
5 ideias para envolver
voluntários em

fundraising



Um grupo de novos voluntários está
começando este mês e você gostaria que
eles ajudassem a aumentar a renda da
organização. Como fazer isso? Eles
podem não ter nenhuma experiência
com o mundo do fundraising de recursos
e nunca ouviram falar de pedidos de
financiamento, relatórios de doadores ou
campanhas de captação de recursos.

No entanto, se você já os selecionou e
eles escolheram você, eles certamente
estão interessados e apaixonados pelo
trabalho que você faz!

Esta postagem fornece cinco idéias
para capitalizar a paixão e o
compromisso dos voluntários ao fim de
apoiar financeiramente sua ONG.
Lembre-se de que a maioria dos
voluntários se esforça para ajudar e
aprender! Com as ferramentas e
orientações certas, eles podem fazer
uma enorme diferença no trabalho que
você faz e nos seus esforços de
captação de recursos.
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Você está apontando aos lugares ricos?
Então, um jantar em um restaurante chique,
juntamente com uma apresentação ou um
sorteio, pode ser um dos melhores golpes!
Gostaria de envolver turistas e expatriados?
Opte por um encontro semanal: quiz de pub,
intercâmbio de idiomas, oficinas...

É para todos que trabalham em/ou
perto de qualquer animado centro
urbano, onde moradores ou turistas
têm poder de compra suficiente para
participar nos seus eventos. Se você
trabalha em um contexto
desprivilegiado, continue lendo: há algo
para você apenas algumas linhas
abaixo!
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1Organização de eventos locais

Uma equipe de voluntários
entusiasmados é a equipe perfeita para
organizar um evento de caridade local
de sucesso. Que tipo de eventos? Isso
depende das habilidades dos
voluntários e do contexto local. Apenas
peça que eles sejam criativos!

Não se esqueça de garantir que seus
voluntários entendam dois conceitos
fundamentais: que é o "ethos" da sua
organização e como funciona o contexto local.
E o que há para seus voluntários? A
possibilidade de melhorar as habilidades de
organização e gerenciamento deles para
começar. E muita diversão!



Toma todos os tipos de coisas para criar
um mundo! Cada cultura é linda e vale
a pena descobri-las. Em qualquer lugar
onde você trabalha pelo mundo, com
certeza haverá artesanato ou produtos
que as pessoas em casa podem estar
interessadas em comprar. Ou melhor
ainda, sua ONG pode estar envolvida
em uma empresa social!

Eles têm um vínculo emocional e os
conhecem muito bem. Vamos começar a
trabalhar e iniciamos a planejar como
você pode fazer isso. Eles poderiam levar
alguns produtos para casa e vendê-los
em seu grupo social ou comunidade
local. Os lucros serão doações que irão
para o trabalho que você faz. Ou você
tem mais alguma coisa em mente?
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2 Um representante de
vendas de produtos

locais

Verificar se é legal e seguro para um voluntário levar certa quantidade / número de produtos de volta
para casa!

Os voluntários são os melhores
representantes de vendas de produtos
da região que eles descobriram através
da colocação deles.



Existem empresas de sucesso na área em
que você trabalha? Uns restaurantes,
bares, lojas ou agências de turismo de
sucesso? Você não precisa ser uma
grande organização para estabelecer
uma parceria “ganha-ganha” com uma
empresa local. Então faça trabalhar seus
voluntários! Peça-lhes que comecem a
trabalhar em networking com essas
partes interessadas locais, apresentando o
impacto que seu trabalho tem na
comunidade local e quantos benefícios 
leva sua ajuda. Uma parceria de longo
prazo é o que você procura: doações
recorrentes farão tanta diferença para
suas finanças e para sua imagem pública.

E se você trabalha em um contexto
desprivilegiado? Seus voluntários
podem fazer isso de casa! Proponha-os
a começar a trabalhar em networking
com empresas que de alguma forma
estão conectadas ao que você faz (mas
pode ser qualquer pessoa
realmente).Pergunte se eles estariam
interessados em patrocinar você
"dedicando" um prato, ou um outro
produto, à sua ONG. E então, uma
pequena porcentagem do preço de
venda do item tem de ser direcionada à
sua instituição de caridade. Faz sentido,
não é?
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3 Networking com empresas locais



Ter embaixadores é fundamental para
encontrar novos doadores individuais.
Também pode ser uma boa maneira de se
conhecer dentro de um grupo de caridade
universitário, uma escola ou outro tipo de
comunidade. Causar uma boa impressão
neles pode levar à organização de um evento
de caridade para você ou a uma de doação
regular. Você nunca pode saber o que as
pessoas podem inventar, uma vez que
ouvem sobre o incrível trabalho que você faz.

Os embaixadores de boa vontade são
provavelmente a melhor ferramenta
de“marketing”para pequenas
organizações. E os voluntários que
voltam para casa são definitivamente os
melhores embaixadores que você pode
encontrar! Nunca deixe seus voluntários
forem embora e esquecerem você,
depois de aprender e fazer experiência
com você.
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4 Embaixadores



Alguns de seus voluntários podem ser realmente
esportivos ou aventureiros, e terão prazer em
fazê-lo! Inscreva eles em uma competição
quando voltarem para casa (você paga dessa
vez!) e ajude-os a executar uma campanha e a
criar uma página de crowdfunding conectada à
sua conta bancária. É isso aí!
E, a propósito, eles podem colocar isso no
currículo também! Prometemos que parece
bom.

Aceitar um desafio para a caridade é
gratificante e divertido! Em alguns
países, já á prática comum: você se
inscreve em uma maratona, caminhada
ou competição e pede a seus amigos e
familiares que apoiam seu desafio
doando por uma boa causa. É certo que
em outros países pode ser um pouco
estranho e seus amigos podem
primeiro responder: “O quê? Pagando
para vê-lo suar por 42 km? “. Mas eles
acabarão conseguindo!
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5 Receba voluntários
em um desafio!



Web site
www.aynicooperazione.org

Entre em
contato

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889

@Aynicoop

https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

