
 تقول مایا أنجلو:
 سینسى الناس ما قلته وما فعلته لكنهم لن ینسوا الشعور الذي خلفته في أنفسهم.

 ما هي أهمیة شكر المانحین؟
 

  ُیقال إن بعض المنظمات غیر الربحیة تخسر سنویا ٩٠٪ من المانحین الذین یتبرعون لها أول مرة. أي أنهم یتبرعون وال
 یعودون؛

 وإن ٨٠٪ من المانحین الذین یتبرعون لها أول مرة لن یعودوا؛
 وأن ٧٠٪ من المانحین یتذكرون رسالة الشكر أكثر مما یتذكرون مناشدة للتبرع.

 
 لماذا ال یتبرع المانحون مرة ثانیة:

 
 ألن أحدا لم ینّوه بالتبرع الذي قدموه●
 ألن أحدا لم یطلب منهم أن یتبّرعوا ثانیة●
 لعدم اطالعهم على النتائج التي تحققت●

 
 

 كیف تداري المانحین الذین یتبّرعون لك
 

 یجب أن ترسلي/ترسل لهم إشعارا حال تلقیك التبرع تشكرهم بشكل معّبر وصادق على هدیتهم●
الذي● (االستثمار األمانة على حرصك تثبت/تثبتي وأن فردا أم منظمة كنت سواء للثقة أهال تكون/تكوني أن                  یجب

  اختاروك أنت لتستفید منه)
 یجب أن یفهموا األثر الذي ترتب على هدیتهم وما الذي ساعدتك هذه الهدیة على تحقیقه.●

 
 كیف تصیغ/تصیغي رسالتك

 
التي● الهدیة بفضل " مثال: تحقق. الذي الرائع اإلنجاز تحقیق لك أتاح الذي السبب بأنه للمانح تعترف تعترفي/ أن                     یجب

كتاب، --- قرأت الجامعیة، دراستي من األولى السنة إتمام أو الناس من XXX لعدد مساعدة تقدیم من تمكنا لي                     قدمتها
 تعرفت على --- صدیق، تعلمت مادة جدیدة، طورت شخصیتي إلخ)

أن● "أود مثال: الهدیة: دون سیتحقق كان ما الذي لإلنجاز واالمتنان الحماس عن یعبر القلب، من صادقا الرد یكون                     أن
 أتقّدم لك بخالص الشكر ....." "ستبقى الكلمات عاجزة عن التعبیر عن مدى االمتنان الذي أشعر به "

على● سیستحیل كان أمر وهو " ..... تكالیف غطى تبّرعكم " صائبا كان علیه أقدموا الذي االستثمار أن للمانحین                     أّكد
  تحقیقه

 
 

 ٥ أسالیب للتعبیر عن االمتنان للمانح
 االمتنان هو الذي یشجع الناس على االستمرار في العطاء

 
 عبر الفیدیو:

 
 كن صادقا ومخلصا لرسالتك وهدفك●
 احرص على اإلیجاز وأن یكون الفیدیو نابعا من الواقع●
 انشره على صفحتك المخصصة لشكر المانحین●

 
 على وسائل التواصل االجتماعي:

 أثبت بالصور ما حققته من نتائج (الكالم وحده انشاء)●



 إن كانت تربطك بالمانح عالقة (أو بمن یعرفه) اعمل تاغ لیعرف أنك تخصها/تخصه بالشكر علنا في الرسالة●
 بإمكانك استخدام البث الحي عبر الفیدیو أو اإلنستغرام●

 
 اكتب عن المانح

 
 تحدث عن المانح (فردا كان أم مؤسسة) وعالقته بقضیتك●
 قم بإجراء مقابلة معه واكتب عنها في مدٌونة●
  تعّرف على وتحدث عن إنجازات المنظمة على مواقع التواصل●

 
 تذكري/تذّكر الّذكرى السنویة للهدیة

 اشكر المانحین في الذكرى السنویة●
 ال تنسوا ذكر عدد المرات التي تبرع بها●

 
 نّظم احتفال خصیصا لشكر المنظمة/المانح

  نظم لقاء عبر الفیدیو●
 قم بنشاط مخصص تهدیه للمانحین – مثال یتخلله موسیقى أو غناء●
 اطلب من المانحین أن یشرحوا لك السبب الذي دفعهم إلى التبرع لك●

 
 ال شك أن اتباع النصائح السابقة سیبني عالقات دائمة مع المانحین ویكون حافزا على مواصلة دعمك والتبرع لقضیتك
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