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ĮVADAS
Bendrovė apibrėžiama kaip „ekonominis agentas“, o neoliberalioje „įmonės“ ekonominėje
apibrėžtyje ji laikoma pelno siekiančia įstaiga, tarnaujančia suinteresuotosioms šalims.
Bendrovė taip pat yra žmonių projektas, „kolektyvinis nuotykis“, kurį pradėjo individualūs
verslininkai (arba valstybė), siekdami sukurti naujus produktus ar paslaugas, kurie tarnautų rinkai ir
esamai paklausai (vartotojams).
Žmones, kurie turi įmones ir dirba jose, yra veikiami įvairių priežasčių, ne tik pinigų uždirbimo. Taip
pat didėja „tikslo“ darbe poreikis, ypač jaunosios kartos.
Naujausi pokyčiai, ypač socialinės ekonomikos sektoriuje, rodo, kad įmonė taip pat gali turėti ribotą
pelningumą ir siekti daugiau nei pelno naudodama trigubą apatinę liniją „Žmonės“, „Pelnas“,
„Planeta“
Įmonės turėjo teigiamą ir neigiamą poveikį bei išorinius efektus, tokius kaip:

NEIGIAMOS
PASEKMĖS

TEIGIAMOS
PASEKMĖS
Prekių ir paslaugų prieinamumas

Socialinė ir pajamų nelygybė

Turto kūrimas, Darbo vietų kūrimas

Nekokybiškos darbo vietos

Inovacijos

Blogos darbo sąlygos, sveikatos, socialiniai ir
psichologiniai padariniai darbuotojams

Atlyginimai ir pajamos

Neigiamas aplinkos poveikis (CO2 emisija,
chemikalai, grėsmės naftos ir dujų ištekliams)

Indėlis į socialines sistemas

Ribotas išteklių naudojimas gamybos ciklui

Mokesčių ir fiskalinės pajamos

Žmogaus teisės

Šio vadovo tikslas - pateikti apžvalgą ir praktinius patarimus apie įmonių socialinę atsakomybę, lėšų
rinkimą ir bendradarbiavimo su įmonėmis galimybes, taip pat įmonių savanorišką veiklą.
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1 skyrius - Įmonių socialinė atsakomybė
Šiame skyriuje siekiama apžvelgti įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), kad būtų galima geriau
suprasti, kaip tai veikia.

1 - ĮSA APIBRĖŽIMAS:
Įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) Europos Komisija apibrėžia kaip savanorišką socialinių ir
aplinkosaugos problemų turinčių įmonių integraciją į savo verslo veiklą ir santykius su
suinteresuotosiomis šalimis. Todėl įmonė, vykdanti ĮSA, sieks turėti teigiamą poveikį visuomenei ir
būti ekonomiškai gyvybinga.
ISO 26000, tarptautinis standartas, apibrėžia ĮSA taikymo sritį 7 pagrindiniais klausimais:
organizacijos valdymas
žmogaus teisės
darbo santykiai ir darbo sąlygos
aplinka
sąžininga praktika
vartotojų klausimai
bendruomenės ir vietos plėtra.
Europos Komisija anksčiau apibrėžė įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) kaip „sąvoką, pagal kurią
įmonės savanoriškai integruoja socialinius ir aplinkosaugos klausimus į savo verslo operacijas ir
sąveiką su savo suinteresuotosiomis šalimis“.
Įmonių socialinė atsakomybė yra susijusi su įmonių veiksmais, viršijančiais jų teisinius
įsipareigojimus visuomenei ir aplinkai. Tam tikros reguliavimo priemonės sukuria palankesnę
aplinką įmonėms, savanoriškai vykdančioms savo socialinę atsakomybę.
Komisija pateikia naują ĮSA apibrėžimą (2011 m.) Kaip „įmonių atsakomybę už jų poveikį
visuomenei“. Pagarba galiojantiems teisės aktams ir socialinių partnerių kolektyvinėms sutartims
yra būtina sąlyga šiai atsakomybei prisiimti.
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Siekdamos visapusiškai patenkinti savo socialinę atsakomybę, įmonės turėtų turėti procesą, pagal
kurį glaudžiai bendradarbiaudamos su suinteresuotosiomis šalimis integruotų socialines,
aplinkosaugos, etikos, žmogaus teises ir vartotojų problemas į glaudžiai bendradarbiaudamos su
suinteresuotosiomis šalimis, siekdamos:
maksimaliai padidinti bendros savininkų / akcininkų ir kitų suinteresuotųjų šalių bei visos
visuomenės vertės kūrimą;
nustatyti, užkirsti kelią ir sušvelninti jų galimą neigiamą poveikį.
To proceso sudėtingumas priklausys nuo tokių veiksnių kaip įmonės dydis ir jos veiklos pobūdis.
Daugumai mažų ir vidutinių įmonių, ypač labai mažų įmonių, ĮSA procesas greičiausiai išliks
neformalus ir intuityvus.
Kad būtų kuo labiau sukurta bendra vertė, įmonės skatinamos laikytis ilgalaikio strateginio požiūrio
į ĮSA ir ištirti galimybes kurti naujoviškus produktus, paslaugas ir verslo modelius, kurie prisidėtų
prie visuomenės gerovės ir užtikrintų aukštesnę kokybę ir našumą darbo vietų.
Siekdamos nustatyti, užkirsti kelią galimam neigiamam poveikiui ir jį sušvelninti, didelės įmonės ir
įmonės, kurioms kyla ypatingas pavojus, kad jos turės tokį poveikį, raginamos atlikti rizika pagrįstą
išsamų patikrinimą, taip pat per savo tiekimo grandines.
Tam tikrų tipų įmonės, tokios kaip kooperatyvai, savidraudos įmonės ir šeimos valdomos įmonės,
turi nuosavybės ir valdymo struktūras, kurios gali būti ypač palankios atsakingam verslui.

2 - KODĖL ĮMONĖMS YRA SVARBI ĮSA?
Akivaizdu, kad ekonomika ir socialinė veikla įmonėse taip pat sukuria atsakomybę, pradedant nuo
įmonėje dirbančių žmonių saugumo ir gerovės. Bendrovės taip pat turi integruoti platų
suinteresuotųjų šalių ratą: klientus, akcininkus, darbuotojus, taip pat vietos ir nacionalines
vyriausybes, tiekėjus, socialinius partnerius, reguliavimo institucijas, NVO ...
Ilgainiui įmonės turi atlikti strateginį planavimą, apimančią tvarumo problemas.
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Trumpiau tariant, ĮSA gali būti strateginis pranašumas, pavyzdžiui, kompensuoti arba pradėti
labiausiai neigiamą jos gamybos ciklo poveikį. Tuo pačiu metu ĮSA tampa svarbi komunikacijai ir
prekės ženklo kūrimui, nes klientai ir suinteresuotieji subjektai vis daugiau dėmesio skiria šiems
klausimams.
Tuo pačiu metu darbdavio prekės ženklas ar galimybė pritraukti ir išlaikyti talentus vis labiau
reikalauja atsižvelgti į šiuos elementus. Jauniausia karta vis labiau reikalauja žinoti, ar įmonei,
kurioje jie galėtų dirbti, rūpėtų tvarumas ir įvairovė.

3 - ĮVAIRIOS ĮSA RŪŠYS ĮMONĖSE
ĮSA veikla gali būti įvairių formų. Idealiu atveju ĮSA veikla neturėtų būti „papildoma“, bet įtraukta ir
transformuojama į visą verslo veiklą, kad ji taptų „tvari“.
Tačiau ĮSA paprastai pasireiškia:

Parama natūra (erdvė, pagalba rinkodarai ir logistikai ...)
Aukos
Rėmimas (rinkodaros tiekėjas)
Filantropija per fondus
Įgūdžiais paremta savanorystė

4 - VIDAUS VEIKSMAI:
Darbuotojų, kurių tikslas yra pagerinti darbo kokybę, imamasi daugybės veiksmų, pavyzdžiui,
didesnis lankstumas, darbo ir gyvenimo pusiausvyra (tėvų parama), darbo sąlygų gerinimas, naujo
tipo valdymas, suteikiantis daugiau autonomijos ir kūrybiškumo skatinimas, „verslumo skatinimas“.
darbuotojų įgalinimas, tvarumas darbe (skatinti darbuotojus sumažinti išteklių naudojimą ...)
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5 - IŠORĖS VEIKSMAI:
Tai yra veiksmai, kuriuose dalyvauja kiti išorės suinteresuotieji subjektai (arba kurie jiems naudingi).
Tai gali apimti asociacijas ar NVO, socialines įmones, taip pat tvarius pirkimus, pagarbą vaikų darbui
ir etiškas darbo sąlygas besivystančiose šalyse.
Įmonės taip pat vis labiau nori įsigyti „etikečių“, patvirtinančių, kad joms sekasi įsigyti tvarumo
pirkimus, darbo aplinką ir pan. Šias etiketes dažnai valdo privačios įmonės. Taip pat pastebima, kad
įmonės kuria savo asociacijas arba siūlo veiklą, kurią paprastai siūlo nepriklausomos asociacijos.

6 - KAIP ĮMONĖS GALI BENDRADARBIAUTI SU NVO
KAIP SAVO ĮSA?
ĮSA vis dar daugiausia sprendžiama dviem būdais dirbant su NVO ir ne pelno asociacijomis.
Kaip komunikacijos strategija, orientuota į „gerų“ veiksmų komunikaciją.
Kaip reali integruota strategija su triguba apatine linija „Žmonės“, „Pelnas“, „Planeta“.
Asociacijos ir NVO gali pasinaudoti šiomis iniciatyvomis, kad gautų paramą savo veiklai.
Bendrovėms yra daug būdų bendradarbiauti, dažniausiai tai yra:
Labdaros aukos: vaikų labdara, vėžys / ligos, psichinė sveikata / ligoninė, didelė labdaros
organizacija, pvz., Raudonasis Kryžius. vienas svarbus svarbus įvykis / veiksmas
Projektinis bendradarbiavimas: įmonė bendradarbiauja su ne pelno organizacija dėl
konkretaus projekto ribotą laiką, apibrėždama ir išmatuodama konkrečius tikslus
Pagrindinės partnerystės: įmonės gali pasirinkti vieną ar daugiau ne pelno organizacijų ir jas
kasmet palaikyti (įskaitant apyvartinį kapitalą)
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Filantropija: dažnai vyksta per fondus, kur lėšos (kurias skiria aukotojai, turtingi asmenys ir
(arba) įmonės) yra paskirstomos pagal konkrečius tikslus, kartais skelbiant atvirą kvietimą teikti
paraiškas.
Poveikio investavimas: pinigų investavimo veiksmas siekiant gauti socialinę ir dažnai finansinę
grąžą, kurią galima reinvestuoti į kitas socialines įmones. Tokiu atveju suteiktas kapitalas tam
tikru momentu turi būti grąžintas savininkui
Korporatyvinė ar įgūdžiais paremta savanorystė: korporacijos gali dalyvauti organizacijose,
kad jų darbuotojai galėtų savo laiku dalyvauti socialiniuose projektuose.
Yra įvairių tipų, o bendradarbiavimas gali būti įvairių aukščiau išvardytų tipų derinys.

PADIDINTI MIF +
Yra keli būdai, kaip kreiptis į įmonę, kad padėtų jums organizuoti „Move it
Forward“ - „Skaitmenio starto savaitgalis “: vietos, maitinimo ir (arba)
prizų rėmimą yra tikriausiai lengviausia užsitikrinti, o tai padės jums
surengti savo renginį. Įmonių savanorystė taip pat yra puikus būdas
įdarbinti jums reikalingus trenerius ir mentorius.
Puiku pradėti nuo pirmo bendradarbiavimo, pavyzdžiui, konkretaus
įvykio. Pažinti vienas kitą visada yra gera idėja prieš planuojant naujus
veiksmus ateityje.

Taip pat svarbu nepamiršti, kad daugelis įmonių dar neturi struktūrizuoto požiūrio į ĮSA ir
yra daugybė kliūčių kuriant santykius remiantis ĮSA, pavyzdžiui:
Nėra aiškios valdymo paramos atliekant tokio pobūdžio veiksmus
Nėra biudžeto arba jis yra mažas (dažnai derinamas su rinkodaros ir komunikacijos
biudžetu)
Nėra jokio proceso, aiškios nuosavybės ar apibrėžto atsakingo asmens
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7 - PAGRINDINIŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ NUSTATYMAS
Svarbu nustatyti ir nustatyti, kas yra pagrindiniai organizacijos suinteresuotieji subjektai.
Kodėl? → būtinai susisiekite su tinkamu asmeniu.
Būtinai kalbėkite su asmeniu, kuris gali pasakyti TAIP, o ne su tais, kurie gali pasakyti NE.
Kas yra žmonės, kurie vadovauja įmonėms? Su kuo reikia kalbėti?
Tai skiriasi kiekvienoje įmonėje ir dažnai skirtingose šalyse toms pačioms įmonėms.
Valdybos lygmuo: grupė vyresnių žmonių, kurie ne visada dalyvauja kasdieniame veiklos
valdyme, bet vadovauja strateginiam sprendimui
Aukščiausia vadovybė, „C-suite“: sprendimus priimantys asmenys
Žmogiškieji ištekliai: personalas, atsakingas už darbuotojų priėmimą ir valdymą
Komunikacija - rinkodara: personalas, atsakingas už organizacijos reklamavimą viduje ir
išorėje
Darbuotojai ir darbuotojai: gali būti darbuotojai, kurie domisi jūsų organizacija ir gali būti
vidiniai jūsų organizacijos „palaikytojai“.

8 - KAIP ĮMONĖS GALI ĮTRAUKTI ASOCIACIJAS / SOCIALINES
ĮMONES Į SAVO ĮSA?
Įmonės yra suinteresuotos bendradarbiauti su ne pelno organizacijomis
Tai labai priklauso nuo įmonės prioritetų. Padės, jeigu įmonė turės realią ĮSA ir tvarumo strategiją.
Ne pelno organizacijoms ir socialinėms organizacijoms yra galimybė užpildyti „spragą“, palaikyti
įmones jų strategijoje ir pasinaudoti ištekliais.
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Siekdamos plėtoti tvarius išorės veiksmus, įmonės gali bendradarbiauti su ne pelno
siekiančiomis ar socialinėmis įmonėmis:
Informavimas: Pasinaudokite organizacijos tinklu ir patirtimi srityje, kuri nėra jų pagrindinė
veikla. Galimybė patekti į specialią tikslinę grupę, ypač nepasiturinčias bendruomenes
Bendravimas ir matomumas: Būkite susijęs su socialinėmis organizacijomis, kad skatintumėte
vertybių derinimą ir įmonės vertybes
Darbuotojų ir socialiniai įsipareigojimai: Tai taip pat gali turėti įtakos vidaus reikalams,
pavyzdžiui, didinti darbuotojų motyvaciją, sveikatą ir gerovę, taip pat mažinti išlaidas, švaistymą
ir ekologinį pėdsaką.
Tvarūs pirkimai: Įmonės gali bendradarbiauti su socialinėmis įmonėmis siekdamos plėtoti
tvarumą vykdant pirkimus (perkant socialiai atsakingus produktus ir paslaugas, sąžiningą
prekybą ir ekologiškus produktus).

PADIDINTI MIF +
Prieš kreipdamiesi į įmonę, būtinai nustatykite pridėtinę
įmonės vertę, kuri jums padėtų organizuojant „Judėkite
pirmyn“ skaitmeninės pradžios savaitės pabaigą.
Paklauskite savęs, kodėl moterų verslumo rėmimas galėtų būti
naudingas šiai įmonei?

PAGE 08

IŠVADA
ĮSA dažnai suvokiama kaip komunikacija ar, dar blogiau, „žalioji ar socialinė plovimo
priemonė“, o tai reiškia, kad įmonės suteikia „geriems veiksmams“ matomumą, kad padengtų
likusius socialiai neigiamus veiksmus. ĮSA gali būti vertinama kaip filantropinės veiklos
tęstinumas. Korporacijos vis labiau iškelia tvarumo klausimus į savo prioritetus, jei nori išlaikyti
darbuotojų, rinkos ir akcininkų pasitikėjimą.
Įmonės taip pat nori vis labiau įsitraukti į viešuosius reikalus, aktyviai dalyvauti, ypač ekonomikos ir
aplinkosaugos srityse, kad galėtų daryti įtaką ir išvengti reguliavimo.
Šiandien įmonės turi suderinti ekonominės vertės kūrimą su įmonių socialine atsakomybe. Įmonė
negali nepaisyti išorinių veiksnių, tokių kaip pasekmės darbuotojams, klientams, aplinkai, verslo
ir socialinėms sąlygoms.
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2 skyrius - Moterų verslumo lėšų
rinkimo strategija
Šiame skyriuje siekiama apibrėžti strategiją, pagal kurią organizacijos gali sukurti struktūrizuotą ir
nuoseklią strategiją ir atmesti veiksmų planą

Ne pelno siekiančios organizacijos, taip pat socialinės įmonės, turi sukurti išteklius, kad išlaikytų
savo veiklą, tarnautų paramos gavėjams ir bendruomenei, palaikytų jų organizaciją ir sukurtų
poveikį. Viešojo paramos šaltinio paieškos gali būti nepakankamos, kad būtų užtikrinta parama ir
ištekliai, reikalingi naujoms ir esamoms iniciatyvoms palaikyti.
Korporacijos taip pat vis labiau domisi įsitraukimu į moterų organizacijas. Sėkmingos partnerystės
sukūrimas ir lėšų pritraukimas yra procesas, kurį organizacija turi suplanuoti, kad jis būtų
sėkmingas.

1 - MOTERŲ ORGANIZACIJŲ, AKTYVIAI REMIANČIŲ
VERSLUMĄ, GALIMYBĖS
Įmonės gali būti suinteresuotos plėtoti bendradarbiavimą tokiomis temomis kaip:
Moterų įgalinimas, lyderystė
Remti verslininkus ir verslumą
Motyvuoti, įtraukti darbuotojus, suteikti galimybių panaudoti įgūdžius kitoje aplinkoje
Ugdyti inovacinius įgūdžius, bendradarbiavimą ir komandinį darbą ar verslumą
Kadangi daugelis žmonių svajoja ir svarsto galimybę tapti verslininkais, tai atitinka darbuotojų
poreikį įgyti patirties kuriant įmonę. Tai taip pat gali būti skatinama palaikyti išorinį mobilumą
(žmonės palieka įmonę kurti savo įmonę)
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2 - KODĖL ĮMONĖS TURĖTŲ REMTI MOTERŲ VERSLUMĄ?
Įmonės taip pat puikiai žino, kad moterų ir vyrų nelygybė darbo vietoje ir ekonomikoje išlieka.
Gerai žinomas skirtumas yra mokamas skirtumas tarp moterų ir vyrų, tačiau duomenys rodo
daugybę kitų spragų, pavyzdžiui, mažai moterų eina vadovaujančias pareigas daugelyje sričių.
Verslumo spraga: daugelis tyrimų (EBPO, ES komisija, pasaulinė verslumo stebėsena) rodo,
kad moterys verslininkės vis dar yra mažuma. Moterims ir ekonomikai yra pasekmių, kai yra
daug „dingusių verslininkų“. Tai reiškia mažesnę vertės kūrimą ir BVP. Taip pat yra žinoma, kad
moterys dažniausiai kuria mažesnes įmones, gaunančias mažiau pajamų.
Lyderystė ir moterų įgalinimas:

daugelis įmonių nori veikti atsižvelgdamos į moterų

įgalinimo kontekstą. Jie turi turėti moterų lyderystę, jie žino, kad trūksta įvairovės lentose,
reikia įvairinti talentus, jiems taip pat daro įtaką #meetoo judėjimas ir žiniasklaida.

PADIDINTI MIF +
„Judėti pirmyn“ yra puikus formatas remti moterų verslumą. Tai
patikrinta koncepcija ir formatas, organizuojamas nuo 2015 m.,
6 skirtingose šalyse ir sukurtas 91 verslo projektas.
Bendradarbiavimas įvykyje, kuris pasirodė esąs sėkmingas ir
dalyvauja tarptautiniu mastu, yra puiki galimybė partneriui
sukurti vietos įtaką!

PAGE 11

3 - SKIRTINGI PARTNERYSTĖS MODELIAI IR TURIMŲ LĖŠŲ
RŪŠYS
Ankstesniame skyriuje buvo aptarti būdai, kaip gauti paramą iš įmonių:
Keitimasis matomumu
Aukojimai, pavyzdžiui, vietos skolinimas renginiui
Labdaros auka
Aukos ar filantropija, organizuojama per fondus
Renginio ar programos rėmimas
Metinė partnerystė
Poveikio investavimas
Įmonių savanorystė
Partnerystės kūrimas visada bus kitokia kelionė, tačiau pasirengimas procese padės jums būti
sėkmingesniems.

4 - ORGANIZACIJOS MISIJOS IR VIZIJOS APIBRĖŽIMO SVARBA
Pirma, labai svarbu apibrėžti savo misiją ir viziją:

VIZIJA = kaip jūs keičiate pasaulį
MISIJA = tai, ką jūs darote kiekvieną dieną, kad pasiektumėte viziją

Labai svarbu apsibrėžti misiją ir viziją su savo valdyba ir komanda.
Tai leis jums geriau komunikuoti tikslus tiek viduje, tiek išorėje.
Taip pat turite apibrėžti, kodėl norite įtraukti įmones į savo organizaciją.
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„Move it Forward “ vizija ir misija yra:
Moterų skaitmeninio verslumo dėka sukurti įvairesnę, lyčių požiūriu
subalansuotą visuomenę ir ekonomiką
Remti

moteris

suteikiant

joms

įrankius

tapti

skaitmeninėmis

verslininkėmis ir kontroliuoti savo gyvenimą

5 - PASIRENGIMAS LĖŠŲ RINKIMUI: ORGANIZAVIMAS,
PROCESAS, TOLESNI VEIKSMAI, ATLIKIMAS IR MEDŽIAGA
(PRAKTINIAI PRATIMAI)
A. TURĖKITE PARUOŠTĄ „PITCH“
Turėkite pagrindinį pristatymą su keliomis skaidrėmis su informacija, pagrindiniais
duomenimis, pasiekimais, esamais partneriais, bendradarbiavimu ...
Ką turėtų apimti pristatymas / brošiūra?
Apibūdinkite naudą įmonėms ir sukurtą poveikį.
Įtraukite pasiekimus į datas
Nepamirškite įtraukti įtraukiančių savo veiklos paveikslėlių (su žmonėmis, kurie veikia)
Būkite glaustas ir paveikus, o susitelkimas į pagrindinius dalykus palieka papildomos
informacijos susitikimams
Atkreipkite dėmesį į detales, logotipų ir vaizdų kokybę, šriftų nuoseklumą, rašybos ir
gramatikos klaidas.
Visada turėkite kelis žmones, kurie patikrintų, ar nėra gramatikos ir rašybos klaidų.
Pritaikykite pristatymą įmonei, kuriai adresuojate. Pridėkite jų vardą, sutelkite dėmesį į
tam tikras aktualesnes veiklas
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B. SPRENDIMAS DĖL BENDRŲ PRIEŠTARAVIMŲ
Būkite pasirengę išgirsti daugelio rūšių NE:
„Jūsų organizacija per nauja / per didelė“
"Mūsų vadovybė pasakė" ne "
"Mes manome, kad tai yra" teigiama diskriminacija"
"Jūs esate per daug niša"
"Aš negavau biudžeto"
"Jūs neatitinkate mūsų prioritetų"
...Tai nėra apie tave ir tavo darbą.
Daugelis organizacijų renka lėšas ir jūs esate konkurencinėje erdvėje.
Dažnai sutiksite „sąjungininkus“ įmonėse, kurios labai entuziastingai vertina jūsų misiją, tačiau
skirtinga gauti TAIP iš sprendimų priėmėjų (dažnai kelių žmonių, turinčių keletą nuomonių ...).
Mažoms organizacijoms, stokojančioms laiko ir išteklių, taip pat sunku neatsilikti nuo sudėtingų
procesų ir įmonių lūkesčių

Geriausias būdas pasiekti sėkmę yra lėšų rinkimas naudojant racionalų ir nuoseklų
procesą.
Lėšų rinkimas yra sudėtingas, o neigiamų atsakymų gavimas yra proceso dalis. Tačiau
laikydamiesi nuoseklaus požiūrio turėtumėte pasiekti sėkmės ir užmegzti gerus santykius su
organizacijomis.
Be to, žinokite, kad vis dažniau konkuruojate su įmonėmis, prekiaujančiomis renginių paketais
moterų įgalinimo tema, ir turite konkuruoti su profesionalių paslaugų įmonėmis, kurių darbas yra
rinkodara.
"KONKURUOJU? AŠ ESU NE PELNO SEKTORIUJE!"
Taip, nes yra ribotas išteklių ir pinigų kiekis. Pagrindinės NVO turi rinkodaros / komunikacijos
komandas, rodo skelbimus per televiziją, naudoja intensyvias pašto kampanijas ... Daugybė
priežasčių yra kilnios ir reikalaujančios daugelio iniciatyvų, tačiau jos turi įtikinti donorus, kokie
yra jūsų prioritetai ir kad jūs nusipelnėte būti finansuojami.
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PRIEŠ PRADĖDAMI RINKTI LĖŠAS, AIŠKIAI NURODYKITE:
Žinokite, ko norite (ko jums reikia / ko nenorite)
Priimkite tik „win-win“ sandorį
Išdrįskite paprašyti pinigų, jei jų reikia
Jei reikia, pasakykite NE
Pritaikykite savo veiklos pajėgumams ir vertėms
Turėkite lėšų rinkimo komandą, pasidalijančią atsakomybę: paskirstykite darbą įmonėms arba
lėšų rinkimo etapams (pvz., Kas eina į susitikimus?)

C - SUSIPAŽINIMAS IR SUSITIKIMAI
Kreipiantis į įmonę yra du tipiški scenarijai:
Su jūsų organizacija susisiekia įmonė, kuri domisi jūsų darbu, tai yra gera žinia, nes jūsų
organizacija yra domimasi
Kreipiatės į įmonę aktyviai. Nepamirškite, kad į įmones kreipiasi daugybė organizacijų,
norinčių jas remti

Pirmasis kontaktas: niekada nepraleiskite progos sukurti gerą pirmąjį įspūdį.
Pirmasis kontaktas arba pirmasis susitikimas gali būti surengtas telefonu arba asmeniškai.
Kad sutaupytumėte laiko ir įsitikintumėte, jog tikslai yra suderinti, pirmasis telefono skambutis
gali būti efektyvus ir padėti sutaupyti daug laiko.
Jei susitiksite asmeniškai, apsvarstykite ir laiką, praleistą transportavimui. Susitikimas paprastai
užtrunka pusę dienos, įskaitant pasirengimą ir tolesnius veiksmus.
Pirmasis telefono skambutis gali padėti nustatyti lūkesčius ir patikrinti prašymus, ypač jei turite
ribotą laiką lėšų rinkimui. Tai rekomenduojama, ypač jei su jumis susisiekia įmonė.
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Bet kokiu atveju, visada paruoškite:
Prisistatyti
Pristatyti organizaciją, misiją, viziją, pagrindinius darbuotojus ir valdybos narius, ką iki šiol
pasiekėte. Nedvejodami naudokite „pasakojimo būdus“ (kaip organizacija prasidėjo,
pagrindiniai iššūkiai ir sėkmės ...)
Turėkite standartinį pasiūlymą, kurį galėsite pritaikyti ir dirbti
Sukurkite konkrečius paketus su skirtingu finansiniu įsipareigojimu

D - KAIP TVARKYTI SUSITIKIMĄ?
Pirmojo susitikimo metu buvo siekiama pažinti vienas kitą.
Visada paprašykite supažindinti tuos, kurie lankosi posėdyje, svarbu žinoti, kas dalyvauja
susitikime.
Pirmojo susitikimo metu nedvejodami pradėkite užduoti daugiau klausimų, kad geriau
suprastumėte aplinką ir sužinotumėte, kaip galima suderinti abi organizacijas. Taip pat, turėkite
mintyje, kad turėsite prisitaikyti prie savo auditorijos.
Susitikimo metu nustatykite bendrą kalbą ar interesą ir panaudokite jį kaip susitikimo išvadą.
Pasibaigus susitikimui (turėtų pakakti vienos valandos susitikimo), visada išeikite iš kambario
su „kitu žingsniu“.

E - TOLESNIŲ VEIKSMŲ SVARBA
Stebėkite sutiktą įmonę naudodamiesi skaičiuoklėmis ar naudodamiesi ryšių su klientais
sistema, kai kurios programinės įrangos kompanijos siūlo net ne pelno organizacijų sandorius.
Stebėkite sutiktų žmonių datas, vardus ir pavardes, funkcijas, susitikimų rezultatus ir
tolesnius veiksmus.
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Po susitikimo svarbu:
El. laiškas, išsiųstas ne vėliau kaip po 1 ar 2 savaičių po susitikimo, idealiu atveju su
dokumentu, pvz., pristatymu, kurį galima bendrinti viduje, kad padėtų reklamuoti projektą
kitiems kolegoms, vadovybei ir sprendimų priėmėjams.
Nustatykite tolesnį laiko planą, kad paskambintumėte ar paskirtumėte el. Laišką po 2
savaičių, jei negirdėjote.
Visada sekite: žmonės yra užsiėmę ir gali praleisti jūsų el. laišką ar skambutį. Tolesni veiksmai
yra profesinio gyvenimo dalis. Kai kurie žmonės atsakys tik tiems žmonėms, kurie seka paskui,
nes tai rodo jų motyvaciją.
Venkite „šaltų komercinių skambučių pardavimo būdų“, ypač jei jums tai nepatinka ir tai gali
neatspindėti pelno nesiekiančio darbo.

Visada būkite sąžiningi ir autentiški, praneškite apie savo įsipareigojimą, savo vertybes ir
savo darbo svarbą!

F - SUKURTI STRUKTŪRIZUOTĄ POŽIŪRĮ Į ĮMONES
Galite nuspręsti taikyti iniciatyvų požiūrį į įmones, kad užsitikrintumėte naujas partnerystes ir
išteklius, kad išlaikytumėte savo, kaip ne pelno / socialinės organizacijos, veiklą. Tai reiškia
planuoti lėšų rinkimo strategiją, kuri apima susisiekimą su įmonėmis, kurios gali jums padėti.
Atminkite, kad lėšų rinkimas taip pat dažnai yra asmeninio tinklo ir santykių klausimas. Lengviau
bus kreiptis į įmonę, kurioje jūs ką nors pažįstate, o ne kreiptis į įmones, su kuriomis neturite jokių
ryšių.
Planuodami skambučių ar lėšų rinkimo kampaniją, apsvarstykite:
Naudokite „LinkedIn“, kad nustatytumėte žmonių, kuriems taip pat galėtumėte kalbėti,
vardus.
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Dalyvaukite renginiuose ir tinkle, nes tai puikus būdas susitikti su potencialiais rėmėjais ir
partneriais.
Naudokitės savo tinklu ir nedvejodami paprašykite rekomendacijų ar įvado.

Yra daugybė įmonių, į kurias galėtumėte kreiptis, turėsite pasirinkti įmones, kurios jums yra
prasmingiausios.
Nurodykite, su kuo norite susisiekti įmonėje.
Venkite susisiekti su kitais organizacijos žmonėmis tuo metu. Galite pabandyti susisiekti su
kuo nors kitu, tik jei bandėte kelis kartus ir negavote atsakymo
Nuspręskite geriausią būdą, kaip prie jų kreiptis.
Kokie tradiciniai būdai kreiptis į įmones?
Telefoninis skambutis, šaltasis skambutis: tokiu atveju būkite pasiruošę savo skambesiui ir
aiškiai pasakykite, ko norite gauti. Tikėkitės, kad jums bus sunku pasiekti asmenį, su kuriuo
norite kalbėtis (visada skambinkite vardu, kurį norite pasiekti).
El. Paštas: paruoškite profesionalų el. Laišką (trumpą ir glaustą), pageidautina, įtraukite
atitinkamą interneto nuorodą ir trumpą pristatymą / brošiūrą.

Paprašykite susitikimo ar tolesnių veiksmų kuo anksčiau!
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3 skyrius - Įmonių savanorystė
1 - KAS YRA ĮMONIŲ SAVANORYSTĖ? KODĖL ĮMONĖS YRA
SUINTERESUOTOS PASIŪLYTI SAVANORIUS?
Įmonių savanoryste siekiama motyvuoti darbuotojus ir suteikti jiems galimybę palaikyti NVO
poreikius vadovaujant darbdaviui. Tai yra įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) dalyvavimo
komponentas ir yra geras būdas plėtoti šią politiką didinant įsitraukimą ir išlaikymą. Tai naudinga
tiek NVO, tiek įmonėms.
Tai suteikia galimybių įtraukti darbuotojus ir leidžia jiems dirbti ką nors socialiai prasmingo ir
kitokio.
Darbuotojai grįžta į darbą turėdami patobulintų įgūdžių ir talentų iš savo savanoriškos veiklos
patirties.
Darbuotojai ieško tikslo savo darbe, o įmonių savanorystė yra geras būdas pritraukti
potencialius darbuotojus, iliustruojant organizacijos vertybes.
Didelėms įmonėms, ypač teikiant profesionalias paslaugas, tai gali panaudoti kitaip nenaudojamą
personalo laiką tarp klientų projektų arba lėtesniais verslo ciklo laikotarpiais. Šis bedarbio laikas,
užuot švaistytas ir mažinantis moralę, gali būti pelningai panaudotas siekiant teigiamo poveikio
įmonių savanorystei.
Įmonių savanorystė gali būti ad hoc arba labiau organizuota ir struktūrizuota.
Ad Hoc / nestruktūrizuota = atsižvelgiant į galimybę, organizacijos poreikį, kažkas iš įmonės
imsis iniciatyvos ir ras atitinkamus išteklius, padedančius NVO vienkartiniu ar reguliaresniu
būdu. Jokio oficialaus susitarimo tarp įmonės ir darbuotojų; nėra jokių konkrečių instrukcijų
darbuotojams, išskyrus informacijos apie galimybes teikimą.
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Struktūrizuotas = skatinamas korporacijos lygmeniu, bus paskirtas asmuo atsakingas už
programos kūrimą bendradarbiaujant su organizacija (komunikacija, įdarbinimas, informacijos
apie savanorišką veiklą teikimas, profilių atitikimo užtikrinimas ir planavimo stebėjimas).
Konkretus darbuotojų „užsakymas“. Skirtas laikas vienam darbuotojui savanoriauti jų darbo
valandomis (paprastai nuo kelių valandų iki kelių dienų per savaitę, nors kartais ir daugiau).

BENDRAVIMAS / DARBDAVIO PREKĖS ŽENKLAS
Įmonių savanorystei dažnai vadovauja:
Bendravimas
Žmogiškieji ištekliai
ĮSA verslo padaliniai įmonėje.
Kiekviena įmonė apibrėžia savo verslo savanorystės programą konkrečiose srityse, kuriose nori
dalyvauti.
Norint pasisekti, įgūdžiais pagrįstiems savanoriškos veiklos projektams reikia:
Darbuotojai ir palaikymas turi žmonių, turinčių projektų valdymo, savanorių valdymo patirties,
įmonės viziją ir tikslus bei projekto sritį.
Greitai pasiekti tuos, kurie organizacijoje turi sprendimų galią. Žmonės, dirbantys šioje dalyje
tiek įmonėje, tiek ne pelno organizacijoje, turėtų naudoti apie 10 arba 20% savo laiko, kad
užtikrintų sąžiningą projektų valdymą.
Prieš diegiant projektą reikia, kad jo valdymas būtų dokumentuotas, kad jį būtų galima
veiksmingai įgyvendinti.

Štai kodėl daugelis įmonių ir ne pelno organizacijų, ypač tų, kurios savanoriškos veiklos įgūdžių
pagrindu yra naujesnės, dažnai įsitraukia į tarpininką, kuris padeda pradėti ir vykdyti programą.
Nemaža dalis didelių kompanijų jau dirba su įmonių savanoriškos veiklos platformomis, kad galėtų
valdyti savo darbuotojų dalyvavimą misijose vykdomose labdaros organizacijose, programose ir
renginiuose.
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Nemaža dalis didelių kompanijų jau dirba su įmonių savanoriškos veiklos platformomis, kad
galėtų valdyti savo darbuotojų dalyvavimą misijose vykdomose labdaros organizacijose,
programose ir renginiuose.
Tai padeda NVO nustatyti tinkamus projektus, juos parengti ir aprėpti, o tada valdyti tuos
projektus, nes jie žino, kaip sėkmingai įgyvendinti projektus.
Tai būdas skatinti NVO poreikius įtraukiant projektą į jų pro-bono platformą.
Šios platformos pristato įvairias asociacijas, kuriose darbuotojai gali skirti laiko ir pateikti
įrankius, skirtus kurti, administruoti ir valdyti įmonių savanorišką veiklą. Jie apima ataskaitų
teikimo priemones, kuriomis matuojamas aktyvumas ir programos efektyvumas, taip pat
informacijos suvestinę su savanorių veikla ir efektyvumu.
Kai kuriose organizacijose darbuotojai gali laisvai dalyvauti korporatyvinėje savanorystėje arba ne,
tačiau kitose įmonėse savanorystė yra privaloma.
Įmonės samdo darbuotojus savanoriauti įvairiais būdais, pavyzdžiui, interneto svetainėmis,
skelbimų lentų skrajutėmis, naujienlaiškiais ir vidiniais renginiais.
Norint įdarbinti savanorius, kiekvienas darbuotojas turi turėti prieigą prie aiškaus, dinamiško ir
patrauklaus turinio.
Darbuotojų ar ambasadorių liudijimai yra geras būdas atkreipti dėmesį į įmonių savanorystės
programą.
Norint valdyti gerą įmonių savanorystės programą, darbuotojai turėtų:
- Būti įtraukti projektuojant, konsultuojantis
- Gauti galimybę pasirinkti veiklą, kurioje jie nori dalyvauti.

2 - NAUDA NE PELNO SIEKIANČIOMS ORGANIZACIJOMS.
Skirtingi savanorystės tipai, kurie gali būti pritaikomi atsižvelgiant į darbuotojų profilį.
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Tradicinė savanorystė:

pavyzdžiui, sriubos patiekimas benamiams, padėjimas dažyti klasę;

šiai savanorystei nereikia jokių specialių techninių įgūdžių, pagrindiniai reikalingi ištekliai yra
laikas ir geranoriškumas padėti. Šią savanorystės rūšį gali atlikti visi įmonės darbuotojai, nes
tam nereikia specialių įgūdžių. Tai padeda NVO greitai padidinti poreikį savanorių, reikalingų
konkretiems veiksmams atlikti.
Įgūdžiais paremta savanorystė: profesinių įgūdžių naudojimas organizacijai ar jos paramos
gavėjams paremti, turint specifinių įgūdžių, tokių kaip apskaita, rinkodara; paprastai tai
reikalauja daugiau organizavimo (savanorio pritaikymas prie poreikio) ir ilgesnio laiko tarpo
(aukštesnė kvalifikacija reiškia, kad dalyvaujate didesniame projekte, sunku pasiūlyti tik kelioms
valandoms vienu metu)
Tai trumpas įsipareigojimas atrasti ir ištirti, kas yra įgūdžiais pagrįsta savanorystė. Tai gali
būti, pavyzdžiui, vienos dienos įsitraukimas. Skaitmeninis moterų startuolių savaitgalis,
žvalgybos verslo seminaras ar indėlis į specifinius įgūdžius yra nuostabi galimybė pasiekti šį
testą. Šie veiksmai leidžia realistiškai įsitraukti, o ne svarbų darbą jam paruošti.
Galima sukurti ilgalaikį įsipareigojimą, kuris yra įmanomas, kai įmonės dirba su NVO, nes
įmonių savanoriškumas atitinka darbuotojo darbo dieną ir verslo prioritetus.

3 - ĮMONIŲ SAVANORIŲ MOTYVACIJA
Įmonių savanorystė yra geras būdas motyvuoti darbuotojus ir padidinti efektyvumą.
Yra daug priežasčių, kodėl darbuotojai dalyvauja įmonių savanoriškoje veikloje. Tai reikalauja
vidinio motyvacijos būdo:
altruizmas
asmeninio gyvenimo prasmės ieškojimas
organizacijos korporacinis poveikis
savijautos pagerėjimas ir laimė
sumažėjęs nerimas ir depresija
padidėjęs savęs vertinimas.
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ie gali išsiugdyti savo pasitenkinimą dalyvaudami kaip savanoriai ir mokydamiesi. Savanorystė taip
pat padidina motyvaciją, pasitikėjimą savimi, lyderystės ugdymą ir kitus įgūdžius.
Be to, darbdaviams naudinga gerinti savo įvaizdį, gerinti reputaciją, aukštesnę darbuotojų moralę ir
naujus įgūdžius. Darbuotojas skleis žinią apie įmonės galimybes, kai didžiuosis priklausydamas
organizacijai, palaikančiai priežastį, ir gaus galimybę:
dirbti su tikslu
mokėti padėti kitiems
naudotis pasirinkta savanorystės veikla
savanoriauti dienos ir darbo valandomis.

Kurkite procesus, kurie tinka jūsų organizacijai.Užmegzkite ilgalaikius santykius su įmonėmis ir
paverskite įmonės savanorius savo organizacijos turtu.

4 - ĮVYKIAI ĮMONEI
Įmonės yra svarbūs šių projektų partneriai, nes jų darbuotojai gali suteikti praktinių žinių ir įgūdžių
dalyvėms moterims. Jie taip pat gali pasidalinti naudingomis priemonėmis ir realiomis
programomis, kurios gali padėti plėtoti dalyvių projektus.
Moterų įgalinimas ir apskritai lyčių lygybė yra vieni pagrindinių tvaraus vystymosi pagrindų.
Pasaulio banko teigimu, šios sritys yra neatskiriama ekonominės pažangos dalis, nes jos yra
vystymosi veiksnys kovojant su skurdu ir mažinant nelygybę.
Palaikydami renginius, padedančius moterims tapti verslininkėmis, „Move it Forward“ partneriai
gali panaudoti savo įtaką ir pagrindinį vaidmenį visuomenėje skatindami lyčių lygybę.
Tai padaryti galima keliais būdais: per skaitmeninių startuolių savaitgalio hakatoną, individualų
instruktavimą arba po šio pagrindinio renginio kuriant į įmonę orientuotus renginius, kuriuose
dalyviai gali toliau tęsti savo projektą pirmyn palaikydami įmonės savanorius.
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A - DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS SKAITMENINIŲ STARTUOLIŲ
SAVAITGALYJE
Skaitmeninių startuolių „Move it Forward“ savaitgalis yra geras būdas įtraukti įmones į ilgalaikę
partnerystę. Bendrovė gali ne tik finansiškai remti renginį, bet ir sutelkti savo darbuotojus
dalyvauti kaip mentorius. Tai gali padidinti darbuotojų moralę, paskatinti naujoves ir sutelkti
kolektyvinį darbuotojų intelektą, kad paremtų moteris verslininkes.
NAUDA DARBUOTOJAMS YRA DIDELĖ:
Jaučiasi labiau susiję tiek su savo įmone, tiek su kitais darbuotojais
Jaučiasi labiau pasitikėdami savo įgūdžiais ir pagerėjusia saviverte, ypač moterys
Jaučiasi, kad jie palaiko svarbų tikslą savo kompanijos dėka
Perkelia savo įgūdžius mokydamiesi naujų dalykų
Pasinaudoja konkrečia verslumo patirtimi ir pasiima gerą praktiką, taikomą vidaus projektams
Jaučiasi įkvėpti ir motyvuoti verslininkių moterų

B - SPECIALIŲ ĮGŪDŽIŲ IR ŽINIŲ INDĖLIS PER 2–4 VALANDAS
KONKREČIAM VERSLUMO PROJEKTO ASPEKTUI
Įmonės galėtų suteikti specifinių įgūdžių pasitelkdamos pro-bono darbuotojus, kurie yra ekspertai
srityse, susijusiose su mokinio poreikiais. Bendrovė siūlo savo darbuotojams dirbti su moterimis
tam tikrą valandų skaičių įgyvendinant jų verslumo projektus per vieną mokymą. Tai gali būti
patarimai finansiniais, teisiniais, verslo plano klausimais ...
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1. C - „KOLEKTYVINIO INTELEKTO“ SEMINARAI SU VIENA AR
DAUGIAU ĮMONIŲ. YPAČ SOLIDARUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ DIENOS
METU (PRIKLAUSOMAI NUO ŠALIES)
3–10 žmonių grupės vienam projektui. Bendrovė (arba įmonės) savo darbuotojams siūlo
galimybę pusę ar visą dieną dirbti su verslininkėmis įgyvendinant jų verslumo projektus per
bendradarbiavimo seminarus, kuriuos organizuoja ir veda apmokytas treneris.
Dalyviai pristato savo projektus, tikslus ir pagrindinius klausimus bei galimybes, kol komanda
pradeda spręsti apibrėžtus verslumo iššūkius.
Po šios darbo sesijos mažose grupėse visos grupės susiburia pasidalinti tuo, ką išmoko su kitais.
Seminaro pabaigoje būtų galima užmegzti tinklų laiką su užkandžiais ir gėrimais, siekiant skatinti
neoficialius mainus, skatinti grupes keistis žiniomis ir mainais.
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IŠVADA
Šio dokumento tikslas - apžvelgti, kas yra įmonių socialinė atsakomybė, ko imamasi lėšų
rinkimui ir kaip galima pasinaudoti įmonių savanoriška veikla planuojant veiksmus, remiančius
verslininkes, tokias kaip „Skaitmeninių startuolių savaitgalis“ „Move it Forward“. Pateikti
paaiškinimai ir praktiniai patarimai turėtų padėti jums pereiti per sudėtingus procesus, ypač
tiems, kurie dar nėra susipažinę su korporacijų pasauliu.
Hibridizuoti valstybinius ir privačius išteklius greičiausiai reikės vis labiau ir ateityje, o įmonių ir
privataus sektoriaus įtraukimas į moterų teisių stiprinimą dar tik prasideda.
Tai gairės, kurių galite laikytis arba tiesiog pasisemti įkvėpimo. Galbūt galėsite naudoti tik kai
kurias dalis, o kai kurias kitas rasite jums mažiau aktualias. Nedvejodami pritaikykite jį savo
poreikiams. Tačiau nuoseklumas ir kokybės kontrolė visada yra svarbūs.
Kiekviena organizacija yra skirtinga ir norint suprasti socialinę ir ekonominę aplinką yra
svarbiausia, kad sugebėtume prisitaikyti prie savo konteksto, kad sukurtume galimybes ir
poveikį.
Norėdami padėti praktiškai paruošti Skaitmeninių startuolių savaitgaliui ar bet kokiam kitam
renginiui, žemiau rasite kontrolinį sąrašą, kad įsitikintumėte, jog esate pasirengęs savo planą,
kaip kreiptis į įmones, kad padėtų jums kelionėje!
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