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INTRODUCERE
O companie este definită ca un „agent economic”, iar în definiția economică neoliberală a
„întreprinderii” este privită ca un organism profitabil care deservește părțile interesate. Din punct de
vedere istoric, opoziția a fost stabilită, în termeni marxisti, problema majoră fiind divizarea și opoziția
dintre „profit” (acționari) și „salariu” (angajați).
O companie este, de asemenea, un proiect de oameni, „o aventură colectivă”, început de
antreprenori individuali (sau de stat) pentru a crea noi produse sau servicii pentru a servi o piață și o
cerere existentă (consumatori).
Oamenii care dețin și lucrează pentru companii sunt conduși de motive dincolo de a face bani.
Există, de asemenea, o cerere tot mai mare de „scop” la locul de muncă, în special din partea
generației tinere. Evoluțiile recente, în special din sectorul economiei sociale, arată că o companie
poate avea, de asemenea, o profitabilitate limitată și își poate propune să obțină mai mult decât
profit cu o linie triplă, Oameni, Profit, Planetă (People, Profit, Planet).
Companiile au produs atât efecte pozitive, cât și negative și externalități, cum ar fi:

CONSECINȚE
NEGATIVE

CONSECINȚE
POZITIVE
Disponibilitatea de bunuri și servicii

Inegalități sociale și de venit

Crearea bogăției, de locuri de muncă,
ocuparea

Locuri de muncă de slabă calitate

Inovație

Condiții de muncă precare, sănătate, consecințe
sociale și psihologice asupra personalului

Salarii și venituri

Efect negativ al mediului (emisiile de CO2,
amenințări la adresa resurselor de petrol și gaze)

Contribuția la sistemele sociale

Sur-utilizarea resurselor limitate pentru ciclul de
producție

Venituri fiscale și fiscale

Drepturile omului

Acest ghid își propune să ofere o imagine de ansamblu și sfaturi practice privind
responsabilitatea socială corporativă, strângerea de fonduri și posibilitățile de cooperare cu
companiile, precum și voluntariatul corporativ.
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Capitolul 1 - Responsabilitatea Socială a
Companiilor
Această secțiune își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra responsabilității sociale
corporative (RSC) pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest lucru pentru companii

1 - DEFINITIA RSC
Responsabilitatea socială corporativă (RSC) este definită de Comisia Europeană ca integrarea
voluntară de către companii a preocupărilor sociale și de mediu în activitățile lor comerciale și în
relațiile lor cu părțile interesate. Prin urmare, o companie care practică RSC va căuta să aibă un
impact pozitiv asupra societății, fiind în același timp viabilă din punct de vedere economic.
ISO 26000, un standard internațional, definește sfera RSC în jurul a 7 întrebări centrale:
guvernanța organizației
drepturile omului
relațiile de muncă și condițiile de muncă
mediul
corectitudinea practicilor
problemele consumatorilor
comunități și dezvoltare locală.
Comisia Europeană a definit anterior Responsabilitatea socială corporativă (RSC) ca „un concept
prin care companiile integrează preocupările sociale și de mediu în operațiunile lor comerciale și
interacțiunea lor cu părțile interesate în mod voluntar”.
Responsabilitatea socială corporativă se referă la acțiunile întreprinderilor care depășesc
obligațiile lor legale față de societate și mediu. Anumite măsuri de reglementare creează un mediu
mai propice întreprinderilor care își îndeplinesc în mod voluntar responsabilitatea socială.
Comisia propune o nouă definiție a RSC (2011) ca „responsabilitatea întreprinderilor pentru
impactul lor asupra societății”. Respectarea legislației aplicabile și a acordurilor colective între
partenerii sociali este o condiție prealabilă pentru îndeplinirea acestei responsabilități.
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Pentru a-și îndeplini pe deplin responsabilitatea socială corporativă, întreprinderile ar trebui să aibă
la dispoziție un proces de integrare a preocupărilor sociale, de mediu, etice, ale drepturilor omului și
ale consumatorilor în operațiunile lor de afaceri și în strategia de bază, în strânsă colaborare cu
părțile interesate, cu scopul de:
maximizarea creării unei valori comune pentru proprietarii / acționarii lor și pentru ceilalți
părți interesate și societatea în general;
identificarea, prevenirea și atenuarea posibilelor lor efecte negative.
Complexitatea acestui proces va depinde de factori precum dimensiunea întreprinderii și natura
operațiunilor

sale.

Pentru

majoritatea

întreprinderilor

mici

și

mijlocii,

în

special

a

microîntreprinderilor, este probabil ca procesul RSCsă rămână informal și intuitiv.
Pentru a maximiza crearea de valoare partajată, întreprinderile sunt încurajate să adopte o
abordare strategică pe termen lung a RSC și să exploreze oportunitățile pentru dezvoltarea de
produse, servicii și modele de afaceri inovatoare care contribuie la bunăstarea societății și conduc la
o calitate mai înaltă și mai productivă locuri de munca.
Pentru a identifica, preveni și atenua posibilele lor impacturi adverse, întreprinderile mari și
întreprinderile cu risc special de a avea astfel de impacturi sunt încurajate să efectueze due
diligence bazat pe risc, inclusiv prin lanțurile lor de aprovizionare.
Anumite tipuri de întreprinderi, cum ar fi cooperativele, societățile mutuale și întreprinderile
familiale, au structuri de proprietate și guvernare care pot fi deosebit de favorabile conduitei
comerciale responsabile

2 - DE CE CONTEAZĂ RSC PENTRU COMPANII?
Este evident că activitățile economice și sociale din companii creează, de asemenea, o
responsabilitate, începând cu securitatea și bunăstarea persoanelor care lucrează în companie. De
asemenea, companiile trebuie să integreze o gamă largă de părți interesate: clienți, acționari,
angajați, dar și guverne locale și naționale, furnizori, parteneri sociali, autorități de reglementare,
ONG-uri ... Pe termen lung, companiile trebuie să facă o planificare strategică care să implice
probleme de durabilitate.
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Pe termen mai scurt, RSC poate fi un avantaj strategic, cum ar fi compensarea sau declanșarea celor
mai „efecte negative” ale ciclului său de producție. În același timp, RSC devine important pentru
comunicare și branding, deoarece clienții și părțile interesate acordă din ce în ce mai multă atenție
acestor probleme.
În același timp, brandul angajatorului sau capacitatea de a atrage și reține talentul cer din ce în ce
mai mult să țină cont de aceste elemente. Există o cerere din ce în ce mai mare din partea celei mai
tinere generații de a ști dacă compania pentru care ar putea lucra pentru a se preocupa de
durabilitate și diversitate.

3 - DIFERITE TIPURI DE RSC ÎN COMPANII
Activitățile RSC pot lua diferite forme. În mod ideal, activitățile RSC nu ar trebui să fie „suplimentare”,
ci încorporate și transformatoare în toate activitățile de afaceri, pentru a deveni „durabile”.
Cu toate acestea, RSC se materializează de obicei în:

Asistență în natură (spațiu, ajutor pentru marketing și logistică ...)
Donații (nu așteptăm nimic în schimb)
Sponsorizare (furnizor de marketing)
Filantropia prin fundații
Voluntariat bazat pe abilități

4 - ACTIUNI INTERNE
Multe acțiuni sunt întreprinse față de angajați care vizează îmbunătățirea calității muncii, cum ar fi
mai multă flexibilitate, echilibrul dintre viața profesională și viața personală (susținerea părinților),
îmbunătățirea condițiilor de muncă, un nou tip de management având mai multă autonomie și
promovarea

creativității,

promovarea

„intra

antreprenoriatului”

,

responsabilizarea

angajaților, durabilitatea la locul de muncă (încurajați personalul să reducă consumul de resurse
...)
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5 - ACTIUNI EXTERNE
Acestea sunt acțiunile care implică (sau beneficiază) alte părți interesate externe.
Acest lucru poate implica asociații sau ONG-uri, întreprinderi sociale, precum și achiziții durabile,
respectarea muncii copiilor și condiții de muncă etice în țările în curs de dezvoltare.
Companiile sunt, de asemenea, din ce în ce mai dispuse să obțină „etichete” pentru a certifica că se
descurcă bine în materie de aprovizionare durabilă, mediu de lucru etc. Aceste etichete sunt
adesea conduse de companii private. Există, de asemenea, o tendință a companiilor de a-și crea
propriile asociații sau de a oferi activități oferite de obicei de asociații independente.

6 - CUM POT COMPANIILE SĂ LUCREZE CU ONGURILE CA PARTE A RSC-ULUI LOR?
RSC este încă abordată în principal în două moduri atunci când se lucrează cu ONG-uri și asociații
non-profit.
Ca strategie de comunicare axată pe comunicare pe acțiuni „bune”.
Ca o strategie integrată reală cu linia de jos triplă, People, Profit, Planet.
Asociațiile și ONG-urile pot beneficia de aceste inițiative pentru a obține sprijin pentru activitățile
lor. Există multe modalități prin care companiile pot coopera, cele mai frecvente fiind:
Donații caritabile: caritate pentru copii, cancer / boli, sănătate mintală / spital, caritate majoră,
cum ar fi Crucea Roșie ... Unele organizații au reușit să dezvolte un eveniment major de
strângere de fonduri care să implice multe părți interesate, mass-media și publicul pentru a
putea strânge majoritatea fondurilor în timpul un mare eveniment / acțiune importantă.
Colaborare bazată pe proiecte: o companie colaborează cu o organizație non-profit pentru un
proiect specific pe o durată limitată, cu obiective specifice definite și măsurate.
Parteneriate majore: companiile ar putea selecta una sau mai multe organizații non-profit și le
vor sprijini anual (inclusiv fondul de rulment)
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Filantropia: de multe ori trece prin fundații în care sunt disponibile fonduri (acordate de
donatori, persoane bogate și / sau companii) în funcție de obiective specifice, uneori printr-un
apel deschis pentru proiecte.
Investiții de impact: acțiunea de a investi bani pentru a obține un randament social și, adesea,
financiar, care poate fi reinvestit în alte întreprinderi sociale. În acest caz, capitalul dat trebuie
returnat proprietarului la un moment dat.
Voluntariat corporativ sau bazat pe abilități: corporațiile se pot implica în organizații pentru a
permite angajaților lor să ia parte la proiecte sociale în timpul lor.
Există diferite tipuri, iar colaborările pot fi o combinație a diferitelor tipuri enumerate mai sus.

ZOOM MIF+
Există mai multe moduri de a aborda o companie pentru a vă sprijini să
organizați „Mutați-o înainte” - Digital Starter Week-End: sponsorizarea în
natură pentru spațiu, catering și / sau premii sunt probabil cele mai
ușor de securizat și vă vor ajuta să puneți evenimentul dvs. împreună.
Voluntariatul corporativ este, de asemenea, o modalitate excelentă de a
recruta antrenorii și mentorii de care aveți nevoie.
Începând cu o primă colaborare, cum ar fi un eveniment specific, este
minunat. Să ne cunoaștem este întotdeauna o idee bună înainte de a
planifica noi acțiuni în viitor.

De asemenea, este important să rețineți că multe companii nu au încă o abordare
structurată a CSR și sunt multe bariere în crearea de relații pe baza CSR, cum ar fi:
Nu există un sprijin clar al conducerii pentru desfășurarea acestor tipuri de acțiuni
Buget redus sau redus (adesea amestecat cu bugetul de marketing și comunicare)
Fără proces, proprietate clară sau persoană responsabilă definită
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7 - CARTAREA PRINCIPALELOR PĂRȚI INTERESATE
Este important să cartografiați și să identificați care sunt principalele părți interesate ale organizației.
De ce? → pentru a vă asigura că contactați persoana potrivită.
Asigurați-vă că vorbiți cu o persoană care poate spune DA și nu cu cei care pot spune NU.
Cine sunt oamenii care se ocupă de companii? Cu cine trebuie să vorbești?
Acest lucru este diferit în fiecare companie și adesea diferită de la țară la țară pentru aceleași companii.
Nivelul consiliului: grup de oameni seniori care nu sunt implicați întotdeauna în managementul
operațional zilnic, dar care ghidează influențarea deciziei strategice
Management de top, C-suite: factorii de decizie
Resurse umane: personal responsabil cu recrutarea și gestionarea personalului
Comunicare - Marketing: personal responsabil cu promovarea organizației pe plan intern și
extern
Employees and staff: Angajați și personal: pot fi angajați care au interes pentru organizația dvs.
și pot fi „susținători” interni ai organizației dvs.

8 - CUM POT COMPANIILE SĂ INTEGREZE ASOCIAȚIILE /
ÎNTREPRINDERILE SOCIALE ÎN CSR-UL LOR?
Companiile au interesul de a lucra cu organizații non-profit.
Depinde foarte mult de prioritățile companiei. Va ajuta dacă compania are o strategie reală pentru
CSR și durabilitate. Există o oportunitate pentru organizațiile non-profit și sociale de a umple
„golul”, de a sprijini companiile în strategia lor și de a beneficia de resurse.
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Companiile pot colabora cu întreprinderi non-profit sau sociale pentru a dezvolta acțiuni
externe durabile:
Informare: Beneficiați de rețeaua organizației și de expertiza într-un domeniu care nu este
activitatea lor principală. Accesul la un grup țintă special, în special la comunitățile slab
deservite
Comunicare și vizibilitate: Fii asociat cu organizații sociale pentru a promova alinierea
valorilor și valorile companiei
Angajamentul angajaților și social: Acest lucru poate avea, de asemenea, un impact asupra
afacerilor interne, cum ar fi creșterea motivației personalului, a sănătății și bunăstării, precum și
reducerea costurilor, a deșeurilor și a amprentei ecologice.
Achiziții durabile: Companiile pot colabora cu întreprinderile sociale pentru a dezvolta
durabilitatea în procesul lor de achiziție (cumpărarea de produse și servicii responsabile social,
comerț echitabil și produse ecologice).

ZOOM MIF+
Înainte de a aborda o companie, asigurați-vă că identificați
valoarea adăugată pentru o companie care să vă sprijine în
organizarea sfârșitului de săptămână al starterului digital
„Mutați-l înainte”.
Întrebați-vă, de ce sprijinirea antreprenoriatului femeilor ar
putea fi benefică pentru această companie?
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CONCLUZII
RSC rămâne adesea percepută ca o comunicare sau, mai rău, „spălare verde sau socială”, ceea ce
înseamnă că companiile oferă vizibilitate „acțiunilor bune” pentru a acoperi restul celor mai
negative din punct de vedere social. RSC poate fi văzut ca continuitatea activităților filantropice,
corporațiile pun din ce în ce mai mult problemele de durabilitate pe prioritățile lor, dacă doresc să
păstreze atât încrederea angajaților, a pieței, cât și a acționarilor.
Companiile sunt, de asemenea, dispuse să se implice din ce în ce mai mult în afacerile publice, să ia
parte activă în special în ceea ce privește problemele economice și de mediu pentru a influența și
a evita reglementarea.
Today, companies need to align the creation of economic value with Corporate Social
Responsibility. A company cannot disregard externalities such as consequences on workers,
customers, environment, business and social conditions.
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Part 2: Strategie pentru strângerea de
fonduri pentru antreprenoriatul femeilor
Această secțiune are ca scop definirea unei strategii pentru organizații pentru a dezvolta o strategie
structurată și consecventă și a refuza un plan de acțiune

Organizațiile non-profit, precum și întreprinderile sociale trebuie să dezvolte resurse pentru a-și
susține activitățile, pentru a-și servi beneficiarii și comunitatea, pentru a-și susține organizația și
pentru a crea un impact. Căutarea unei surse publice de sprijin ar putea să nu fie suficientă pentru a
asigura sprijinul și resursele necesare pentru susținerea inițiativelor noi și existente.
Există, de asemenea, un interes din ce în ce mai mare pentru corporații de a se implica în
organizațiile de femei. Crearea unui parteneriat de succes și gestionarea strângerii de fonduri sunt
un proces care trebuie planificat de către organizație pentru a avea succes.

1 - OPORTUNITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE DE FEMEI ACTIVE
ÎN SPRIJINIREA ANTREPRENORIATULUI
Companiile pot fi interesate să dezvolte colaborări pe teme precum:
Abilitarea femeilor, conducere
Sprijin pentru antreprenori și antreprenoriat
Motivați, angajați angajații, dați oportunități de a folosi abilități într-un mediu diferit care
servește o cauză
Dezvoltarea abilităților de inovare, colaborare și lucru în echipă sau intraprenoriat.
Pe măsură ce mulți oameni visează și se gândesc să devină antreprenori, acest lucru se
potrivește cu cererea de personal pentru a obține o experiență în crearea unei companii. Acest
lucru poate fi, de asemenea, promovat pentru a sprijini mobilitatea externă (persoanele care
părăsesc compania pentru a-și crea compania)
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2 - DE CE COMPANIILE AR TREBUI SĂ SPRIJINE
ANTREPRENORIATUL FEMEILOR
Companiile sunt, de asemenea, foarte conștiente de faptul că rămân inegalități între femei și
bărbați, la locul de muncă și în economie. Un decalaj bine cunoscut este decalajul plătit dintre
femei și bărbați, dar datele arată multe alte decalaje, cum ar fi un număr redus de femei în funcții
de conducere în multe domenii.
Lacuna în antreprenoriat: multe studii (OECD, Comisia UE, Monitorizarea globală a
antreprenoriatului) arată că femeile antreprenore sunt încă minoritare Există consecințe
pentru femei și economie, unde există mulți „antreprenori lipsă”. Acest lucru se traduce prin
crearea de valoare mai mică și PIB. Se știe, de asemenea, că femeile tind să creeze afaceri mai
mici, generând venituri mai mici.
Leadership și abilitarea femeilor: multe companii sunt dispuse să acționeze având în vedere
contextul către abilitarea femeilor. Ei trebuie să aibă o serie de femei la conducere, sunt
conștienți de lipsa diversității la bord, au nevoie de o diversitate de talente și sunt, de
asemenea, influențați de mișcarea #meetoo și mass-media.

ZOOM MIF+
Move it forward este un format excelent pentru a sprijini
antreprenoriatul femeilor. Este un concept și un format dovedit,
organizat din 2015, în 6 țări diferite și cu 91 de proiecte de
afaceri dezvoltate. Parteneriatul într-un eveniment care sa
dovedit a avea succes și are o prezență internațională este o
oportunitate excelentă pentru un partener de a crea impact
local!
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3 - DIFERITE MODELE DE PARTENERIAT ȘI TIPUL DE FONDURI
DISPONIBILE
Văzute în capitolul anterior, există multe modalități de a obține sprijin de la companii:
Schimb de vizibilitate
Donații în natură, cum ar fi împrumutarea spațiului pentru un eveniment
Donație caritabilă
Donații sau filantropie organizate prin fundații
Sponsorizare pentru un eveniment sau program
Parteneriat anual
Investiții de impact
Voluntariat corporativ
Crearea unui parteneriat va fi întotdeauna o călătorie diferită, dar pregătirea în acest proces vă va
ajuta să aveți mai mult succes.

4 - IMPORTANȚA DEFINIRII MISIUNII ȘI VIZIUNII
ORGANIZAȚIEI
În primul rând, este crucial să vă definiți misiunea și viziunea:

VIZIUNE = cum schimbi lumea
MISIUNE = ceea ce faci în fiecare zi pentru a realiza viziunea

Este foarte important să clarificați misiunea și viziunea împreună cu consiliul dvs. și echipa.
Vă va permite să comunicați bine asupra obiectivelor, atât intern cât și extern.
De asemenea, trebuie să definiți de ce doriți să implicați companii în organizația dvs.
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Viziunea și misiunea Mutare dacă înainte sunt:
Pentru a realiza o societate și o economie mai diversificate, echilibrate
în funcție de gen, datorită antreprenoriatului digital feminin
Să sprijine femeile să le ofere instrumentele necesare pentru a deveni
antreprenor digital și pentru a prelua controlul propriei vieți

5 - PREGĂTIREA PENTRU STRÂNGEREA DE FONDURI:
ORGANIZARE, PROCES, URMĂRIRE, PREZENTARE ȘI MATERIAL
(EXERCIȚII PRACTICE)
A. PREGĂTIȚI O PREZENTARE SCURTA PENTRU A O TRIMITE
Faceți o prezentare de bază cu câteva diapozitive cu informații, date cheie, realizări,
parteneri existenți, colaborare ...
Ce ar trebui să includă o prezentare/broșură?
Descrieți beneficiile pentru companii și impactul creat.
Includeți realizări la date
Nu uitați să includeți imagini captivante ale activităților dvs. (cu persoane în acțiune)
Fiți concis și impactant și concentrați-vă asupra punctelor cheie lăsați informații
suplimentare pentru întâlniri
Acordați atenție detaliilor, calității siglelor și imaginilor, consistența fonturilor, greșelile
de ortografie și de gramatică.
Aveți întotdeauna mai multe persoane care să verifice greșelile de gramatică și
ortografie.
Personalizați prezentarea către compania căreia o adresați. Adăugați numele lor, puneți
accentul pe anumite activități care sunt mai relevante ...
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B. TRATAREA OBIECȚIILOR COMUNE
Fii gata să auzi multe tipuri de NU:
„Organizația dvs. este prea nouă / prea mare”
„Conducerea noastră a spus că nu”
„Credem că aceasta este„ discriminare pozitivă ”
„Ești prea„ de nișă ”
„Nu am obținut bugetul”
„Nu vă încadrați în prioritățile noastre”
...Nu este vorba de tine, nici de munca pe care o faci.
Multe organizații strâng fonduri și vă aflați într-un spațiu competitiv. Adesea veți întâlni „aliați”
în companii care sunt foarte entuziasmați de misiunea dvs., dar este diferit să obțineți un DA de
la factorii de decizie (adesea mai mulți oameni cu mai multe puncte de vedere ...). De
asemenea, este dificil pentru organizațiile mici care nu au timp și resurse să țină pasul cu
procesele sofisticate și cu așteptările companiilor.

Strângerea de fonduri cu un proces eficient și coerent este cel mai bun mod de a conduce
la succes.
Strângerea de fonduri este o provocare și obținerea de NO-uri face parte din proces. Cu toate
acestea, cu o abordare consecventă, ar trebui să obțineți succes și să dezvoltați relații bune cu
organizațiile.
Rețineți, de asemenea, că concurați din ce în ce mai mult cu companiile care vând pachete de
evenimente în jurul subiectului abilitării femeilor și trebuie să concurați cu companiile de
servicii profesionale a căror sarcină este să facă marketing

" CONCUREAZĂ? SUNT ÎN SECTORUL NON-PROFIT! "
Da, pentru că există o cantitate limitată de resurse și bani disponibili. ONG-urile majore au
echipe de marketing / comunicare, difuzează reclame la televizor, folosesc campanii de mailing
intensive ... Multe cauze sunt nobile și sunt necesare multe inițiative, dar trebuie să convingă
donatorii care sunt prioritățile lor și că meritați să fiți finanțat.
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ÎNAINTE DE A ÎNCEPE STRÂNGEREA DE FONDURI, FIȚI CLAR CU PRIVIRE LA:
Știi ce vrei (ce ai nevoie / ce nu vrei)
Acceptați doar afacere câștig-câștig
Îndrăzniți să întrebați bani dacă aveți nevoie de ei
Spuneți NU dacă este necesar
Aliniați-vă cu capacitățile și valorile dvs. operaționale
Aveți o echipă de strângere de fonduri cu responsabilități împărțite: împărțiți munca pe
companii sau pe etape în strângerea de fonduri (de ex. Cine merge la întâlniri?)

C - CUNOAȘTEREA RECIPROCĂ ȘI ÎNTÂLNIRILE
Există două scenarii tipice atunci când abordați o companie:
Organizația dvs. este contactată de o companie care are interes în munca dvs., aceasta este
o veste bună, deoarece există interes în organizația dvs.
Vă adresați unei companii în mod proactiv. Rețineți întotdeauna că companiile sunt abordate
de multe organizații pentru sponsorizare

Primul contact: nu pierdeți niciodată ocazia de a crea o primă impresie bună.
Un prim contact sau o primă întâlnire se poate face prin telefon sau cu o întâlnire în persoană.
Pentru a economisi timp și a vă asigura că obiectivele dvs. sunt aliniate, un prim apel telefonic
poate fi eficient și vă poate ajuta să economisiți mult timp.
IDacă vă întâlniți personal, luați în considerare și timpul petrecut pentru transport. O întâlnire
durează de obicei o jumătate de zi, inclusiv pregătirea și urmărirea.
Un prim apel telefonic vă poate ajuta să setați așteptările și să examinați solicitările, mai ales dacă
aveți timp limitat pentru strângerea de fonduri. Este recomandat mai ales dacă sunteți contactat
de companie.
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Oricum, pregătiți întotdeauna următoarele:
Pentru a vă prezenta
Pentru a prezenta organizația, misiunea, viziunea, personalul cheie și membrii consiliului,
ceea ce aveți ați realizat până acum.
Nu ezitați să utilizați „tehnici de povestire” (cum a început organizația, provocări majore și
succese ...)
Aveți o ofertă standard de la care vă puteți adapta și lucra
Proiectați pachete specifice cu nivel diferit de angajament financiar

D - CUM SĂ GESTIONĂM ÎNTÂLNIREA?
O primă întâlnire a avut ca scop să se cunoască și să vadă dacă există o potrivire posibilă.
Solicitați întotdeauna o introducere a celor care participă la ședință, este important să știți cine
se află în ședință.
În timpul unei prime întâlniri, nu ezitați să începeți prin a pune multe întrebări pentru a înțelege
mai bine mediul și a vedea unde este posibilă alinierea pentru ambele organizații. Va trebui să
vă adaptați publicului.
În timpul întâlnirii, identificați un punct comun sau un interes și folosiți-l ca o concluzie a unei
întâlniri. La sfârșitul ședinței (întâlnirea de o oră ar trebui să fie suficientă), părăsiți
întotdeauna sala cu un „pas următor”.

E - IMPORTANȚA CONTINUARII
Țineți evidența companiei pe care o întâlniți, utilizând foi de calcul sau utilizați un sistem de
relații cu clienții (CRM), unele companii de software oferind chiar oferte pentru organizații
nonprofit.
Urmăriți datele, numele și funcțiile persoanelor pe care le-ați întâlnit, rezultatul întâlnirilor și
acțiunile de urmărire.
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După o întâlnire, este important să continuati cu:
Un e-mail care trebuie trimis la maxim 1 sau 2 săptămâni după întâlnire, în mod ideal cu
un document, cum ar fi o prezentare) care poate fi partajat intern, pentru a ajuta la
promovarea proiectului către alți colegi, conducere și decidenți.
Configurați un interval de timp de urmărire, pentru a programa un apel sau un e-mail după 2
săptămâni, dacă nu ați auzit.
Urmăriți întotdeauna: oamenii sunt ocupați și ar putea sări peste e-mail sau apel. Urmărirea
face parte din viața profesională. Unii oameni vor răspunde doar persoanelor care urmăresc,
deoarece arată motivația lor.
Evitați să aveți „tehnici de vânzare cu apeluri comerciale reci”, mai ales dacă nu vă simțiți
confortabil și care ar putea să nu reflecte munca non-profit.

Fii întotdeauna sincer și autentic, comunică-ți angajamentul, valorile și importanța muncii
tale!
F - DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII STRUCTURATE PENTRU
ABORDAREA COMPANIILOR
S-ar putea să decideți să adoptați o abordare proactivă a companiilor pentru a asigura noi
parteneriate și resurse pentru a vă susține activitatea ca organizație non-profit / socială. Aceasta
înseamnă planificarea unei strategii de strângere de fonduri care include contactarea companiilor
care vă pot ajuta.
Rețineți că strângerea de fonduri este, de asemenea, adesea o chestiune de rețea personală și
relație. Va fi mai ușor să abordați o companie unde cunoașteți pe cineva decât să vă adresați
companiilor cu care nu aveți nicio legătură.
Când planificați o apelare sau o campanie de strângere de fonduri, luați în considerare
următoarele:
Utilizați LinkedIn pentru a identifica numele persoanelor pe care le puteți vorbi și dvs.
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Participați la evenimente și rețele, deoarece este o modalitate excelentă de a întâlni potențiali
suporteri și parteneri.
Folosiți-vă rețeaua și nu ezitați să cereți recomandări sau introducere.

Există multe companii la care te-ai putea apropia, va trebui să selectezi companiile care au cel mai
mult sens pentru tine.
Faceți lista dvs.: identificați companiile de top (top 3, top 10, listă lungă ...) cu care doriți să
lucrați.
Identificați pe cine doriți să contactați în cadrul companiei.
Evitați să încercați să contactați diferite persoane din organizație la momentul respectiv.
Puteți încerca să contactați pe altcineva numai dacă ați încercat de mai multe ori și nu ați primit
răspunsul
Decideți cea mai bună modalitate de abordare a acestora.

Care sunt modalitățile tradiționale de abordare a companiilor?
Apel telefonic, apel rece: în acest caz, fii pregătit pentru tonul tău și fii clar cu ce vrei să
primești. Așteptați să vă fie dificil să ajungeți la persoana cu care doriți să vorbiți (sunați
întotdeauna cu un nume pentru a ajunge).
Trimiterea prin e-mail: pregătiți un e-mail profesionist (scurt și concis) și, de preferință,
includeți un link web relevant și o scurtă prezentare / broșură.

Solicitați o întâlnire sau o acțiune de urmărire. Urmăriți întotdeauna așa cum am menționat
anterior!
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Capitolul 3 - Voluntariat corporativ
1 - CE ESTE VOLUNTARIATUL CORPORATIV? DE CE SUNT
COMPANIILE INTERESATE SĂ OFERE VOLUNTARI CORPORATIVI?
Voluntariatul corporativ își propune să motiveze și să permită angajaților să sprijine nevoile ONGurilor prin conducerea angajatorului. Este o componentă a implicării unei responsabilități sociale
corporative (RSC) a unei companii și este o modalitate bună de a dezvolta aceste politici prin
creșterea implicării și păstrării. Este câștigător pentru ambele ONG-uri și companii.
Oferă oportunități de angajare a angajaților și le permite să lucreze la ceva semnificativ
social și diferit.
Angajații revin la muncă cu abilități și talente îmbunătățite din experiența lor de voluntariat.
Personalul caută un scop în slujbele lor, iar voluntariatul corporativ este o modalitate bună de
a atrage potențiali angajați, ilustrând valorile organizaționale în acțiune.
Pentru companiile mari, în special în domeniul serviciilor profesionale, acest lucru poate utiliza
timpul neutilizat al personalului între proiectele clientului sau în perioadele mai lente din ciclurile
de afaceri. Acest timp de șomaj, mai degrabă decât pierderea și scăderea moralului, poate fi folosit
în mod profitabil pentru a crea un impact pozitiv cu voluntariatul corporativ.
Voluntariatul corporativ poate fi ad hoc sau mai organizat și structurat.
Ad Hoc/Nestructurat = pe baza unei oportunități, a unei nevoi a unei organizații, cineva din
companie va prelua conducerea și va găsi resursele relevante pentru a ajuta ONG-ul o dată sau
mai regulat. Niciun acord formal între companie și angajați; nu există instrucțiuni specifice
pentru angajați în afară de furnizarea de informații despre oportunități.
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Structurat = încurajat la nivel corporativ, cu o persoană responsabilă de dezvoltarea
programului în parteneriat cu organizația (comunicare, recrutare, furnizarea de informații
despre voluntariat, asigurarea profilurilor potrivite și urmărirea planificării). „Cartă” specifică
pentru angajați. Timpul alocat pentru fiecare angajat ca voluntar în timpul orelor de lucru (în
general de la câteva ore la câteva zile pe săptămână, deși uneori mai mult).

COMUNICARE / BRANDING ANGAJATOR
Voluntariatul corporativ este adesea condus de:
Comunicare
Resurse umane
Unități de afaceri CSR din companie.
Fiecare companie își definește propriul program de voluntariat corporativ în domenii specifice în
care doresc să fie implicați.
Pentru a avea succes, proiectele de voluntariat bazate pe competențe necesită:
Să fie echipat și sprijinit de oameni care au experiență în managementul proiectului,
managementul voluntarilor, viziunea și obiectivele companiei și zona de concentrare a
proiectului.
Pentru a avea acces rapid la cei cu putere de decizie în cadrul organizației. Persoanele care fac
parte din această parte atât pentru companie, cât și pentru organizația non-profit ar trebui săși folosească în jur de 10 sau 20% din timp pentru a asigura un management de proiect
conștient.
Înainte de implementare, proiectul are nevoie de managementul documentat pentru a-l
implementa eficient.
De aceea, multe companii și organizații nonprofit, în special cele mai noi în domeniul
voluntariatului bazat pe competențe, angajează deseori un intermediar pentru a ajuta la lansarea
și derularea programului. Un număr mare de companii mari lucrează deja cu platforme de
voluntariat corporativ pentru a-și gestiona angajamentul angajaților în organizații de caritate,
programe și evenimente bazate pe misiuni.
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Ajută ONG-ul să identifice proiectele potrivite, să le pregătească și să le aplice, apoi să le
gestioneze, deoarece știu cum să reușească proiectele.
Este o modalitate de a promova nevoile ONG-ului prin adăugarea proiectului pe platforma lor
pro-bono.
Aceste platforme prezintă diferitele asociații în care angajații pot acorda timp și oferă
instrumente pentru proiectarea, administrarea și gestionarea voluntariatului corporativ.
Acestea includ instrumente de raportare care măsoară eficiența activității și a programului,
împreună cu un tablou de bord cu activitate și eficiență voluntară
Pentru unele organizații, angajații sunt liberi să facă parte sau nu din voluntariatul corporativ, dar
pentru altele, voluntariatul corporativ este obligatoriu.
Companiile folosesc diverse metode pentru a recruta angajați ca voluntari, cum ar fi site-uri
web, pliante pentru buletine, buletine informative și evenimente interne.
Comunicarea cu conținut clar, dinamic și atractiv trebuie să fie accesibilă fiecărui angajat pentru
a recruta voluntari.
Mărturiile angajaților sau ale ambasadorilor sunt o modalitate bună de a pune în evidență
programul voluntariatului corporativ
Pentru a gestiona un bun program de voluntariat corporativ, angajații ar trebui să fie:
- Consultat în proiectare
- Să li se ofere posibilitatea de a selecta activitățile la care doresc să facă parte.

2 - BENEFICII PENTRU ORGANIZAȚIILE NON-PROFIT.
Diferite tipuri de „voluntari corporativi”, care sunt adaptabile în ceea ce privește profilul
angajaților.
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Voluntariat tradițional: de exemplu, servirea supei persoanelor fără adăpost, ajutarea la
pictarea unei clase; acest voluntariat nu necesită abilități tehnice specifice, principalele resurse
necesare fiind timpul și bunăvoința de a ajuta. Acest tip de voluntariat poate fi realizat de către
toți angajații companiei, deoarece nu necesită abilități specifice. Ajută ONG-ul să crească rapid
și la cerere numărul de voluntari necesari pentru o acțiune specifică.
Voluntariat bazat pe abilități: utilizarea abilităților profesionale pentru a sprijini o organizație
sau beneficiarii acesteia, cu abilități specifice, cum ar fi contabilitate, marketing; acest lucru
implică, de obicei, mai multă organizare (potrivirea voluntarului cu nevoile) și, de asemenea, un
interval de timp mai lung (calificarea superioară înseamnă a fi inclusă într-un proiect mai mare,
dificil de oferit doar pentru câteva ore la un moment dat ...)
Acesta este un angajament de scurtă durată, pentru a descoperi și a explora ce este
voluntariatul bazat pe competențe. Poate fi o implicare pentru o zi, de exemplu. Weekend-ul
pentru femeile digitale pentru femei, atelierul corporativ de informații sau contribuția la abilități
specifice este o oportunitate uimitoare pentru a realiza acest test. Aceste acțiuni permit o
implicare realistă și nu o lucrare importantă de pregătire a acesteia.
Este posibil să se creeze un angajament pe termen lung, care este posibil atunci când
companiile obișnuiesc să lucreze cu ONG-ul, deoarece voluntariatul corporativ se încadrează în
zilele de lucru și în prioritățile de afaceri ale unui angajat.

3 - MOTIVAȚIA PENTRU VOLUNTARII CORPORATIVI
Voluntariatul corporativ este un mod real de a motiva angajații și de a spori eficiența.
Există multe motive pentru care angajații participă la voluntariatul corporativ. Apelează la un mod
intrinsec de motivație:
altruism
căutarea sensului în viața personală
impactul corporativ al organizației
sporirea bunăstării și fericirii
anxietate și depresie reduse
creșterea stimei de sine.
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Ei își pot dezvolta propria satisfacție prin participarea ca voluntari, pentru învățarea pe care o pot
dobândi. Voluntariatul crește, de asemenea, motivația, încrederea în sine, dezvoltarea
leadershipului și alte abilități.

În plus, angajatorii beneficiază de îmbunătățirea imaginii lor, de îmbunătățirea reputației lor și de
moralul ridicat și de noile abilități dobândite de angajații lor. Angajatul va răspândi vestea despre
oportunitățile companiei atunci când este mândru că aparține unei organizații care susține o cauză
și are șansa de a:
lucrați la ceva cu scop
să poată ajuta pe alții
accesați activități de voluntariat selectate
voluntariat în timpul zilei și al programului de lucru.
Creați procese care funcționează pentru organizația dvs. Construirea de relații pe termen lung cu
companii și transformarea voluntarilor corporativi într-un atu pentru organizația dvs.

4 - EVENIMENTE PENTRU COMPANIE
Companiile sunt parteneri importanți pentru aceste proiecte, deoarece angajații lor pot oferi
cunoștințe practice și abilități femeilor participante. De asemenea, pot împărtăși instrumente
utile și aplicații din lumea reală care pot ajuta la dezvoltarea proiectelor participanților.
Împuternicirea femeilor și egalitatea de gen în general sunt câteva dintre bazele fundamentale ale
dezvoltării durabile. Potrivit Băncii Mondiale, aceste zone fac parte integrantă din progresul
economic, deoarece reprezintă un vector de dezvoltare pentru combaterea sărăciei și reducerea
inegalităților.
Sprijinind evenimentele care ajută femeile să devină antreprenori, partenerii Move it Forward își pot
folosi influența și rolul cheie în societate pentru a promova egalitatea de gen.
Există mai multe modalități de a face acest lucru, prin hackathon-ul de start digital, coaching
individual, sau prin crearea de evenimente axate pe companie după acest eveniment principal, în
care participanții își pot continua proiectul prin sprijinul voluntarilor companiei.
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A - PARTICIPAREA ANGAJAȚILOR LA ÎNCEPUTUL WEEKENDULUI DIGITAL
Săptămâna de start digitală Move It Forward este o modalitate bună de a implica companii întrun parteneriat pe termen lung. Compania nu poate doar să susțină financiar evenimentul, ci și să își
mobilizeze angajații pentru a participa ca mentori. Poate crește moralul angajaților, poate stimula
inovația și poate mobiliza inteligența colectivă a angajaților săi pentru a sprijini femeile
antreprenore.
AVANTAJELE PENTRU ANGAJAȚI SUNT NUMEROASE:
Simțiți-vă mai conectați atât la compania lor, cât și la ceilalți angajați
Simțiți-vă mai încrezători în abilitățile lor și beneficiați de o stimă de sine îmbunătățită, în
special pentru femeile angajate
Simțiți-vă că susțin o cauză bună datorită companiei lor
Transferați-vă abilitățile în timp ce învățați ei înșiși lucruri noi
Beneficiați de experiența concretă în antreprenoriat și eliminați bunele practici care se aplică
proiectelor interne
Simte-te inspirat și motivat de femeile antreprenore

B - CONTRIBUȚIA ABILITĂȚILOR ȘI CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE PE
PARCURSUL A 2-4 ORE DE COACHING PE UN ASPECT PARTICULAR
AL PROIECTULUI ANTREPRENORIAL.
Companiile ar putea oferi abilități specifice prin angajații lor pro-bono, care sunt experți în domenii
legate de nevoile mentorului de a răspunde femeilor. Compania le propune angajaților să lucreze
cu femeile pentru un anumit număr de ore la proiectele lor antreprenoriale într-o singură formare.
Acestea ar putea include mentorat în plan financiar, juridic, de afaceri ... Aceste sesiuni de
coaching ar putea fi organizate online sau fizic.
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C - ATELIERE DE „INTELIGENȚĂ COLECTIVĂ” CU UNA SAU MAI
MULTE COMPANII, ÎN SPECIAL ÎN TIMPUL ZILEI DE ANGAJAMENT
SOLIDAR (ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ)
Grupuri de câte 3-10 persoane per participant / proiect. Compania (sau companiile) oferă
angajaților săi oportunitatea de a lucra cu femeile antreprenore pentru o jumătate sau o zi
întreagă la proiectele lor antreprenoriale prin ateliere de colaborare organizate și conduse de un
antrenor instruit.
Participanții își prezintă proiectele, obiectivele și principalele probleme și oportunități înainte ca
echipa să înceapă să lucreze în jurul provocărilor antreprenoriale definite.
După această sesiune de lucru în grupuri mici, toate grupurile se reunesc pentru a împărtăși celor
ce au învățat cu ceilalți.
La sfârșitul atelierului, ar putea fi stabilit un timp de rețea cu gustări și băuturi pentru a promova
schimburi informale și a încuraja schimbul de cunoștințe și schimbul între grupuri.

Digital Starter
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CONCLUZII
Acest document își propune să vă ofere o imagine de ansamblu a ceea ce este
responsabilitatea socială a întreprinderilor, ceea ce este necesar pentru strângerea de fonduri
și cum să beneficieze de voluntariatul corporativ atunci când planificați o acțiune de sprijinire a
femeilor antreprenore, cum ar fi Digital Starter Weekend „Move it Forward”. Explicațiile
oferite și sfaturile practice ar trebui să vă ajute să navigați prin procese complexe, în special
pentru cei care nu sunt încă familiarizați cu lumea corporațiilor.

Hibridizarea resurselor publice și private va fi, probabil, din ce în ce mai necesară în viitor, iar
implicarea companiilor și a sectorului privat în abilitarea femeilor abia începe.
Acestea sunt îndrumări pe care le puteți urma sau pur și simplu vă puteți inspira. S-ar putea să
puteți folosi numai unele părți și să găsiți altele mai puțin relevante pentru dvs. Vă rugăm să nu
ezitați să îl adaptați la nevoile dumneavoastră. Cu toate acestea, consecvența și calitatea
monitorizării sunt întotdeauna importante.
Fiecare organizație este diferită și este esențială pentru înțelegerea mediului social și economic,
este să ne putem adapta la propriul context pentru a crea oportunități și impact.
Pentru a vă ajuta să puneți în practică pregătirea unui sfârșit de săptămână Digital Starter sau
orice alt tip de stagiu, veți găsi mai jos o listă de verificare pentru a vă asigura că sunteți gata să
vă creați propriul plan de abordare a companiilor pentru a vă sprijini în călătorie!
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