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Les persones no són euros amb cames

Ja sabem que corren temps durs per al finançament de projectes a partir de
l'administració pública. Això ha portat a moltes organitzacions a mirar a les
persones individuals com a font de finançament de les seves activitats. Així, una de les
coses de les que més se sent a parlar últimament és de campanyes de captació de
fons. Lamentablement, moltes d'aquestes campanyes no estan tenint els
resultats esperats, començant a provocar un cert desencant i desànim.
En general, l'enfocament de captació de fons peca de centrar tot el seu esforç en la
dimensió econòmica de la gent. Una cosa així com "dóna'm diners", "necessito els teus
diners". C onsidero que això provoca una sensació semblant a la que he tingut en
alguns viatges com a turista, quan m'he sentit un "euro amb cames". No és una
sensació agradable. De fet, sol provocar l'efecte contrari al que busca: com més
volen els meus diners, més em predisposo a guardar-los. Una cosa semblant
ha de passar amb moltes d'aquestes campanyes.
La manca de diners no és la causa dels problemes de les nostres organitzacions, sinó
que és la conseqüència de no haver estat capaços de generar un compromís previ cap
a la nostra missió. Les persones es comprometen en el que els importa, i és
llavors quan destinen temps i recursos. És a dir, voluntariat i diners per treballar per la
raó de ser de l'entitat.
Les persones poden comprometre’s i il·lusionar-se amb les organitzacions, i aleshores
es transformen en una base social que aporta dedicació voluntària i recursos
econòmics per lluitar pel que creuen que val la pena. Res de nou: les organitzacions
no lucratives sempre han estat el que les persones compromeses han
volgut que siguin.
El finançament públic ens ha donat dimensió com a sector i ens ha ajudat a créixer i
estructurar, però el preu ha estat alt. En molts casos, s'ha oblidat la importància
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de comptar amb una base social implicada amb l'organització. Ara ens toca
treballar durament per reconstruir vincles amb la comunitat i aconseguir aquesta base
social compromesa amb la missió de l'entitat.
Però no podem oblidar que les persones no són "euros amb cames": tenen
voluntat i capacitat de comprometre's amb la nostra organització perquè els importa el
que aportem a la societat. I el resultat d'aquest compromís seran idees, dedicació,
diners, relacions, presència social, etc.
En lloc d'enfocar-nos a captar fons hauríem de centrar-nos més en generar
compromís. I un cop la nostra base social compti amb persones compromeses, sí
que tindrà sentit fer campanyes de voluntariat o de compromís econòmic per concretar
aquesta relació en accions.
Primer el cor, després la cartera.

Aquest article s'ha publicat al nostre blog www.tercersector.net, un espai per a la
reflexió sobre el tercer sector. Al blog pots trobar altres articles breus, fer comentaris
o subscriure’t.
Aquest article és lliure de ser reproduït, només cal mencionar l’autor i la font (el blog
www.tercersector.net). Agrairíem que quan es nombri, ens envieu un missatge a
observatori@observatoritercersector.org especificant on apareixerà la menció.

Recerques en curs
Darrers dies per
presentar
candidatures al Premi ASPÀSIA
en defensa de l’equitat de
gènere
Dijous dia 28 de febrer de 2013
finalitza el plaç per presentar
candidatures al Premi ASPÀSIA
en defensa de la equitat de gènere.
[+]

Notícies
Segueix-nos
Twitter!

a

Facebook
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Si vols assabentar-te de tot el
que passa a l’Observatori del
Tercer Sector ara pots seguir-nos
a través de Facebook i Twitter.
Fes-te fan de l'OTS a Facebook
Segueix-nos a Twitter @ots_org
[+]

A ques t butlletí s ’envia en c atalà i c as tellà. Si des eas c ambiar el idioma a c as tellano haz c lic aquí.
Si no vols rebre aques ta informac ió, c ontes ta, s i et plau, a aques t mis s atge indic ant "N O E N V I A R".
Si aques t butlletí t'ha arribat a través d’un c onegut i des itges rebre'l periòdic ament a la teva bús tia
elec trònic a, demana’l a obs ervatori@ obs ervatoriterc ers ec tor.org, es pec ific ant nom, organitzac ió i
c iutat.
P er des c omptat, t'agrairem quals evol s uggeriment que vulguis fer- nos .
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