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مقدمة

ال �ش ��ك �أن عملية جمع التربعات للمنظمات غ�ي�ر الربحية وامل�ؤ�س�سات اخلريية تعترب ال�شغل ال�شاغل والأهم يف هذه املنظمات وامل�ؤ�س�سات؛
وذل ��ك لدوره ��ا املهم يف حتقي ��ق �أهدافه ��ا ور�سالتها .وملا خرج ��ت عملية جمع التربع ��ات من نطاقه ��ا التقليدي �إىل نط ��اق التفكري خارج
عاما يف هذا املجال ،بكتابة هذا
ال�صن ��دوق؛ قام ��ت اخلبرية املتخ�ص�صة يف جمع التربعات "بيني هاليت" ،التي متتلك خربة لأكرث منً 40
الدلي ��ل؛ لتنق ��ل خربتها العملية واملهني ��ة �إىل كل املهتمني بعملية جمع التربعات يف امل�ؤ�س�سات اخلريي ��ة ،واملنظمات غري الربحية ،وو�ضعت
ن�صب عينيها  -عند كتابة هذا الدليل  -الرتكيز على الأفكار اجلديدة التي ت�سهم يف جمع التربعات بطريقة فعالة ،ويف نف�س الوقت تنا�سب
جميع �أنواع امل�ؤ�س�سات واملنظمات غري الربحية.

ينتم ��ي ه ��ذا الكت ��اب �إىل الأدبيات املتخ�ص�صة يف عملية جمع التربعات للمنظمات غري الربحية وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،وتنبع �أهميته من
عدة اعتبارات ،منها:
يعت�ب�ر دليال عمليا ل�ش ��رح عملية جمع التربعات يف جميع مراحلها ،وينا�سب جميع امل�ؤ�س�سات اخلريية واملنظمات غري الربحية� ،سواء
كانت كبرية �أو �صغرية ،و�أ ًيا كان جمال تخ�ص�صها �أو �أهدافها.
 2يت�ضم ��ن العدي ��د م ��ن الأفكار االجتماعية املمتعة جلمع التربع ��ات؛ حيث يحتوي على ما يقرب من  200فك ��رة ت�شمل �أن�شطة وفعاليات
و�أحداثا اجتماعية ت�ساهم يف جمع التربعات ،ومكتوبة بطريقة وا�ضحة و�سهلة الفهم والتطبيق.
 3ي�ساعد جميع العاملني يف املنظمات غري الربحية ،وخا�صة املهتمني بعملية جمع التربعات ،يف و�ضع وحتديد الأهداف املرتبطة بعملية
جمع التربعات ،وكيفية تنفيذ الأفكار اجلديدة التي تتنا�سب مع هذه الأهداف ،وكذلك ي�ساهم يف ح�سن اختيار املكان املالئم لتنفيذها.
 4يو�ض ��ح كيفي ��ة احل�صول على الدعم املادي للأن�شطة والفعاليات والأحداث اخلا�صة باملنظمات غري الربحية ،وكذلك كيفية احل�صول
على رعاة وداعمني لهذه الأن�شطة والفعاليات.
 5يق ��دم الن�صائ ��ح الالزمة لتنفيذ الأن�شطة والفعاليات اخلا�صة بجمع التربعات بطريقة �آمنة وقانونية ،كما يو�ضح �آليات احل�صول على
الرتاخي�ص الالزمة لتنفيذ هذه الأن�شطة والفعاليات.
 6تنا�س ��ب الأف ��كار ال ��واردة يف ه ��ذا الدليل جميع العامل�ي�ن يف جمال جمع التربع ��ات� ،سواء كان ��وا حمرتفني �أو حديث ��ي العمل يف هذا
املجال،كم ��ا �أن الأف ��كار الواردة فيه تنا�سب عملية جم ��ع التربعات للم�ؤ�س�سات اخلريية ،واملدار�س ،والن ��وادي الريا�ضية ،وامل�ست�شفيات� ،أو
لق�ضايا �إن�سانية حمددة.
 7ي�ساع ��د ه ��ذا الكتاب يف حتويل الأفكار الذهنية الإيجابية املتعلقة بجمع التربعات �إىل واقع ،ويرتجمها �إىل �أن�شطة وفاعليات و�أحداث
تتنا�سب مع �أهداف املنظمات غري الربحية ور�سالتها.
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لماذا هذا الكتاب؟

منهجية الكتاب:
يعتم ��د الكت ��اب على منهجي ��ة الع�ص ��ف الذهن ��ي ()Brain Storming؛ حل�صر الأفكار اجلدي ��دة املرتبطة
بعملي ��ة جم ��ع التربعات ،وهو يعر� ��ض لتجربة متميزة خلب�ي�رة متخ�ص�صة يف جمال جمع التربع ��ات ،والت�سويق
عاما يف هذا املجال ،عملت خالله ��ا يف الكثري من املنظمات غري الربحية،
واالت�ص ��االت ،ا�ستم ��رت لأكرث من ً 40
وامل�ؤ�س�س ��ات اخلريية ،وتولت فيها م�س�ؤولية �إعداد وتنظيم حمالت توعية ،وحمالت �إعالنية وت�سويقية ،وحمالت
جمع تربعات� ،ساهمت يف حتقيق �أهداف ور�ؤية العديد من املنظمات غري الربحية.

هذا هو عنوان الف�صل الأول من هذا الكتاب ،الذي ي�ضم اثني ع�شر ف�ص ًال ،وبد�أت الكاتبة هذا الف�صل بطرح العديد من الأ�سئلة حول جمع
التربعات بطريقة ناجحة ،وهي )1( :ما هي الأهداف التي ت�سعى املنظمات غري الربحية �إىل حتقيقها؟ ( )2ما هي الفكرة الرئي�سية التي
ت�سع ��ى املنظم ��ة �إىل ترويجها وت�سويقه ��ا؟ ( )3متى �سيتم تنفيذها ،وما هو الوقت املنا�سب لذل ��ك؟ (� )4أين �سيتم تنفيذها ،وما هو املكان
املنا�س ��ب لذل ��ك؟ ( )5من هم املهتمون بالفكرة الرئي�سية؟ ( )6من هم الذين �سي�ساع ��دون يف تنفيذ هذه الفكرة؟ ( )7كم حتتاج الفكرة
م ��ن �أم ��وال لتنفيذها؟ ( )8كيف ميكن توفري رعاة لتنفيذ الفكرة� ،أو كيف ميكن احل�صول على دعم مايل لتنفيذ الفكرة؟ ( )9كيف ميكن
تنفي ��ذ الفك ��رة بطريقة �آمنة وقانونية؟ ( )10كيف ميكن ن�شر الفكرة وترويجه ��ا؟ ( )11كيفية توجيه ال�شكر جلميع الداعمني وامل�ساندين،
( )12كيف ميكن تقييم الفكرة بعد تنفيذها ،وهل حققت �أهدافها؟ ويف �إجابة الكتاب عن الأ�سئلة ال�سابقة ميكن ا�ستخال�ص اثنتي ع�شرة
خطوة جلمع التربعات بطريقة ناجحة ،وهي:
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1اخلط ��وة الأوىل :يجب حتديد الأه ��داف التي ت�سعى املنظمة
�إىل حتقيقه ��ا؛ لأن حتدي ��د الأه ��داف بدقة �سي�ساع ��د يف حتديد
امل�ستهدف�ي�ن ،وحتديد مكان تنفي ��ذ الأن�شط ��ة والفعاليات ،وعند
حتدي ��د الأهداف يجب الأخ ��ذ يف االعتبار �أن تك ��ون متوافقة مع
ر�ؤية املنظمة ور�سالتها وقيمها.

 2اخلط ��وة الثاني ��ة :ح�سن اختيار الأف ��كار التي ميكن تنفيذها
لدع ��م �أه ��داف املنظم ��ة ور�سالته ��ا ،وال يج ��ب �أن تك ��ون الأفكار
طموح ��ة �أك�ث�ر من الالزم ،كما يج ��ب �أن حتقق الأف ��كار ال�سعادة
ملن يقوم بتنفيذها ،ويجب الأخذ يف االعتبار مدى تفاعل املجتمع
والر�أي العام مع هذه الأفكار.

 3اخلط ��وة الثالث ��ة :حتديد الوق ��ت املنا�سب لتنفي ��ذ الأن�شطة
والفعالي ��ات (عطلة نهاية الأ�سبوع – بعد حت�صيل الراتب بيوم)،
ويج ��ب الأخ ��ذ يف االعتبار ع ��دم تعر�ض توقيت تنظي ��م الأن�شطة
والفعالي ��ات مع منا�سبات كبرية ،ويجب �أن يكون هناك مت�سع من
الوقت للإعداد اجليد واملنظم للفعاليات ،بداية من ت�أجري املكان
وحتى طباعة الدعوات وتوزيعها.

 4اخلط ��وة الرابع ��ة :االختي ��ار املنا�سب للمكان ال ��ذي �ستنعقد
فيه الأن�شطة والفعالي ��ات ،وزيارته قبل احلجز ،والت�أكد من كافة
�إمكانيات ��ه ،والت�أكد م ��ن �أنه يت�سع للعدد امل�سته ��دف ،والت�أكد من
نظافت ��ه ،وم ��ن �سالمة �أجه ��زة ال�ص ��وت ،ومن وج ��ود ت�سهيالت
�إ�ضافية ،ويف حالة انعقاد الأن�شطة والفعاليات يف �أماكن مفتوحة
فهن ��اك حاج ��ة �ضروري ��ة للح�صول عل ��ى ترخي�ص م ��ن �سلطات
احلكم املحلي.
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خطوة لجمع التبرعات بطريقة ناجحة:

 7اخلط ��وة ال�سابع ��ة :تقدير كاف ��ة النفقات والأم ��وال الالزمة
لتنفي ��ذ الأن�شط ��ة والفعالي ��ات ،والت ��ي ت�شم ��ل (ت�أج�ي�ر املكان –
الطع ��ام – الت�سوي ��ق – اجلوائ ��ز – الت�أم�ي�ن – الرتخي� ��ص –
الإ�سعافات الأولي ��ة) ،و و�ضع كافة النفقات اخلفية يف احل�سبان،
ويجب و�ضع ميزانية تقديرية من  % 10 – 5كنفقات غري متوقعة
�أثناء تنفيذ الأن�شطة والفعاليات.

 8اخلط ��وة الثامن ��ة� :ض ��رورة البحث عن �ش ��ركات وم�ؤ�س�سات
لرعاي ��ة الأن�شطة والفعالي ��ات؛ وذلك لتغطية ج ��زء من النفقات
املبا�ش ��رة له ��ذه الأن�شط ��ة التي ت�ستخ ��دم يف الطع ��ام وال�شراب،
وتكلفة طباع ��ة الدعوات ،واجلوائز ،ويج ��ب توفري فر�ص حقيقة
لل�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات الراعية حت ��ى تقدم على دع ��م الأن�شطة
والفعاليات.

 9اخلط ��وة التا�سع ��ة :يجب اتباع اللوائ ��ح والقواعد والقوانني؛
حتى يتم عقد وتنفيذ الأن�شطة والفعاليات بطريقة �آمنة وقانونية،
ومراع ��اة القوان�ي�ن ذات العالقة ،مث ��ل قوانني :ت�أم�ي�ن احل�ضور
وذويه ��م ،وتقييم املخاط ��ر ،وحماي ��ة الأطف ��ال ،واحل�صول على
الرتاخي�ص وال�شه ��ادات واملوافقات والت�صاري ��ح الالزمة لتنفيذ
وعقد الأن�شطة والفعاليات.

 10اخلط ��وة العا�ش ��رة :الت�سويق للأن�شط ��ة والفعاليات قبلها
بوق ��ت كاف ،بثالثة �شه ��ور تقري ًب ��ا؛ وذلك لالت�ص ��ال والتوا�صل
والتن�سي ��ق م ��ع اجلمه ��ور امل�سته ��دف ،والداعم�ي�ن ،واملانح�ي�ن،
والإعداد اجليد لكاف ��ة ترتيبات الأن�شطة والفعاليات ،وا�ستخدام
�شبكات التوا�صل االجتماعي "الفي�سب ��وك" و "تويرت" ،والت�سويق
بني الأقارب ،والأ�صدقاء ،ويف املدار�س ،ويف اجلامعات ،والنوادي
الريا�ضية ،ويف املكتبات واملحالت ،ويف الكافترييات.

 11اخلط ��وة احلادية ع�ش ��رة :توجيه ال�شكر لكل من �أ�سهم يف
جن ��اح الأن�شطة والفعاليات من املنظمني ،والداعمني ،واملانحني،
والرعاة ،واحل�ضور ،واملتطوعني ،واملوردين ،و�أ�صحاب املكان ،مع
الت�أكي ��د على �أن جهودهم جمي ًعا هي التي �أ�سهمت يف حتقيق هذا
النجاح ،وكذلك حتقيق �أهداف ور�سالة املنظمة.

 12اخلط ��وة الثانية ع�شرة :تقيي ��م الأن�شطة والفعاليات ،هل
حقق ��ت �أهدافه ��ا الرئي�سي ��ة؟ مع الأخ ��ذ يف احل�سب ��ان كافة �آراء
ومالحظ ��ات كل م ��ن �ساه ��م يف الأن�شط ��ة والفعالي ��ات؛ لتطوير
اخلط ��ة اال�سرتاتيجية لتنفيذ �أن�شطة وفعالي ��ات �أخرى م�ستقبلية
على م�ستوى عال من الكفاءة والفعالية.
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 5اخلط ��وة اخلام�س ��ة :حتدي ��د اجلمه ��ور امل�سته ��دف مبعايري
مو�ضوعي ��ة؛ لأن ذل ��ك �س ��وف ي�ساع ��د يف حتدي ��د ع ��دد التذاكر
و�أ�سعارها ،ويجب �أن يكون اجلمهور امل�ستهدف على دراية ب�أن�شطة
املنظم ��ة ور�سالتها ،والق�ضية التي ت�سع ��ى حللها ،وميكن الو�صول
للجمهور امل�سته ��دف عن طريق ت�سويق الأن�شط ��ة والفعاليات بني
الط�ل�اب يف املدار� ��س واجلامع ��ات ،من خالل طباع ��ة الالفتات
والبو�سرتات ،وا�ستخدام من�ص ��ات و�شبكات التوا�صل االجتماعي
"الفي�سبوك" و "تويرت".

 6اخلط ��وة ال�ساد�سة :حتديد وتنظيم فريق العمل امل�س�ؤول عن
تنفي ��ذ الأن�شطة والفعاليات ،وتوزي ��ع امل�س�ؤوليات واملهام والأدوار
عليه ��م ،وعند اختيار فري ��ق العمل يجب اختيار م ��ن نثق فيهم،
وم ��ن نعتقد �أنه ��م على ق ��در امل�س�ؤولية ،على �أن يك ��ون لديهم يف
نف� ��س الوقت امله ��ارات الالزم ��ة لتنفي ��ذ الأن�شط ��ة والفعاليات،
مث ��ل :مهارات االت�ص ��ال والتوا�صل ،ومه ��ارات العر�ض والتقدمي
والإقناع.

الفصل الثاني  ..الطعام والشراب:

�أما الف�صل الثاين ،واملعنون بـ "الطعام وال�شراب" ،فيقدم الكثري من الأفكار التي ت�سهم يف جمع التربعات ،ويغلب عليها الطابع
االجتماعي ،ومن �أهم هذه الأفكار :دعوة عدد من الأ�صدقاء والأقارب �إىل حفل �إفطار كبري ،وكذلك حفل قهوة مع قطع الكيك ،وكذلك
تنظيم حفالت ل�شواء اللحوم ،وتنظيم حفل �شاي بعد الظهر� ،إعداد كيك يف املنزل وجتهيزه و�إعداده لعر�ضه للبيع �أثناء هذه الأن�شطة
والفعاليات ،ف�ض ًال عن بيع امل�شروبات ال�ساخنة كال�شاي ،وتنظيم رحالت خارجية يف الأماكن العامة� ،أو تنظيم ع�شاء متميز للذين
لديهم رغبة يف خف�ض �أوزانهم �أو يتبعون نظاما غذائيا معينا لغر�ض التخ�سي�س ،تنظيم م�سابقات �أثناء تناول الطعام ،مع الت�أكد من �أن
جميع الأطعمة وامل�شروبات التي يتم عر�ضها يف هذه الأن�شطة والفعاليات �آمنة وفق قواعد ولوائح �سالمة الغذاء.

�أما الف�صل الثالث ،فيعر�ض لبع�ض الأفكار التي ت�سهم – � ً
أي�ضا – يف جمع التربعات ،مثل تنظيم احلفالت لدعم
ول�صالح الأعمال اخلريية ،ولدعم بع�ض املنظمات غري الربحية التي تتبني ق�ضايا �إن�سانية وخريية حمددة ،كما
يت�ضمن هذا الف�صل بع�ض الأفكار التي ال تتنا�سب مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكنها تنا�سب املجتمعات
الغربية ،وتتنا�سب مع عاداتها وثقافتها ،وال تنا�سب املجتمعات العربية ،لذا فلن نتطرق لهذه الأفكار �أثناء عر�ضنا
لهذا الكتاب.

الفصل الرابع  ..إقامة المعارض الخيرية وتنظيم العروض الترفيهية:

�أما الف�صل الرابع ،فيتحدث عن �إقامة املعار�ض اخلريية ،وتنظيم العرو�ض ،ويت�ضمن العديد من الأفكار التي ت�سهم يف جمع التربعات
للمنظمات غري الربحية ،وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،مثل :التربع بف�ساتني الزفاف القدمية ،التي �سبق ا�ستخدامها ،للم�ؤ�س�سات اخلريية
ال�ستخدامها يف �أعمال اخلري ،تنظيم و�إقامة املهرجانات اخلريية ،وميكن يف مثل هذه املهرجانات بيع م�ساحات �إعالنية للعديد من
ال�شركات ،كما ميكن البحث عن عدد من ال�شركات املتخ�ص�صة لرعاية مثل هذه االحتفاالت ،ويتم تنظيم هذه الأن�شطة والفعاليات
بح�ضور �أع�ضاء النوادي الريا�ضية ،وكذلك الطالب ،ويف حالة عدم ا�ستطاعة املنظمات اخلريية غري الربحية تنظيم مثل هذه
الأن�شطة� ،أو لي�س لها خربة يف تنظيمها ،فيمكن اال�ستعانة ب�شركات متخ�ص�صة يف تنفيذ هذا النوع من الأن�شطة والفعاليات ،وهناك
�أفكار �أخرى قد تلقى ترحيب البع�ض ،مثل :تنظيم عرو�ض فكاهية ،وكذلك �إقامة املعار�ض ال�صيفية ( ،)Summer Fairsمن خالل
التوا�صل مع الداعمني واملهتمني والراغبني يف عر�ض �سلع �أو بيع خدمات ،على �أن يقوم بافتتاح هذه املعار�ض �شخ�ص م�شهور �أو معروف،
وميكن ا�ستغالل الأن�شطة والفعاليات ال�سابق ذكرها يف جمع التربعات ،وتخ�صي�ص �إيراداتها ل�صالح م�ؤ�س�سة خريية �أو منظمة غري
ربحية �أو لق�ضية �إن�سانية.
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الفصل الثالث  ..الحفالت الفنية:

الفصل الخامس  ..تنظيم المسابقات في األماكن المفتوحة:

الفصل السادس  ..الحصول على الرعاية لألنشطة والفعاليات الرياضية:
ويركز الف�صل ال�ساد�س على �أهمية احل�صول على الرعاية للأن�شطة الريا�ضية من خالل التوا�صل واالت�صال بالأقارب والأ�صدقاء وزمالء
العم ��ل ،وكذلك ا�ستخ ��دام �شبكة الإنرتنت يف احل�صول على الرعاية من خالل ن�شر احل ��دث الريا�ضي على موقع www.justgiving.
 ،comحي ��ث �سي�سم ��ح بالتربع �إلكرتون ًي ��ا ،وي�سهل هذا املوقع من ت�ب�رع الأ�صدقاء والأقارب الذين يعي�ش ��ون يف �أماكن بعيدة ويرغبون يف
امل�شارك ��ة م ��ن خالل دعم احلدث مال ًيا من خالل التربع ،حيث �سيمكنهم م ��ن التربع عن طريق كروت الدفع الإلكرتونية والفيزا .ويطرح
ه ��ذا الف�ص ��ل بع� ��ض الق�ضايا املهمة الت ��ي حتتاج �إىل تربعات مالي ��ة ،مثل :مكافحة التدخ�ي�ن ،وم�ساعدة الذين يري ��دون خف�ض �أوزانهم
لعم ��ل التخ�سي�س ،كم ��ا يطرح بع�ض الأفكار التي ت�ساهم يف جمع التربعات يف �شكل منا�سب ��ات ريا�ضية ،مثل :ركوب الدراجات ،و�سباقات
الدراج ��ات ،والقف ��ز باملظ�ل�ات� ،أو القفز من خالل احلب ��ال ،تنظيم ماراثون للم�ش ��ي� ،أو تنظيم �سباقات للج ��ري� ،أو تنظيم يوم لريا�ضة
اجلول ��ف ،وكذل ��ك تنظي ��م احتفاالت للبط ��والت الريا�ضية ،مثل :تنظي ��م مباراة كرة قدم ودية ،م ��ع توزيع جوائز على الفري ��ق الفائز� ،أو
تنظيم يوم ريا�ضي �شامل للكبار وال�صغار� ،أو تنظيم يوم لريا�ضة التن�س� ،أو لريا�ضة الهوكي� ،أو لريا�ضة البولينج ،مع حماولة ت�سويق هذه
الأن�شطة والفعاليات على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،ومن خالل الإعالم املحلي وال�صحف وملجالت الريا�ضية؛ وذلك ل�ضمان احل�صول
على الرعاية ،وبيع م�ساحات كبرية من الإعالنات للح�صول على تربعات.
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الف�ص ��ل اخلام� ��س يعر�ض لبع� ��ض الأفكار
الت ��ي ت�سه ��م يف جم ��ع التربع ��ات ،مث ��ل:
م�سابقات ب�ي�ن الداعمني للق�ضايا اخلريية
يف العط�ل�ات الر�سمي ��ة ،ودع ��وة القن ��وات
الف�ضائي ��ة وال�صح ��ف والإع�ل�ام لتغطي ��ة
احل ��دث ،م ��ع توف�ي�ر م�ساح ��ات �إعالني ��ة
لل�شركات الك�ب�رى واملجموع ��ات التجارية
للح�ص ��ول على دعم م ��ايل وتربعات ،وبيع
خرائ ��ط عليها معلومات تعريفية بالأن�شطة
والفعالي ��ات بتوقيت ��ات تنفيذه ��ا .وكذل ��ك
تنظي ��م م�سابقات ،مث ��ل :م�سابقات البحث
عن الكنز ،مب�شاركة العديد من الأ�شخا�ص
وبع� ��ض العائ�ل�ات للبح ��ث ع ��ن الكن ��ز يف
املدين ��ة� ،س ��واء بال�سي ��ارات �أو م�ش ًي ��ا على

الأق ��دام ،و�إعط ��اء جوائ ��ز ملن ي�ص ��ل �إىل
الكنز يف النهاية .وكذلك حماولة ا�ستخدام
الأنهار املحلية �أو احلدائق املائية يف تنظيم
م�سابق ��ات جتدي ��ف �أو �سب ��اق عوام ��ات،
ويجب التن�سيق يف ذلك مع �سلطات احلكم
املحل ��ي ،م ��ع توف�ي�ر الإ�سعاف ��ات الأولي ��ة
و�إجراءات الت�أمني الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
و� ً
أي�ضا تنظي ��م �سباقات كبرية ،مثل� :سباق
ال�سي ��ارات ،م ��ع الت�سوي ��ق اجلي ��د له ��ا من
خالل الإعالم وال�صحف وو�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي ،واحل�صول عل ��ى الرعاية من
خالل ال�ش ��ركات الكربى لتنفي ��ذ مثل هذه
امل�سابقات املهمة.

الفصل السابع  ..جمع التبرعات من خالل المزادات والمبيعات وتقديم الخدمات:

الفصل الثامن  ..إعادة الحياة لألشياء القديمة:

�أم ��ا الف�ص ��ل الثام ��ن ،فيعر� ��ض لبع�ض الأف ��كار اجلديدة ،مث ��ل� :إعادة بي ��ع ال�سلع امل�ستخدم ��ة �أو التي �سب ��ق ا�ستعمالها ،عل ��ى �أن تكون
بحال ��ة جي ��دة ،مث ��ل :بيع الأثاث القدمي� ،أو املالب� ��س القدمية ،على �أن تخ�ضع للقوان�ي�ن واللوائح امل�ستخدمة يف ه ��ذا ال�ش�أن ،وكذلك بيع
الإك�س�س ��وارات القدمي ��ة التي مل يتم ا�ستخدامها بعد ،وبي ��ع الأحذية ،واملجوهرات ،و�شنط اليد ،وكذلك بي ��ع الكتب القدمية والتي متت
قراءته ��ا ،والأ�سطوان ��ات الرقمية املدجمة ،واحللي ،ولعب الأطفال ،وكذلك بيع مالب� ��س الأطفال القدمية ،والأحذية ال�شتوية الكبرية يف
ال�شتاء ،وكذلك بيع الذهب امل�ستعمل ،واملعادن القيمة مثل :الف�ضة ،و�إعادة بيع التليفونات املحمولة امل�ستعملة ،وكذلك بيع كارتيج احلرب
امل�ستعمل يف الطابعات ،وا�ستغالل عائد هذه الإيرادات كتربعات للم�ؤ�س�سات اخلريية واملنظمات غري الربحية.

7

العدد ( )5محرم 1437هـ /أكتوبر 2015

دليل الطرق الممتعة لجمع التبرعات لمنظمتك

�أم ��ا الف�ص ��ل ال�ساب ��ع ،فيق ��دم ع ��ددا من الأف ��كار الت ��ي تتعلق
بكيفية ا�ستخ ��دام املزادات يف احل�صول عل ��ى التربعات ،مثل:
املزادات اخلا�صة بال�سلع اخلريية �أو تقدمي خدمات للم�ؤ�س�سات
غ�ي�ر الربحية ،وت�ؤك ��د الكاتبة على �أن هن ��اك �أنواعا �أخرى من
املزادات غري امل ��زادات التقليدية التي يقوم فيها القائم بعملية
البي ��ع بتحديد �أعل ��ى �سعر ،ويب ��د�أ بعدها امل ��زاد بالتناف�س بني
امل�شاركني فيه برفع ال�سعر للو�صول �إىل �أعلى �سعر للبيع ،فهناك
املزادات اخلفية غري املعلنة ،التي تتم من خالل ع�شاء العمل �أو
�أثن ��اء �إقامة املعار�ض اخلريية ،كما توجد املزادات الإلكرتونية،
والت ��ي يتم التعامل معها من خالل الدفع الإلكرتوين على �شبكة
الإنرتنت ،وميكن م ��ن خاللها بيع كروت ملنا�سبات اجتماعية �أو
�أعياد� ،أو الأجن ��دات ال�سنوية للعام اجلديد .كما تطرح الكاتبة

يف ه ��ذا الف�صل بع�ض الأفكار الت ��ي ت�ساعد يف جمع التربعات،
مث ��ل :كتاب ��ة الق�ص� ��ص الق�ص�ي�رة �أو ت�أليف الكت ��ب� ،أو تنظيم
حف�ل�ات خريية من خ�ل�ال ا�ستخ ��دام البالونات الكب�ي�رة التي
تتميز بجمال الت�صمي ��م� ،أو �إقامة املعار�ض للمنتجات احلرفية
اليدوية ،وكذلك �إقامة معار�ض لبيع النباتات� ،أو �إقامة معار�ض
مل�شارك ��ة االهتمام ��ات واخلربات مع الآخري ��ن ،وتت�ضمن بع�ض
الأن�شط ��ة مث ��ل :تعلي ��م اخلياط ��ة والتطري ��ز� ،أو النح ��ت عل ��ى
اخل�ش ��ب� ،أو الر�س ��م� ،أو تعليم الطبخ� ،أو تعلي ��م �صناعة احللي
والإك�س�س ��وارات� ،أو تعليم زراع ��ة الزهور واالعتناء بها ،و تعليم
كيفي ��ة �إ�ص�ل�اح الكمبيوت ��ر� ،أو الت�سوق عرب الإنرتن ��ت .وتطرح
الكاتبة  -كذلك  -بع�ض الأفكار الأخرى.

ي�ؤكد الف�صل التا�سع على �أن جمع التربعات من ال�شوارع ومن املنازل حتتاج �إىل موافقة ال�سلطات املحلية املخت�صة ،وكذلك جمع التربعات
م ��ن املح�ل�ات واملوالت التجارية الك�ب�رى حتتاج �إىل موافقات م�سبقة من �أ�صحابها ،ومن الأفكار الت ��ي يطرحها هذا الف�صل :و�ضع زجاجة
حمكم ��ة وم�ؤمن ��ة جلمع تربعات هي عبارة عن عمالت نقدية ،من خالل و�ضعها يف بع� ��ض الأماكن العامة باالتفاق مع �أ�صحاب املحالت �أو
امل ��والت التجاري ��ة ،ويو�ضع بجانبها الفتة تو�ضح �أنها ل�صالح دعم ق�ضية �إن�سانية معينة �أو ل�صالح عمل خريي ،وكذلك عمل م�سابقة ت�سمى:
(ميل من البن�سات)� ،أي عمل طريق طوله ميل من خالل و�ضع عمالت نقدية على الأر�ض لدعم امل�ؤ�س�سات اخلريية ،و� ً
أي�ضا حماولة االتفاق
مع بع�ض املحالت واملواقع مبحاولة تخ�صي�ص ن�سبة ب�سيطة �أو مبلغ ب�سيط من كل عملية �شراء ل�صالح عمل خريي �أو ملنظمة غري ربحية.

الفصل العاشر  ..مسابقات القرعة:

يركز الف�صل العا�شر على امل�سابقات التي تتم عن طريق القرعة كو�سيلة مهمة جلمع التربعات ،مع مراعاة القوانني واللوائح املتعلقة بهذا
الأمر ،وال �شك يف �أن االختيار الأن�سب وال�صحيح لبيع التذاكر احلا�صة بهذه امل�سابقات �سوف ي�ؤثر بالطبع على ح�صيلة الإيرادات وجمع
التربعات ،وعند تنظيم م�سابقات القرعة كو�سيلة جلمع التربعات ال بد من الت�أكيد على �أن بيع التذاكر يتم لأغرا�ض خريية �أو لدعم ق�ضايا
�إن�سانية بعينها ،ولي�س لأغرا�ض جتارية ،ومن املهم �أن تباع التذاكر �أثناء تنفيذ الأن�شطة اخلا�صة بهذا احلدث ولي�س قبله ،وميكن من
نوعا من املتعة على الأن�شطة مثل :لعب الأطفال ،البالونات ،توزيع
خالل هذه الأن�شطة اال�ستعانة مبجموعة من الأدوات املهمة التي ت�ضفي ً
اجلوائز ،وكذلك ميكن عمل م�سابقات قرعة خا�صة بجمع التربعات مل�ؤ�س�سات ذات �أن�شطة اجتماعية ،كالنوادي الريا�ضية� ،أو املدار�س �أو
امل�ست�شفيات .كما يطرح هذا الف�صل عدة �أفكار خا�صة بتنظيم م�سابقات ،كم�سابقة "خد�ش الكروت" ،وتوزيع جوائز لتغطية عدد كبري من
امل�شاركني ،على �أن يتم بيع هذه الكروت يف املحالت التجارية ،وحمطات القطارات واملرتو ،كما ميكن اال�ستعانة ب�شركة متخ�ص�صة لعمل
هذه الكروت لأغرا�ض خريية �أو لدعم ق�ضايا �إن�سانية ،ويتم بيع هذه الكروت للأ�صدقاء والأقارب و�أفراد العائلة وزمالء العمل .ويطرح
الكتاب ً � -
أي�ضا  -يف هذه اجلزئية تنظيم عدة م�سابقات �أخرى ،متنوعة وذلك ل�صالح �أعمال خريية.
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الفصل التاسع  ..تجميع كل سنت للعمل الخيري:

الفصل الحادي عشر  ..استغالل األيام والمناسبات الوطنية في جمع التبرعات:

يعر�ض الف�صل احلادي ع�شر العديد من الأفكار التي ت�سهم يف جمع التربعات لأغرا�ض خريية ،ومن �أهمها تنظيم �أن�شطة وفعاليات �أثناء
الأعياد الدينية ،واملنا�سبات القومية ،و�أيام العطل الر�سمية يف الدولة ،وذلك لدعم املنظمات غري الربحية وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،وقد
ورد يف هذا الف�صل العديد من املنا�سبات االجتماعية والأعياد الدينية التي ال تتنا�سب مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إمنا تنا�سب فقط
العادات والتقاليد والثقافات الغربية ،لذا مت ا�ستبعادها من هذا العر�ض.

ويختتم الكتاب بالف�صل الثاين ع�شر ،ويعر�ض لكيفية ا�ستخدام امل�سابقات الذهنية
كو�سيلة جلمع التربعات ،مب�شاركة الأهل والأقارب والأ�صدقاء وزمالء العمل
والداعمني ،ومن �أهم امل�سابقات التي ا�ستعر�ضتها الكاتبة يف هذا الف�صل هي:
م�سابقات التهجئة ( ،)Spelling beeوم�سابقات التخمني ،كعر�ض �صورة ل�شخ�صية
م�شهورة يف الوقت الراهن وهو طفل ،وطرح �س�ؤال حول :من يعرف هذه ال�صورة ،ومن
يتعرف عليه يح�صل على اجلائزة ،وغريها من الأن�شطة والفعاليات االجتماعية.
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الفصل الثاني عشر  ..المسابقات الذهنية:
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