
 

 
 

 

 نصائح للحفاظ على استمرارية عملية جمع التبرعات الخاصة بكم

 خالل وباء فيروس كورونا 

 لقد غيّر فيروس كورونا العالم الذي نعيش فيه. فجميعنا نشعر بالقلق الشديد تجاه عائلتنا، ومنظماتنا الوطنية، وقدرتنا على ضمان حصول

كحركة واحدة، متحدات  عليهاالفتيات على فرصة لجعل العالم مكانًا أفضل. وبينما تعتبر هذه األوقات من الصعوبة بمكان، فإننا سوف نتغلب 

 رسالتنا المشتركة لخدمة الفتيات.  في 

ً ما يترتب على األوقات الصعبة توافر الفرص! فأثناء بقاؤنا في منازلنا، لدينا الوقت الكافي لبناء وترسيخ عالقتانا مع المتبرع ين ودوما

ئذ، ستكون عالقتنا مع المتبرعين والجهات المانحة باإلضافة إلى اختيار جهات جديدة. ومن المؤكد أن هذا الوباء سيزول في وقت ما، وعند

 والمانحين أقوى من أي وقت مضى.  

 فيما يلي خمس نصائح للمساعدة في تعزيز جمع التبرعات لمؤسساتكم الوطنية.

 .  عقد اجتماعات افتراضية مع الجمعية الوطنية1

مدى تأثير فيروس كورونا على  وأفكارهم. مناقشةتتم مشاركة خطتكم لجمع التبرعات مع أعضاء الجمعية الوطنية وطلب اقتراحاتهم 
قدرتكم لجمع التبرعات لبرامج تنمية القيادة الخاصة بالفتيات. قبل االجتماع، يتم الطلب من كل عضو في الجمعية الوطنية تقديم أسماء 

مدى استعداد أعضاء الجمعية الوطنية خمسة عمالء محتملين يمكن التواصل معهم للحصول على الدعم. أثناء االجتماع، يتم االستفسار عن 
 لتقديمكم أو الترتيب الجتماع تعريفي )لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على دورة تعزيز تبرعات األفراد(.

 .  طلب اجتماع افتراضي مع كبار المتبرعين والجهات المانحة2 

عند بدء التواصل، يتم طلب المساعدة والتبرعات من المتبرعين والجهات المانحة. قم بإعداد قائمة بأهم المتبرعين والجهات المانحة مع  
الترتيب لعقد اجتماعات افتراضية معهم. ابدأ الحوار باالستفسار عن حالهم وحال أسرهم في هذه الفترة. شاركهم مدى تأثير الوباء على 

نظمة على خدمة الفتيات. أخبرهم بما تواجهه وما تحتاجه للتغلب عليه. امنح المتبرعين الفرصة للتعبير عن آرائهم ومفاجأتك قدرة الم
 بطرق إيجابية.

 .  تواصل مع كل متبرع للتعبير عن مدى اهتمامك بالتواصل معه3

وأهم المتبرعين المحتملين هم المتبرعين الحاليين. لذا، قم بإعداد رسالة بريد إلكتروني وافية بحيث تعبر عن مدى اهتمامك بالمتبرعين 
وأسرهم. قد يكون لدى العديد منهم آباء مسنين معرضين لخطر اإلصابة بالفيروس.  عبر عن مدى اهتمامك بوضعهم وتقديرك لدعمهم 

 السابق.  

 أطلب ما تحتاج.  4

عبر عما تحتاجه واعرض الطرق التي يمكن للمتبرعين مساعدتك من خاللها. ضع في اعتبارك تقسيم بعض المشاريع الكبيرة في صورة 
قائمة تسوق بحيث تتضمن الطرق التي يمكن للمتبرع دعمك من خاللها. لن يتمكن بعض المتبرعين من التبرع ولكن قد يأتي دور متبرعين 

لمساعدة في وقت الحاجة.  إذا لم يتمكنوا من التبرع في هذا الوقت، فكر في طرق أخرى إلشراكهم، فقد يتبرعون في وقت الحق آخرون ل
عندما يكونون في وضع أفضل، لذا يجب التأكد من استمرارية الهامهم بقضيتك. الهدف هو الحفاظ على إلهام وإيمان المتبرعين برسالة 

 منظمتك.

 ق واالحتماالت الجديدة. تحديد اآلفا5 

اطلب من أعضاء الجمعية الوطنية وكبار المتطوعات واآلباء المشاركين اقتراح أسماء محتملة أو حتى   طرح األسئلة وبناء الشبكات:
 ترتيب لقاء تعريفي. دائًما ما تكون اللقاءات التعريفية مع النظراء هي األقوى عند التواصل.

تابع الصحف المحلية بحثًا عن األشخاص النشطين في مجتمعك الذين قد يدعمون القضايا المماثلة ممن   القراءة:كن مطلعاً وملماً من خالل 
 يرغبون في معرفة المزيد عن المرشدات وفتيات الكشافة.   

 

 



 

 
 

 

 

بمجرد االنتهاء من إعداد قائمة بالجهات المانحة المحتملة يتم تحديد اهتماماتهم، ووظائفهم،  : البحث عن المتبرعين والجهات المانحة
وإمكانياتهم فيما يتعلق بالتبرعات، وغيرها، وما هي العوامل المشتركة مع رسالة المنظمة الوطنية ورسالة الجمعية العالمية للمرشدات 

 . يك قائمة بالمتبرعين المحتملين لبدء التنفيذوفتيات الكشافة. عندما ينتهي الوباء، سيكون لد


