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FUNDRAISING

Χρησιμοποιήστε τον επόμενο πίνακα για να αξιολογήσετε τις δεξιότητες που συνοψίζονται
στην περίληψη. Χρωματίστε κάθε κελί ανάλογα με το επίπεδο ικανότητας του μέλους της
ομάδας. Στο τέλος, θα έχετε μια εικόνα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται
βελτίωση στην ομάδα fundraising.
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Αρκετά ικανός



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση έργων και τις

στρατηγικές fundraising, έχοντας εμπειρία στον τομέα (επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΠΕΙΘΩ: Ο υποψήφιος επικοινωνεί άπταιστα και είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί διαφορετικό λεξιλόγιο για να πείσει ή να διαπραγματευτεί κάτι. Ο υποψήφιος αποπνέει
ασφάλεια και γνώση για το τι λέει.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ο υποψήφιος διαθέτει τεχνογνωσία διαχείρισης ψηφιακών και κοινωνικών
μέσων. Γνωρίζει τις κύριες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και τη χρήση τους. Μπορεί να εφαρμόσει
το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων για το fundraising.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: Ο υποψήφιος έχει αναλυτική ικανότητα και φαίνεται
οργανωμένος στη διαχείριση δεδομένων, την αναφορά και τη σύνταξη ισολογισμού. Αποδεικνύει ότι
έχει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5 ΗΘΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Ο υποψήφιος έχει θετικές αξίες που σχετίζονται με τον οργανισμό. Πιστεύει στην
ηθική του οργανισμού και δεσμεύεται για την κοινωνική ευθύνη.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 6

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ: Ο υποψήφιος εστιάζει στον στόχο
και μπορεί να σχεδιάσει με επιτυχία την ομαδική εργασία χωρίς άγχος ή έλλειψη ασφάλειας. Έχει την
αίσθηση του κινδύνου και είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για την επίτευξη του τελικού
στόχου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 7

ΗΓΕΣΙΑ: Ο υποψήφιος έχει μια χαρισματική συμπεριφορά και μπορεί να επικοινωνεί με σαφήνεια και
αποτελεσματικότητα. Αυτές οι δεξιότητες του επιτρέπουν να διαχειρίζεται τους ανθρώπινους
πόρους και να δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνέργειας που επιτρέπει την επίτευξη
στόχων χωρίς κόπο.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 8
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Ο υποψήφιος είναι σε θέση να αναθέτει καθήκοντα και
ευθύνες, να εμπιστεύεται τους συναδέλφους και να μοιράζει την εργασία εξίσου και σύμφωνα με τις
ικανότητες κάθε ατόμου.


