτικός σας στόχος  

Ας υποθέσουμε ότι ως οργανισμός θέλετε να προσεγγίσετε 50 οικογένειες και να τους υποστηρίξετε με 
σχολικά βιβλία ή άλλα βασικά σχολικά είδη κατά τη διάρκεια του έτους, επειδή μία από τις αποστολές του 
οργανισμού είναι η «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς».  

 

Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος σας στόχος. Πρέπει να ταιριάξετε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες σας 
με αυτό. Εάν αρχίστε να εργάζεστε σε άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια του έτους, τότε πιθανότατα δεν 
επιτυγχάνετε την αποστολή του οργανισμού σας.   

 

Ρωτήστε τον εαυτό σας: είναι ένα τέτοιο έργο που ταιριάζει στον μακροπρόθεσμο στόχο του οργανισμού 
σας;  

 

Για να οργανωθεί καλύτερα θα πρέπει να κάνετε έναν καλό σχεδιασμό πριν την έναρξη του νέου έτους 
(προτείνουμε να κάνετε πάντα σχέδια σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος, καθώς θα σας βοηθήσει να 
οργανωθείτε πιο εύκολα).  

 

Πως; Κάνοντας μια πρόχειρη εκτίμηση του τι περιμένετε σύμφωνα με τη δράση.  

 

1. Σημειώστε πόσα περιμένετε να δαπανήσετε σε ΌΛΑ τα έξοδα (διοικητικά, προγραμματισμός, 
συγκέντρωση κεφαλαίων).  

2. Σημειώστε πόσα περιμένετε να φέρετε από εγγυημένες, δεσμευμένες πηγές (δεσμεύσεις από 
εκστρατείες, κρατικές επιχορηγήσεις, ιδιωτικές επιχορηγήσεις, ιδρύματα) κατά το προσεχές έτος.  

3. Υπολογίστε το σύνολο που πρέπει να συγκεντρώσετε αφαιρώντας το εγγυημένο εισόδημα σας (#2) 
από τα συνολικά έξοδα σας (#1). Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσετε σε άλλους τύπους 
δραστηριοτήτων συγκέντρωσης χρημάτων κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος.  
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 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ 

ΠΗΓΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Διαχείριση  15.000€ 0  -15.000 

Συγκέντρωση κεφαλαίων 4.000€ 15.000€ 9.000 

Εκστρατείες μέσων 

κοινωνικών δικτύων 

1.500€   

Σχεδιαστής γραφικών 1.000€   

Copywriter/διαχειριστής 

κοινωνικών μέσων  

1.500€   

Πρόγραμμα δημόσιων 

κεφαλαίων #1 

2.000€ 30.000€ 28.000€ 

Ταμεία ιδρύματος #2    

Κλπ.    

 

Στόχοι συγκέντρωσης χρημάτων   

Όπως μπορείτε να δείτε από τον παραπάνω πίνακα, θα πρέπει να ορίσετε διαφορετικούς μικρο-στόχους 
ανά κάθε δραστηριότητα με τρόπο που να είναι SMART- συγκεκριμένος, μετρήσιμος, με δυνατότητα 
δράσης, ρεαλιστικός και με χρονικό περιορισμό. Πρέπει σίγουρα να στοχεύσετε ψηλά, αλλά βεβαιωθείτε 
ότι είναι ρεαλιστικά εντός του χρονικό πλαισίου που έχετε.  

 

Αυτοί οι μικρότεροι, στρατηγικοί στόχοι θα τροφοδοτήσουν άμεσα τον οργανωτικό σας στόχο. Για 
παράδειγμα, εάν θέλετε να περιμένετε ένα συγκεκριμένο ποσό μέσω δημόσιου τρόπου συγκέντρωσης 
χρημάτων, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει άτομο πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης που 
εργάζεται σε αυτό ή ότι ένα άτομο της ομάδας σας πρέπει να εκπαιδευτεί για να το εκτελέσει στο επόμενο 
έτος. Τι επιλέγετε λοιπόν;   

 

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αυξήσετε τη συγκέντρωση κεφαλαίων από δωρητές. Πρέπει να έχετε μια 
ευρύτερη λίστα δωρητών/ χορηγών ή πρέπει να προσαρμόσετε το τι ζητάτε ή πρέπει να συμμετάσχετε σε 
περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες. Τι νομίζετε ότι είναι καλύτερο;  

 

Θέστε αυτούς τους στόχους κατά σειρά προτεραιότητας- ποιοι έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και σε 
ποιους πρέπει να δώσετε προτεραιότητα; Είμαστε σίγουροι ότι θέλετε να τα κάνετε όλα, αλλά θυμηθείτε 
ότι αυτό το πλάνο αφορά την εστίαση των προσπαθειών σας σε αυτό που θα έχει μεγαλύτερη σημασία.  

 

Ξεκινώντας με κάτι μεγάλο (στη δεδομένη στιγμή είναι ο οργανωτικός σας στόχος) και δουλεύοντας προς 
τα κάτω (στους μικρό-στόχους σας), έχετε πλέον μια μεγάλη κατανόηση του τι πρέπει να πετύχετε καθ’ όλη 
τη διάρκεια ενός έτους για να επιτύχετε.  
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Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων από το Stupid Cancer- 
μια καμπάνια όπως αυτή μπορεί να έχει τον δικό της στόχο που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τον 
οργανωτικό σας στόχο.  
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2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  

 

Εάν δε ξέρετε που ήσασταν, πως θα ξέρετε που πρέπει να φτάσετε; Μπορεί να έχετε ακούσει αυτό το ρητό 
μια ή δύο φορές, και πραγματικά αληθεύει όταν πρόκειται για συγκέντρωση κεφαλαίων.  

 

Υπό αυτή την έννοια, εάν δεν έχετε κάνει ποτέ συγκέντρωση κεφαλαίων στο παρελθόν, αυτό που μπορείτε 
να κάνετε είναι τουλάχιστον να γνωρίζετε ποιοι είναι οι πιθανοί σας δωρητές και σε ποιον μπορείτε να 
μιλήσετε και να προσεγγίσετε. Εάν έχετε ήδη κάνει ξανά συγκέντρωση κεφαλαίων ή τουλάχιστον έχετε 
προσπαθήσει, είναι καλό να έχετε ένα κριτικό όραμα για αυτό.  

 

Έτσι, αυτό που προτείνουμε ως δεύτερο βήμα είναι να κάνετε μια σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 
Μπορείτε να δείτε:  

● Τα έξοδα εκτέλεσης της δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και του χρόνου 
εθελοντισμού)  

● Τα έσοδα που είχατε (όπως τραπεζικές μεταφορές, κοινωνική προβολή, δωρητές)  

● Άλλες πληροφορίες (π.χ. δικτύωση κλπ.). 

 

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καταλάβετε αν αξίζει να επαναληφθεί ή όχι.  

Θυμηθείτε να περάσετε όλες τις πηγές εσόδων σας στο υπολογιστικό μας φύλλο. Ως σύνοψη: 

● Όλες οι ατομικές δωρεές 

● Εταιρικές χορηγίες  

● Επιχορηγήσεις  

● Πώληση μηχανημάτων ή υπηρεσιών/ ενοικίαση εξοπλισμού  

 

Ας κάνουμε ένα παράδειγμα:  

Ειδική 

δραστηριότητα 

συγκέντρωσης 

χρημάτων 

Έξοδα Συγκεντρωμένο 

ποσό 

Χρόνος προσωπικού/ 

εθελοντή 

Σημειώσεις 

Εβδομάδα υγείας  100 3.000 1 εβδομάδα: κάθε πρωί  

3 εθελοντές  

- Αύξηση εκθέσεων  
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3. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΑΣ  

 

Τώρα είναι καιρός να χαρτογραφήσετε τους πόρους σας με οργανωμένο τρόπο.  

 

Για αρχάριους, απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις:  

● Πόσα άτομα μπορούν να αφιερώσουν τον χρόνο τους στη συγκέντρωση κεφαλαίων; 

o Πόσο χρόνο μπορούν να αφιερώσουν κάθε εβδομάδα;  

● Έχετε εθελοντές για να βοηθήσουν σε εργασίες συγκέντρωσης χρημάτων;  

o Εάν ναι, πόσες ώρες την εβδομάδα συνολικά έχετε για όλους τους εθελοντές;  

● Απαιτείται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συγκεντρώσουν χρήματα για λογαριασμό του 
οργανισμού;  

o Εάν ναι, πόσες ώρες την εβδομάδα αναμένετε να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία;  

● Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός συγκέντρωσης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών που αφορούν το μάρκετινγκ;  

 

Στη συνέχεια, οργανώστε τα αποτελέσματα σας χρησιμοποιώντας αυτή τη λίστα ελέγχου σε ένα 
υπολογιστικό φύλλο ή έναν πίνακα παρόμοιο με αυτόν που σας παρέχεται πιο κάτω:  

● Αναφέρετε κάθε άτομο και το χρόνο που μπορεί να αφιερώσει ανά εβδομάδα  

● Σημειώστε τον μέσο αριθμό εθελοντών και την αναμενόμενη εβδομαδιαία δέσμευση τους  

● Περιγράψτε τον ετήσιο προϋπολογισμό συγκέντρωσης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου του προσωπικού, της συγκέντρωσης χρημάτων και άλλων εξόδων.  

 

Προσωπικό ‘Ωρες/ εβδομάδα 

Όνομα/ επώνυμο  

Εθελοντές  

Σύνολο   

 

  



 

                                                                                                                                                       

 

 Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060827 

 

 

 

  Πλάνο συγκέντρωσης κεφαλαίων  | 6  

4. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  

 

Οι στρατηγικές σας σχετίζονται με το πως θα πετύχετε τους στόχους σας για τη συγκέντρωση κεφαλαίων- 
αυτές είναι οι δραστηριότητες που θα αναλάβετε για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε κάθε στόχο. 

 

Χρειάζεται κάποιος χρόνος, αλλά θα ήταν υπέροχο να έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο όπως:  

 

Στόχος: Αύξηση του συνολικού αριθμού των δωρητών κατά 5% 

● Στρατηγική: Οργανώστε έναν μεγάλο έρανο ανά τρίμηνο και έναν μικρό έρανο ανά μήνα  

● Στρατηγική: Προγραμματίστε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από ομότιμους σας για να 
αποκτήσετε νέους δωρητές/ χορηγούς στο διαδίκτυο.  

● Στρατηγική: Χρησιμοποιήστε διαφημίσεις Facebook και Instagram για να κατευθύνετε ένα 
στοχευμένο διαδικτυακό κοινό στον ιστότοπο σας.  

 

Στόχος: Αυξήστε το μέσο μέγεθος δωρεάς κατά 3% 

● Στρατηγική: Δημιουργήστε επίπεδα προσφοράς και ενσωματώστε τα σε όλους τους διαδικτυακούς 
σας εράνους  

● Στρατηγική: Ζητήστε από τους δωρητές που επέστρεψαν στην ιστοσελίδα σας να αυξήσουν τις 
εισφορές τους  

● Στρατηγική: Στοχεύστε σε εφάπαξ δωρητές για επαναλαμβανόμενες καμπάνιες  
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5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  

 

Για να σχεδιάσετε το σχέδιο συγκέντρωσης χρημάτων , πρέπει να συγκεντρώσετε τους διαφορετικούς 
στόχους, στρατηγικές και πόρους όπως απεικονίζονται. Υπό αυτή την έννοια, ως αφετηρία, μπορείτε να 
συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  

 

Όνομα της δράσης συγκέντρωσης χρημάτων  

Εβδομάδα υγείας   

Κοινό  

Τοπικός πληθυσμός και πελάτες φαρμακείων  

Πότε 

 

1-6 Φεβρουαρίου 2021 

 

10-13 κάθε ημέρα 

Εκτιμώμενα έξοδα  

 

150€  

● Εξοπλισμός εκπαίδευσης 
(χαρτιά, στυλό, κώδικες 
αναφοράς κλπ.) 

● Κουτιά συλλογής  

● Πρόγευμα για κάθε 
συμμετέχοντα 

● Καθημερινές ασφάλειες  

● Διαφημίσεις Facebook  

 

Αναμενόμενοι στόχοι συγκέντρωσης 

χρημάτων  

 

500 κουτιά φαρμάκων για δωρεά 

Ποιος  

 

3 εθελοντές   

Πλάνο επικοινωνίας  

 

1-7 Ιανουαρίου: επικοινωνία με 

φαρμακεία  

8-24 Ιανουαρίου: επικοινωνία με 

εθελοντές 

25-31 Ιανουαρίου: εκπαίδευση 

εθελοντών  

 

Εμπόδια  

 

● Υπό-εμπλοκή: Προσθέστε 
προϋπολογισμό στο 
Facebook  

● Πολύ σύντομος χρόνος: 
σκεφτείτε να προσλάβετε 
ένα επιπλέον άτομο στο 
προσωπικό  

Επιπρόσθετες σημειώσεις:  

Επικοινωνία με τα φαρμακεία για να φιλοξενήσετε εθελοντές έως την 1η εβδομάδα του Ιανουαρίου  

Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης για διαφήμιση της πρόσληψης εθελοντών από την 2η έως την 3η εβδομάδα του 

Ιανουαρίου  

Εκπαίδευση εθελοντών την 4η εβδομάδα Ιανουαρίου   

Μια πρόταση είναι να χρησιμοποιήσετε μερικά πολύτιμα εργαλεία όπως το Trello ή το Tasks για να αναθέσετε εργασίες 
στην ομάδα σας και να μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση όλων.   

https://trello.com/
https://tasks.office.com/

