
М Е Т О Д И К А Л ЫҚ  Қ Ұ Р А Л
 

К Р А У Н Д Ф А Н Д И Н Г
Ж Ә Н Е

Ф А Н Д Р А Й З И Н Г  
 



3 
 

КРАУНДФАНДИНГ ЖӘНЕ ФАНДРАЙЗИНГ ҰЙЫМДАРДЫҢ 

ТҰРАҚТЫ ЖҰМЫСЫ ҮШІН РЕСУРСТАРДЫ ТАРТУДЫҢ ЖҮЙЕСІ 

РЕТІНДЕ  

Жеке қайырымдылық - бұл қазіргі Қазақстандағы қаражат жинаудың ең 

қызықты тақырыптарының бірі. Осыдан 6-8 жыл бұрын бұл дереккөз 

коммерциялық емес ұйымдардың көпшілігі үшін жаңа болды. Бүгінде 

Қазақстан басқаларға қарағанда жеке қайырымдылық көшбасшыларының 

қатарынан әлі алыс, сонымен қатар біздің көптеген отандастарымыз үшін жеке 

қайырымдылық жалпы практикаға айналды, ал көптеген ұйымдар үшін - 

маңызды, тіпті негізгі табыс көзі. Сізде бар брошюра сізге Қазақстандағы жеке 

қайырымдылықты кім, қалай және не үшін беретіні және тартатыны туралы 

түсінік береді. Бұл көзбен жұмыс жасамағандар қайырымдылық тартудың 

алғашқы қадамдарын жасай алады. Жеке донорлармен жұмыс жасайтындар 

үшін брошюра олардың жұмысын дамытуға және жақсартуға көмектеседі. 

Интернеттің әлеуметтік ұйымның ресурстарын табысты тартудың қуатты 

алаңына айналуының ең жақсы мысалдарының бірі, краудфандинг. Бұл 

бірнеше жыл бұрын басталған салыстырмалы түрде жаңа қозғалыс. Басында 

бұл жай ғана идея болды, біртіндеп көлемі 2014 жылдың аяғында бүкіл әлем 

бойынша 5,1 миллиард долларға бағаланған тұтас салаға айналды. 

Қазақстандағы краудфандинг - бұл қаражаттың салыстырмалы түрде аз бөлігі. 

Дегенмен, біздің елде орталықтан ақша жинауға және жіберуге, оларды белгілі 

бір қажеттіліктер үшін мүмкіндік беретін платформалар жасалуда. 

Ресурстарды табысты тарту үшін ҮЕҰ -ға келесі әрекеттер тізбегін ұстану 

ұсынылады: 

- фандрейзинг пен краудфандингтің негізгі түсініктерін үйрену; 

- қаражат жинауды және краудфандингті жүзеге асыруды реттейтін 

федералдық және аймақтық нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу; 

- ресурстардың мүмкін болатын көздерімен танысу және белгілі бір ҮЕҰ үшін 

жергілікті жағдайда неғұрлым сәйкес келетінін анықтау; 

- қаражат жинаудың краудфандингінің мүмкін болатын мақсаттарымен және 

қалаған нәтижелерімен танысыңыз және олардың арасынан мүмкін 

болатынын анықтаңыз; 

- краудфандинг қаржыландырудың негізгі қағидаларын түсіну және заңмен 

қиындықтарды болдырмау үшін оларды қатаң сақтау; 

- қаражат жинаудың негізгі кезеңдерін зерттеу және өз жоспарын құру; 

- донорлардың алуан түрлілігі және олармен жұмыс істеу ерекшеліктері 

туралы білім алу; 



4 
 

- өзіңізге қолайлы донор / демеуші файлының нысанын жасаңыз; 

- қаражат жинаудың мүмкін әдістерін (құралдарын) меңгеру; 

- донорға шешім қабылдауды және оны кейіннен орындауды жеңілдететін 

ережелермен танысу; 

- фан-райнинг компаниясын жоспарлау мен жүргізу алгоритмін әзірлеу және 

ұстану; 

- егер сізден бас тартылған болса, онда сіз қателермен жұмыс жасап, неге 

бұлай болғанын білуіңіз керек, ал болашақта қателерді ескеруіңіз керек; 

- краудфандинг платформаларының (сайттарының) ресурстарын және 

олардың жұмыс принциптерін меңгеру. 

 

1. Негізгі түсініктер.  

Фандрайзинг жиынтық формаларының жүйесі ретінде қаражат жинау 

 

Фандрайзинг - демеушілікті мақсатты түрде жүйелі түрде іздеу (немесе 

басқа) әлеуметтік маңызы бар жобаларды (бағдарламаларды, әрекеттер) және 

әлеуметтік маңызы бар институттарды қолдау. 

Қаржыландыру әр түрлі көздерден қаражат тартуды қамтиды. 

Өзін-өзі қаржыландыру мен қаражат жинау тетіктерін анықтау, сонымен қатар 

сыртқы көздерден ресурстарды тарту. 

Өзін-өзі қаржыландыру мен қаражат жинауға мыналар жатады: 

- мүшелік жарна; 

- акционерлік қоғамның жарнасы; 

- КЕҰ мүлкінен түсетін кіріс; 

- акциялар, облигациялар, бағалы қағаздар мен депозиттер; 

- сатуға арналған белгілері бар тауарлар өндірісі; 

- көрмелер мен сатулар өткізу; 

- басылымдарды шығару және сату; 

- жеке қайырымдылық жинау науқандары (азаматтар, демеушілер, донорлар); 

- жаппай акциялар, пошта кезінде алымдарды, аукциондарды, лотереяларды, 

«шеңбердегі қалпақшаларды» көрсету; 
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- SMS төлемдері, онлайн төлемдері. 

Ресурстар көздері: 

- федералды, аймақтық немесе жергілікті деңгейдегі бюджеттер; 

- бюджеттен тыс қорлар; 

- отандық қорлар мен ұйымдар; 

- тұрғындардың тапсырысы бойынша жұмыстарды орындау; 

- ақылы қызмет көрсету; 

- жергілікті атқарушы органдар тапсырыс берген жұмыстарды орындау; 

- халықаралық бағдарламаларға қатысу; 

- шетелдік қорлардың гранттары; 

- еріктілер ресурстары; 

- краудфандинг. 

Маңызды! ҮЕҰ жарғысында көрсетілген нысанда қаражат жинау шараларын 

өткізу мүмкіндігі көрсетілуі тиіс. 

ҮЕҰ келесі мақсаттарға ақша іздейді: 

- нақты бағдарламаны, жобаны қаржыландыру. 

- әкімшілік және экономикалық қажеттіліктер. 

- күрделі қажеттіліктер (үй -жайларды, жабдықтарды сатып алу, салу, жөндеу). 

- тегін пайдалану мақсаттары (ұйымның қалауы бойынша). Әдетте 

«қайырымдылық мақсатта» деген сөзде. 

- мақсатты ұзақ мерзімді салымдарды қалыптастыру (депозиттерден, 

акциялардан, жылжымайтын мүліктен түсетін табыс). Бұл жарнадан түскен 

қаражат қайырымдылық мақсаттарға жұмсалады. 

Фандрайзингтан күтілетін нәтижелері: 

- ақшалай қаражат; 

- еріктілер уақыты; 

- серіктестердің технологиялары мен ноу-хау; 

- тауарлар, жабдықтар, өнімдер (ақысыз немесе қолайлы бағамен); 

- қызметтер. 

Фандрайзингтың ерекшеліктері: 
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бұл тек ақша іздеу ғана емес, нақты мәселелерді шешу үшін сіздің жұмысыңыз 

аяқтау үшін ақша қажет болатын мәселе; 

- қаражат жинауда ең бастысы ақша емес, қарым-қатынас (және адамдар 

арасындағы ұзақ мерзімді қарым-қатынас қажет); 

- барлық қаражат жинау процесінің орталығында адам тұрады (керекті адам 

керекті жерде, керек уақытта); 

- қаражат жинау кезінде олар ақша талап етпейді, бірақ әрқашан оның орнына 

бірдеңе ұсынады (мысалы, қолдау көрсете алатын адамға қуаныш, шабыт  

беретін ұйымдар). 

Фандрайзингтың принциптері: 

- Адамдар адамдарға ақша береді. Маңыздысы ұйымда емес, кім қатысады 

және кім ақша сұрайды. 

- Адамдар ақшаны ол туралы сұрағанда ғана береді. Ерікті қайырымдылықтар 

сирек кездеседі. 

- Адамдар ақша қалайды деп береді. Бұл оларды қуантады және оларға қанағат 

сезімін береді, яғни сіз ұйымға қайырымдылықты лайықты деп санағаныңыз 

үшін оны қарастыруды сұрамайсыз. 

- Адамдар ақшаны қажеттіліктерге емес, мүмкіндіктерді қаржыландыруға 

береді. 

Ұйымға мақсатқа жетуге немесе қиын тапсырманы орындауға көмектесу 

мүмкіндігі оның қаржылық жағдайын жақсартуға қарағанда тартымды. 

- Адамдар табысқа ақша береді, қажет емес. Жеңімпаз эффект қаражат 

жинауда да жұмыс істейді: адамдар табысты науқанға қатысуды, көбірек 

қолдау алатын ұйыммен жұмыс жасауды жақсы көреді. 

Осылайша, фандрайзинг: 

- көп сатылы процесс; 

- өзара қарым -қатынас (фонмен немесе фонсыз), әдетте, екі жақтың - өтініш 

беруші мен қайырымдылық жасаушының (донор, меценат, демеуші); 

- бірінші тарап әлеуметтік маңызы бар іс -шараларды жүзеге асыру үшін 

қаражат жинау және ресурстарды тарту мақсатында және оларды екінші тарап 

ұсыну туралы шешім қабылдау; 

- қаражат жинау кеңесшілердің, делдалдардың және бәсекелестердің 

қатысуымен жүреді; 
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-бәсекелестік жағдайында (шектеулі ресурс (қаражат) үшін бетпе-бет, ашық 

немесе сырттай бәсекелестік; 

- келісілген (немесе тараптардың біреуі ұсынған) рәсім шеңберінде; 

- қазіргі уақытта ол жүзеге асырылатын орта үшін заңды болып табылатын 

нысанда. 

2. ҮЕҰ -да фандрайзинг қалай ұйымдастырылады 

Фандрайзингке ҮЕҰ дайындау ережелері: 

1 -ереже: сізге фандрайзингті дамытуға инвестиция салу қажет (минимум - 

компьютерлік және көшірме жабдықтар, телефон, веб -сайт, цифрлық камера). 

2 -ереже: фандрайзинг бойынша топ құру және оқыту. 

3-ереже: фандрайзингке арналған материалдар жинағын (буклеттер, 

брошюралар, ұйымның логотипі бар конверттер, баннерлер, стендтер 

(жарнамалық акциялар үшін), үкіметтік емес ұйымдар туралы нақты ақша 

жинау буклеті, фото, миссия; тапсырмалар мен тақырыптар туралы 5-6 факт; 

1 -фотосуреттері бар 2 жағдай; сіздің ҮЕҰ -ға қалай көмектесуге болады. 

4 ереже: фандрайзинг жағдайларының тізімін жасаңыз (оқиғалар, оқиғалар, 

кездесулер, серіктестер табуға ыңғайлы). 

5 ереже: ақпараттық технологияларды қолдану. 

Фандрайзингтің негізгі кезеңдері: 

1. Жоспарлау: 

- фандрайзингтің маңызды бағдарламасын жасау; 

- бір жылдағы ҮЕҰ шығындарын анықтау; 

- фандрайзингтің түрлерін таңдау. 

2. Іске асыру: 

- фандрайзингтің әдістерін таңдау; 

- фандрайзинг үшін жауапкершілікті белгілеу; 

- фандрайзингті жүзеге асыруға қаражат бөлу. 

3. Бақылау: 

- фандрайзингтыңорындалуын бақылау: 

- өзгерістерді ескере отырып жоспарларды түзету. 

4. Талдау: 
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- жоспарлаудың тиімділігін анықтау; 

- іске асыру кезеңінің тиімділігін талдау; 

- соңғы нәтижелердің тиімділігін бағалау 

Фандрайзингті жоспарлаудың стратегиялық деңгейі 

Стратегиялық деңгейде екі мүмкін әрекет бар: гранттар (үкіметтік, 

халықаралық, кәсіпорындық гранттар) және науқандар. 

Қаражат жинаудың нақты әдісіне тоқталмас бұрын қажет: 

1. Уақыт шеңберін қарастырыңыз: 

- белгілі бір әдіс - жоспарлау, ұйымдастыру, іске асыру және т.б. арқылы 

фандрайзингті тарту қанша уақытты алады; 

- фандрайзинг басталғаннан ұйымға кіргенге дейінгі уақыт кезеңі қандай? 

Мысалы, фандрайзингке жүгіну-көп еңбекті қажет ететін және уақытты қажет 

ететін процесс. 

Ұйым жобаны дайындауға кететін уақыттан басқа, әр қордың өтінішті қарау 

мен шешім қабылдаудың арнайы тәртібі бар. Өтініш берілген сәттен бастап 

оны қаржыландыруға бірнеше ай өтеді. Кейде қорлар келесі жылға 

қаржыландыруға қызығушылық танытқан жобаны қосуды ұсынады:  

2. Бұл әдістің тиімділігін және оның көмегімен ұйымға қажетті соманы 

жинау мүмкіндігін алдын ала бағалаңыз. 

3. Ұйым қаражат жинау кезінде алатын шығындарды есептеңіз (қаражат 

жинауға жабдықтар, кеңсе керек -жарақтары, көлік және т.б. қажет пе). 

4. Адами ресурстарды есептеңіз (қанша штаттық жұмысшылар, еріктілер 

қажет болады, адамдарды қосымша тарту қажет пе, егер болса, қанша 

және қандай - белгілі бір білімі мен дағдылары бар адамдарға қажет). 

5. Бұл қызмет түрінің жергілікті қоғамдастықтағы, ҮЕҰ мен басқа да 

қаржыландырушы ұйымдар арасындағы имиджі мен беделі туралы көрінісін 

есептеңіз. 

Мысалы, бұны жұртшылық, бенефициарлар, экология мен денсаулық 

саласында жұмыс істейтін ұйымдар екіұшты қабылдады. 

6. Салықтар бойынша мүмкін болатын проблемалар. 

7. Тартылған қаражат сіздің ұйымның бюджетіне қалай әсер етеді 

(қаржылық жоспарлау). 
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8. Қолда бар қаржыландыру көздерін (шетелдік қор, мемлекеттік немесе 

жергілікті билік органдары және т.б.) бағалаңыз және таңдалған әдістерді 

қолданудың тиімділігі тұрғысынан оңтайлысын таңдаңыз. 

Мысалы, адам құқықтары мен экологиялық ұйымдардың әдістері қаншалықты 

ғылыми немесе технологиялық болса да, олардың қызметінің ерекшеліктеріне 

байланысты мемлекеттік немесе жергілікті бюджеттен қаражат алу мүмкіндігі 

аз, бірақ шетелдік қорлардан қаражат тарту ықтималдығы жоғары. Билік 

сияқты мәселелерді шешетін әлеуметтік ҮЕҰ жергілікті бюджеттердің 

қолдауына сене алады. 

Бақылауды қоғаммен байланыс қызметкерлерінен немесе тәуелсіз ұйымнан 

біреуге беруге болады. 

Бақылау әдістері ретінде сіз: 

- бухгалтерлік құжаттарды қоса бере отырып, бөлінген қаржының жұмсалуы 

туралы толық есеп; 

- жылдық есеп (әсіресе ұйымның тұрақты қолдауымен). 

Қаражат жинаудың тиімділігін талдау үшін сізге бірнеше сұрақтарға 

жауап беру қажет: 

- науқанның қойылған мақсаттары объективті қажеттіліктерге қаншалықты 

сәйкес келеді - қойылған мақсаттардың тиімділігі; 

- алынған нәтижелер қойылған мақсаттарға қаншалықты сәйкес келеді; 

науқанның тиімділігі; 

- нәтижеге қол жеткізу үшін қаражаттың жұмсалуы (ақша, уақыт, адамдар) 

қаншалықты тиімді болды; 

- шығындарды өтеу коэффициенті қандай (тартылған шығындар / шығындар) 

қаражат жинау үшін); 

- рентабельділік коэффициенті қандай (100% табыс (қарыз қаражаты мен 

қаражат тарту шығындарының арасындағы айырмашылық) / қарыз қаражаты. 

 

Ақша жинау тапсырмасы 

1. Донорлардың / демеушілердің жеке факторларын міндетті түрде ескеру. 

Олардың мотивациясын анықтау. 

Потенциалды донорлардың / демеушілердің ықтимал себептері: 

- Қайырымдылық - жүректің шақыруы бойынша көмек. 
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- мәселені шешуге жеке қызығушылық. 

- Тікелей пайда (бұл Ресейде әлі де салыстырмалы). 

- Жобаға қоғамның үлкен қызығушылығы. 

- Жарнама. 

- Жақсы бедел. 

- Амбиция. 

- Діни мотивтер. 

- Біреуге міндеттілік сезімі. 

- донордың / демеушінің мүдделер аймағы. 

- Ұйым жұмысының маңыздылығы мен пайдалылығын түсіну. 

- өлместікке ұмтылу, өзінің жадын мәңгі сақтауға және т.б. 

Корпорациялардың ұзақ мерзімді мүдделерінің себептері: 

- әлеуметтік қызметке тарту арқылы оң имидж мен тиімді PR қалыптастыру 

(бұл ұйымның тұтынушылар үшін де, инвесторлар үшін де тұрақтылығының 

көрсеткіші). 

- Белгілі бір нарыққа шығу (география немесе клиенттер құрамы тұрғысынан). 

- жаңа клиенттер мен серіктестерді тарту. 

- белгілі бір адамдарға қол жетімділікті қамтамасыз ету. 

- Фирманың қоғамға теріс әсерін азайту. 

- Фирма қызметіне әсер ететін әлеуметтік мәселелерге әсер ету: қауіпсіз және 

сау орта құру. 

- Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік перспективалы жұмыс беруші 

ретінде компанияның имиджін қалыптастырады, бұл өз кезегінде ең білікті 

және білікті кадрларды тартады. 

- компания ішіндегі қарым -қатынасты жақсарту. 

2. Ірі демеушілер үшін досьені сақтау, донордың сипаттамаларын, оның 

өмірбаянын, тіркеу жазбаларын жинақтау, ол туралы пікірлерді жазу, 

басылымдарды жинау - ақпаратты алу, жүйелеу, талдау және әр донорға 

қатысты тәсілдерді әзірлеуде қолдану қажет. 

Донор / демеуші файлының шамамен формасы: 
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Компанияның Аты: 

Мәліметтер: өнімдер (қызметтер), қазіргі жағдайы (шығын, табысты жыл ...), 

құрамы 

клиенттер; филиалдар, өкілдіктер 

Байланыс ақпараты: мекен-жайы, телефоны, факсы, электронды поштасы 

ТОЛЫҚ АТЫ. және басшының лауазымы, хатшының (орынбасарының, 

көмекшісінің) толық аты -жөні, адам, 

үкіметтік емес ұйымдардың шағымдары мен олардың телефон нөмірлеріне 

жауап береді 

Филиалдар туралы мәліметтер, егер олар сіздің аумағыңызда болса 

(тәуелсіздік, бюджеттерді пайдалану еркіндігі ...) 

Кәсіпорынның қайырымдылық саясаты 

Қаржы кімге, қанша, қандай мақсатта берілді 

Компанияның жарнама, маркетингтік саясаты 

Фирма қандай жарнама агенттіктерімен, PRмен жұмыс жасайды. 

Бұл агенттіктер туралы ақпарат. 

Арнайы ақпарат: хоббиі, басшылық пен сіз байланысатын адамдардың 

қызығушылығы, туған күні, отбасы құрамы, клубтарға, партияларға мүшелік. 

Фирма мен оның басшылығы туралы басылымдарды таңдау. 

Сіздің ұйымның өтініштері туралы ақпарат: қашан, кім, қандай себеппен 

шағымданды, не сұрады, қандай әдіс (телефон, хат, бару ...); жоспарланған 

қадағалау қадамдары (кейінгі қоңырау, еске салу, бару ...); апелляция 

нәтижелері туралы ақпарат (бас тарту, қайырымдылық - формасы, 

мөлшерінде); алғыс - қашан, кім, қандай формада; есеп (қандай формада, 

қандай күнге); жоспарланған қосымша қоңыраулар 

 

4. Қаражат жинау әдістері (құралдары) 

1. ҮЕҰ-да жиі кездесетіні - әлеуметтік жобаларды әзірлеу және оларды әр 

түрлі конкурстарға ұсыну жоғарыда талқыланды. 

2. Донорлармен жеке кездесулер, қаражатқа жеке жүгіну («бетпе -бет», 

«тікелей диалог»). Бұл әдіс негізінен корпоративтік донорлармен жұмыс, 

бірақ бүгін олар оны жеке қайырымдылық жинау үшін қолдана бастады. 
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Мысалы, Ресейдегі жетім балаларға көмектесетін SOS Балалар ауылдары 

қайырымдылық ұйымы жеке донорларға бағытталған кең ауқымды «бетпе-

бет» акциясын өткізді. Қордың қаражат жинаушылары көшеде, тұрғын 

аудандарда, сауда және кеңсе орталықтарында жұмыс істеді, қордың жұмысы 

туралы айтып, қорға тұрақты түрде көмектесуді ұсынды. Барлық 

қайырымдылықтар планшеттік компьютерде өңделді, қолма -қол ақшалар 

қабылданбады). 

 

3. «Жұмыс орнында» қаражат жинау. Бастапқыда ол мемлекеттік 

органдармен, қазіргі кезде - меншіктің әр түрлі ұйымдарымен жұмыс кезінде 

қолданылды. 

Технология: 

- компания, кәсіпорын немесе ұйым таңдалады; 

- ҮЕҰ өкілдері оның басшылығымен кездеседі және ұйым, қызмет, жобалар 

мен бағдарламалар туралы айтады. Егер компания ҮЕҰ-ға қызығушылық 

танытса, ол қай бағдарламаға қатысқысы келетінін таңдайды. 

- қызметкерлерден жеке қайырымдылық жинауға арналған іс -шаралардың 

уақыты анықталады. Сонымен қатар, ҮЕҰ өз қызметкерлерімен / еріктілермен 

жұмыс жасайды және жұмыс формалары мен әдістерін анықтайды. 

- стратегия әзірленуде, компанияның құрылымдық бөлімшелері таңдалады. 

- ұйым әр түрлі топтармен жұмыс жасайды: презентациялар жасайды, қызмет 

немесе бенефициарлар туралы бейнелер көрсетеді, ойындар, сыйлықтармен 

лотереялар, әр түрлі бөлімдер арасындағы жарыстар және т.б. 

4. Қайырымдылық қораптары арқылы қаражат жинау (шошқа банктері). 

Заңнама қаражат жинаудың бұл түрін ешқандай жолмен реттемейді. Бірақ не 

істеу керектігі туралы белгілі бір ұсыныстар бар: 

- жәшіктер орнатылатын ұйымдармен келісімшарттар жасасу; 

- қораптар жасаңыз (олар мөрленіп, ашылуы мүмкін) және оларға қаражат 

жинаудың мақсаттары мен шарттары туралы ақпаратты орналастырыңыз, 

сондай –ақ, ҮЕҰ -ның байланыстары; 

- қайырымдылық жинау процесінде жәшіктердің күйін бақылау; 

- қорапты ашу кезінде жиналған қаражаттың мөлшерін комиссия актісімен 

бекіту; 
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- бухгалтерлік есепте қайырымдылық түріндегі қаражаттың мақсатты түсуін 

көрсетеді. 

Келесілер орнатылған: 

- минималды әсер кассадан алыс орнатылған жәшіктермен беріледі; 

- көп ақша азық -түлік дүкендері мен дәріханаларда орнатылған қораптарда 

жиналады, кеңсе тауарлары мен кеңсе тауарлары дүкендерінде, тұрмыстық 

дүкендерде одан да аз; 

- ақшаның көп бөлігі шіркеулерде тиісті батамен орнатылған жәшіктермен 

жиналады, әсіресе қораптар емдік белгішелердің жанында болса; 

- егер қорап тек ақша жинаудың жұмыс құралы ретінде қызмет етсе және оның 

қолында болса, оның қасында және т.б. (яғни фандрайзердің іс-әрекетінің 

кеңістігінде), содан кейін бір реттік тікелей қаражат жинау науқандарын 

жүргізу кезінде максималды соманы жинауға болады. 

Маңызды! Психологтар ескертеді: қолма-қол ақшамен есеп айырысу көбінесе 

қолма-қол ақшасыз есеп айырысудан ұтылады. Адамға әмияндағы нақты 

сомадан гөрі, шоттағы «көрінбейтін» ақшадан айырылу әлдеқайда оңай. 

5. Қаражат жинауға арналған түрлі шаралар мен науқандар 

Өткізу формалары: қайырымдылық аукциондары, түскі ас, доптар, 

концерттер, театрландырылған қойылымдар, фестивальдар, лотереялар, 

жәрмеңкелер, спорттық жарыстар, велосипед және қарапайым жарыстар, 

карнавалдар және т.б. 

Стандартты сценарий: 

- жиналатын қаражат көлемі, мақсатты аудитория анықталады; 

- бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс (баспасөз конференциясы, 

жергілікті басылымдар редакторларына хаттар, материалдар жарияланады); 

- қажетті баспа өнімдері әзірленуде; 

- ақша жәшігі орнатылды және түрлі шаралар өткізілді; 

- аяқталғаннан кейін - тұрғындарға есеп беру және қорытынды жасалады. 

Тікелей қаражат жинау акциясы 

- кейбір мәселелерді шешуге жарамсыз. Егер мәселе өз-өзіне көмектесе 

алмайтын топтарға қатысты болса, ең нақты төлемдерді күтуге болады. 

- іс-әрекеттің қаншалықты тәуекелді және негізді екенін, қаржылық тұрғыдан 

қаншалықты тиімді екенін, қанша ресурстар қажет және бір жағынан 
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қаншалықты алынатынын, сондай -ақ акцияға қатысушылардың және барлық 

қатысушылардың қауіпсіздігі қаншалықты қауіпсіз болғанын тексеруді талап 

етеді. тексерілген, екінші жағынан. 

- журналистердің назарын аудару. 

Пайдалы сілтеме: Қайырымдылық жәрмеңкесі: қанша?: 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=15&id=7186  

 

Ақша ағынының кейінге қалдырылған әсері бар акциялар 

Өткізу формасы: аукцион жобалар, ұсыныстар және т.б. 

Орындау нұсқалары: 

- әлеуетті демеушілердің таңдауы мен қолдауына арналған арнайы 

ұйымдастырылған шарада ұсыныстар пакеті дайындалып, ұсынылуда. 

- ҮЕҰ әлеуетті демеушілер тобын өзінің тұсаукесеріне шақырады және өз 

аукционын өткізеді, онда оның жобасын іске асырудың және қолдаудың 

көптеген нұсқалары бар, кездесудің соңында жеке келіссөздерден кейін 

мүмкіндік алады. акцияға келген барлық демеушілердің серіктесі болыңыз. 

6. Көмек беру сұранысы бар хаттарды жаппай жіберу және электронды 

түрде жіберу. 

Бөлу: клиенттер мен достардың пошталық мекен -жайларына, газеттер мен 

журналдар арқылы, ҮЕҰ өнімдерінде және т.б. 

Хаттың мазмұны: 

- тікелей ақша сұрау; 

- ұйымның досы болуға және оған сыйлық жасауға шақыру (сыйлық біреуді / 

бір нәрсені еске алу үшін немесе біреудің / нәрсенің құрметіне жасалуы 

мүмкін). 

Хат опциялары: 

- қайырымдылықтың белгілі бір мөлшеріне нұсқалары бар хат. 

- жиналатын қаражаттың қажетті немесе есептік мөлшерін көрсететін хат. 

- көмекке мұқтаж адамдар туралы әңгімелері бар брошюралары бар хат. 

- беделді адаммен, көбінесе ҮЕҰ қамқоршылық кеңесінің мүшелерінің бірі қол 

қойған донорлық ұсынысы бар хат. 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=15&id=7186
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- қайтарылған конверт салынған немесе конвертті берудің ыңғайлы орны мен 

уақытын көрсететін хат. 

7. Банктік түбіртектер бойынша ақша аударымдары. 

Әдіс сізге не береді: 

- тұрақты ақша түсімдері; 

- қайырымдылықтың динамикасын, олардың мөлшерін бақылау мүмкіндігі; 

- жекеленген хаттарды кейінгі жіберу үшін нақты донорлардың мекен -

жайларын алу мүмкіндігі және т.б. 

Қолайсыздықтар: 

- потенциалды донордың қайырымдылық жасау іс -әрекетінің салыстырмалы 

күрделілігі: сізге түбіртек табу, оны толтыру, қайырымдылықты тізімдеу 

қажет; 

- банк қызметкерлерінің «төлемнің мақсаты» бағанын толтыру кезінде қате 

жіберу және / немесе қайырымдылық сомасынан банктік қызмет үшін 

пайызды алу мүмкіндігі. 

Не істеуге болады: 

- алдын ала толтырылған өрістері бар түбіртектердің бланкілерін басып 

шығару. 

- банк басшылығымен жұмыс жасау. 

- әлеуетті донорларды түбіртектерді толтыруға шақыра отырып, теллер мен 

кассирлер халықпен жұмыс жасау үшін банк қызметкерлерімен жұмыс жасау. 

8. Мүшелік жарналар. 

Ерекшеліктер: 

- Олардың мөлшері, құрылтайшылардан (мүшелерден, қатысушылардан) 

тұрақты түсімдерді алу тәртібі ҮЕҰ құрылтай құжаттарымен анықталады. 

Алдын ала Жарғыда ақшалай түсімдердің мөлшері, олардың мөлшері мен 

нысаны келісілуі керек. 

- Мүшелік жарналар бір реттік (ұйымға қосылған кезде) және тұрақты 

(тұрақты) болуы мүмкін: жылдық, айлық, тоқсандық және т.б. 

- Егер ҮЕҰ мүшелікке қосылмаған болса, сіз ұйымның тіркеу формасына 

қарамастан кез келген әлеуметтік жобаның, шаралардың қатысушыларынан 

немесе қатысушыларынан жарналар жинай аласыз. 

9. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпарат (мысалы, газеттегі мақала). 
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Ерекшеліктер: 

- ол шұғыл немесе қиын жағдайларда қолданылады және форс -мажорлық 

салдарларды жою жағдайында жеке және заңды тұлғалардан қайырымдылық 

жинау үшін ең тиімді болып табылады. 

- мемлекеттік және муниципалды мекемелер үлкен апаттар, соғыстар және т.б. 

Мысалы, әр аймақтағы әр түрлі ұйымдар Курск сүңгуір қайығында қаза 

тапқандардың туыстарына көмектесу үшін бірден бірнеше шотқа ақша 

жинады. 

Мақала жазу кезінде маңызды: 

- тақырыпты ойлаңыз, қысқа, бірақ материалды оқуды бастау керек: 

- бір нәрсені өзгертуге, біреуді құтқаруға, біреуге қуаныш сыйлауға және т.б 

әлі де мүмкін екенін көрсету; 

- оқырманға және бұқаралық ақпарат құралдарының редакциясынан үндеуге 

қол жеткізу. 

10. Алғыс хаттар. 

Олар не үшін қажет: 

- ҮЕҰ туралы жағымды түрде еске салу. 

- қайырымдылықтың екінші толқынын жіберу шығындары айтарлықтай 

төмен, себебі нақты донорлардың мақсатты тобы анықталған. 

Опциялар мыналар: 

- демеушінің атын жазуға арналған шағын алаңы бар рахмет картасы. 

- жаңа қайырымдылық ұсынысы бар алғыс хат. 

- барлық баспа өнімдерінде, буклеттерде, есептерде және т.б. қайырымдылық 

сомасын көрсетудің әр түрлі әдістерімен немесе жарнаның сомасы бойынша 

тізімделеді. 

- Қабырғалардағы, ғимараттардың кіреберісіндегі ескерткіш тақталар және т.б. 

Маңызды! Алғыс айту арқылы сыйлықтар беру, қайырымдылық жасау, игі 

істер мен көмек үшін алғыс айту дәстүрі қалыптасады. 

11. Құрылтайшылар кеңесі мен қамқоршылық кеңестер құру. Құрама 

Штаттарда Құрылтайшылар және / немесе Қамқоршылар Кеңесі жоқ 

қоғамдық ұйымдар іс жүзінде жоқ. 

Артықшылықтары: 
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- Кеңес мүшелеріне көбінесе КЕҰ -ның қаражат жинау науқандарына қатысуға 

және оларға өз достары мен серіктестерін тартуға міндеттеме беріледі. 

- кейде Кеңес мүшелері жеке қайырымдылықты тарту үшін міндетті 

сомалардың айтылмайтын нормасын өздері белгілейді. 

12. Қаражат жинайтын фильмдер. 

Ерекшеліктер: 

- теледидарға орналастыруға арналмаған; 

- мекемелер мен ұйымдарда, жиналыстар мен презентацияларда жеке немесе 

ұжымдық қарау үшін жасалған; 

- бейне материалдар кадрлар бөлімі арқылы, кәсіпорындардағы еріктілер, 

ұйым басшылары арқылы таратылады; 

- нәтиже - науқандар қызметкерлерінің жалақысынан ұстау. 

Фильм опциялары: 

- басқаларға көмектесуге шақырумен топтық қарауға арналған бейнелер 

(корпорациялар, қауымдастықтар және т.б. үшін), яғни. көмек көрсетілген 

және көмектесуге болатын нақты адамдардың оқиғалары туралы фильмдер. 

- өзіне көмектесуге шақырған бейнелер, яғни. белгілі бір аумақтың керемет 

болашағы туралы және осы аумақтың тұрғындарына арналған фильмдер 

(«көру фильмдері») 

13. Веб-сайт арқылы қаражат жинау («қайырымдылық жасау» 

батырмасы), коммерциялық емес ұйымның әлеуметтік желілері (Facebook, 

Одноклассники, ВКонтакте және т.б.), SMS, мобильді қосымшалар. 

Қайырымдылық жинауға арналған веб-сайт жасамас бұрын, сіз бұл қалай 

болатынын түсінуіңіз керек: 

- Бұл қайырымдылық жасауға болатын жалғыз парақ па, әлде мұндай беттер 

көп бола ма? 

- Сайт қайырымдылық жасауға қалай ынталандырады? 

- Қай техникалық донорлық әдіс басым болады? Ал ҮЕҰ, мысалы, 

инфрақұрылымдық жобаларға маманданған, әдетте қайырымдылық жинау 

үшін бір бетті құрады, алайда, қаражат жинау қызметі бұны көрсетеді. 

Маңызды! Алдымен сіз сайтта кімге және не үшін қажет екенін түсінесіз 

(мақсатты топ), содан кейін - олар онда не істейді және олар қайдан келеді, 

содан кейін сайттың көмегімен келушілерден қажетті әрекеттерді қалай алуға 

болады. 
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Қаржыландыруға жарамды жоба: 

- анық, нақты болу; 

- нақты материалдар, кестелер, диаграммалар және т. 

- маңызды болуы - ұйым үшін де, осы жоба бағытталған мәселені шешу үшін 

де; 

- тиімді болу; 

- шынайы болу; 

- үнемді болу; 

- сәйкес болуы; 

- демеушінің мүддесін және оның қайырымдылық саясатын сақтау; 

- демеуші үшін оңтайлы шығынға ие болу; 

- басқа ұйымдармен бірлесе отырып, олармен проблема мен жобаны талқылау 

қажет. 

 

Біз үкіметтік емес ұйымдар қаражат жинау науқаны кезінде жіберетін 

қателіктерді түзетеміз: 

- ҮЕҰ өз қоңырауларында жиі көп мәтінді және фотосуреттерді аз 

пайдаланады, нақты шақыру жоқ, мәселенің көрнекілігі жоқ. Аудиторияңызға 

мәселенің маңыздылығын және көмекке мұқтаждықты сезіну маңызды. 

- Мәселе туралы айту міндетті, бірақ оның маңыздылығын көрсете отырып, 

ешкім сізге үмітсіз мәселелерді шешуге ақша бермейтінін есте ұстаған жөн. 

Сондықтан позитивті көзқарас қалыптастыру қажет, айт: «Иә, мәселе бар, 

бірақ оның шешімі бар. Жағдай үмітсіз емес, сіз көмектесе аласыз». Мәселені 

қалай тиімді шешуге болатынын көрсетіңіз. 

- ҮЕҰ көбінесе адамдар қайырымдылық жасау керектігін өздері шешуі керек 

деп ойлайды. Бұл үлкен қателік. Күтпеңіз, алға. 

- Ақшаны кедейлерге береді деп ойламаңыз. Ақша қолында жоқтарға емес, 

оны дұрыс ұстауды білетіндерге беріледі. Егер сізде ештеңе болмаса, бұл сізге 

көмектесу керек дегенді білдірмейді. Егер сізде жақсы үлгі болса немесе 

алынған қаражаттың мөлшерін дұрыс жұмсауды білсеңіз, сізге әлдеқайда оңай 

беріледі. 

- Бұқаралық ақпарат құралдары қайырымдылық ұрлауға қатысты 

стереотиптер бар. Егер ҮЕҰ өздерінің жасаған жақсылықтары туралы айтса, 
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қайырымдылыққа деген көзқарас өзгереді. Сіздің еңбегіңіз туралы айтуды 

ұмытпаңыз. 

- Мен әрқашан бірден көп қаражат жинағым келеді. Алғашқы кездесуде, 

телефон қоңырауында немесе электрондық поштаның ақпараттық 

бюллетенінде көп нәрсе сұрамаңыз. үлкен сомамен бірден қорықпаңыз. Екінші 

рет келіп, көбірек сұраған дұрыс. Сіз алдымен қызығушылықты оятып, 

көмектесуге деген ұмтылысты оятып, содан кейін ғана әрекетке шақыруыңыз 

керек. Ақша жинаудың міндеті - адамды дұрыс бағытқа бағыттау, көмектесуге 

дайын адамдарды анықтау. Бұл сіздің мақсатты аудиторияңыз. 

- Ақшаны алу ғана емес, пікірлес адамды жеңу маңызды. Статистикаға сәйкес, 

жарналардың шамамен 15% -ы бірінші байланыс кезінде жиналады. Қалған 

85% кейінгісі үшін. 

- Сізге ақша беру арқылы демеуші өз ісінен қанағат алады. Ақша жинайтындар 

бұл сезімді мүмкіндігінше ұзартуы керек. Мысалы, үнемі қайтып оралу сезімін 

қалыптастыру арқылы (рахмет, құттықтау және т.б.). 

- Сіз өз ұйымыңыздың миссиясына толық сеніп, оның не үшін жұмыс 

істейтінін нақты түсінуіңіз керек. Мұнсыз табысқа жету мүмкін емес. 
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