
წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



არაკომერციული ორგანიზაციების 
დაფინანსების ათი მოდელი

უილიამ ლანდეს ფოსტერი, პიტერ კიმი
და ბარბარა ქრისტიანსენი

სტენფორდის სოციალური ინოვაციის მიმოხილვა
2009 წლის გაზაფხულის გამოშვება

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



ფული არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს 
შორის მუდმივი განხილვის თემაა. რამდენი გვჭირდება და სად 
ვიშოვოთ საჭირო თანხა? თუმცა, არაკომერციული 
ორგანიზაციების სამყაროში საუბრები ხანგრძლივვადიანი 
დაფინანსების სტრატეგიებზე საკმაოდ იშვიათია. ამის მიზეზი 
შეიძლება იყოს ის, რომ დაფინანსების სხვადასხვა მოდელები, 
რომლებსაც არაკომერციული ორგანიზაციები იყენებენ, ჯერ 
კიდევ არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული. ენის სიღარიბეზე 
მეტად, რომელიც აშკარად სახეზეა, ეს გარემოება ზღუდავს 
ჩვენს წარმოდგენებსა და მსჯელობას არაკომერციული 
ორგანიზაციების დაფინანსების ირგვლივ. 

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



ჩვენი კვლევის შედეგად განვსაზღვრეთ არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსე- 
ბის 10 მოდელი, რომლებსაც იყენებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი მსხვი- 
ლი არაკომერციული ორგანიზაციები. ჩვენი მიზანი არ გახლავთ რომელიმე ერთი მიდ- 
გომის „გამოწერა“ ამ ტიპის ორგანიზაციებისთვის. ამის ნაცვლად, იმედი გვაქვს, რომ 
შევძლებთ დავეხმაროთ არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, უფრო 
კარგად გაერკვნენ იმ მოდელებში, რომლებსაც შეუძლიათ ორგანიზაციის ზრდის ხელ- 
შეწყობა და აგრეთვე, ამ მოდელების პოტენციალისა და შესაძლო შემაფერხებელი ფაქ- 
ტორების მკაფიოდ განსაზღვრა.

ბენეფიციარები არ არიან მომხმარებლები 

ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ არაკომერციულმა ორგანიზაციებმა ამ დრომდე ვერ შეძ- 
ლეს დაფინანსების მოდელებთან დაკავშირებული ლექსიკის დამკვიდრება გახლავთ ის, 
რომ არაკომერციული ორგანიზაციის ოპერირება ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე იგივე 
ზომის კომერციული ორგანიზაციისა. როდესაც ბიზნეს კომპანია აღმოაჩენს, რომ მისი 
პროდუქტი ღირებულია მომხმარებელთა კონკრეტული ჯგუფისთვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ 
კომპანიამ შემოსავლის წყაროს მიაგნო. იშვიათ გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ზე- 
მოთქმული არ ვრცელდება არაკომერციულ ორგანიზაციებზე. როდესაც არაკომერციული 
ორგანიზაცია პოულობს გზას, შექმნას ღირებულება ბენეფიციარისთვის (ღირებულებაში 
შეიძლება იგულისხმებოდეს, მაგალითად, ყოფილი პატიმრის ინტეგრირება საზოგადო- 
ებაში, ან გადაშენების პირას მყოფი სახეობის გადარჩენა), ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ 
მან მიაგნო ეკონომიკური სტაბილურობის ბერკეტს. ეს ცალკე ამბავია. 

დიუკის უნივერსიტეტის ბიზნესის პროფესორი ჯეი გრეგორი დისი სოციალური მეწარ- 
მეობისადმი მიძღვნილ საკუთარ ნაშრომში ამბობს, რომ საჭიროა გვესმოდეს რა განსხ- 
ვავებები არსებობს „ღირებულების“ აღქმაში დონორებსა და მიმღებებს შორის. კალრა 
მილერი, არაკომერციული ორგანიზაციის Finance Fund-ის აღმასრულებელი დირექტო- 
რი, რომელიც ასევე წერს ამ დილემის შესახებ, საუბრობს იმაზე, თუ როგორ ოპერირებენ 
არაკომერციული ორგანიზაციები ორი მიმართულებით. ერთი მათგანი ეხება ამ ორგა- 
ნიზაციების პროგრამულ აქტივობებს, ხოლო მეორე საქველმოქმედო „სუბსიდიების“ მო- 
ძიებას. 

ბენეფიციარებისა და დამფინანსებლების განსხვავებული პერსპექტივების გამო, დაფი- 
ნანსების მოდელების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ასპექტები (და მათთან დაკავშირე- 
ბული ლექსიკა) არ უნდა განვიხილოთ კომერციული ბიზნესის სამყაროსთან მიმარ- 
თებაში. სწორედ ამიტომ, ამ ჩარჩოს აღსაწერად, ჩვენ ვიყენებთ ტერმინს „დაფინანსების 
მოდელები“ და არა ბიზნეს მოდელები. ბიზნეს მოდელი თავის თავში მოიცავს არჩევანს 
ფასების და ღირებულების სტრუქტურებთან დაკავშირებით, ხოლო დაფინანსების მო- 
დელი მხოლოდ და მხოლოდ დაფინანსებას ეხება და არა, ვთქვათ, ორგანიზაციის მიერ 
ბენეფიციარებისთვის შეთავაზებულ პროგრამებსა და სერვისებს. 

ყველა არაკომერციული ორგანიზაციის აღმასრულებელ რგოლს შეუძლია გამოიყენოს 
დაფინანსების ეს ათი მოდელი თანხების მოძიების კომპონენტისა და მენეჯმენტის გაუმ- 
ჯობესების მიზნით, მაგრამ ამ მოდელების გამოყენების სარგებლიანობა განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას იძენს ორგანიზაციის ზრდასთან ერთად. არსებობს უამრავი საშუალება, 
რომელთა მეშვეობითაც ორგანიზაციას შეუძლია წელიწადში 1 მილიონი დოლარი მოაგ- 
როვოს. ამ საშუალებების გამოყენებისას ორგანიზაციებს შეუძლიათ იმპროვიზაციასაც 
მიმართონ, თუმცა ეს არჩევანი მნიშვნელოვნად მცირდება, როდესაც ორგანიზაცია ცდი- 
ლობს მოიპოვოს 25-დან 50 მილიონ დოლარამდე ან მეტი ყოველ წლიურად და ფაქ- 

ტორები, რომლებიც უბიძგებენ გადაწყვეტილების მიმღებებს დასთანხმდნენ ასეთი ოდე- 
ნობის თანხების გაღებას, უფრო მკაფიოდაა განსაზღვრული (ასევე შეიძლება ითქვას, 
რომ ამგვარ გადაწყვეტილებებზე არაკომერციული ორგანიზაციის ლიდერი - რაც არ უნ- 
და ქარიზმატული იყოს, დიდი ალბათობით, გავლენას ვერ მოახდენს). 

მსხვილი არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა 
სწორედ ამას ადასტურებს. ჩვენი ბოლო კვლევის ფარგლებში, შევისწავლეთ 1970 წელსა 
და მის შემდეგომ პერიოდში დაარსებული 144 არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელთა 
ყოველწლიური ბიუჯეტი 50 მილიონ აშშ დოლარს ან მეტს შეადგენს. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, 
რომ თითოეული ორგანიზაცია გაიზარდა დაფინანსების იმ კონკრეტულ წყაროზე კონ- 
ცენტრირების შედეგად, რომელიც ყველაზე უკეთ შეესაბამებოდა მათი მოქმედების სფე- 
როს. გარდა ამისა, ყველა ორგანიზაციას ჰქონდა თანხების მოძიების შიდა პროფე- 
სიონალიზებული რგოლი, რომელიც სწორედ ამ წყაროზე მუშაობდა. სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, ამ ორგანიზაციებიდან ყველა მათგანს ჰქონდა შემუშავებული კარგად გან- ვი- 
თარებული დაფინანსების მოდელი. 

 
რაც უფრო დიდია საჭირო თანხა, მით უფრო მნიშვნელოვანია დაფინანსების უკვე არ- 

სებული ბაზრების ათვისება, სადაც გადაწყვეტილების მიმღები პირების მოტივაცია უკვე 
ცნობილია. ინდივიდუალური დონორების საკმაოდ დიდ ჯგუფს აერთიანებს საერთო ინ- 
ტერესი, მაგალითად, ძუძუს კიბოს კვლევები. კიდევ ერთ მაგალითად შეიძლება გამოდ- 
გეს სამთავრობო დაფინანსების პროგრამები, რომლებსაც კონკრეტული ამოცანა - მა- 
გალითად, მინდობით აღზრდის პროგრამების დანერგვა, გააჩნიათ. მიუხედავად იმისა, 
რომ ორგანიზაციას, რომელსაც ყოველწლიურად მხოლოდ რამდენიმე მილიონი დო- 
ლარის მოზიდვა ყოფნის, შეუძლია დაარწმუნოს რამდენიმე ფონდი ან მეცენატი გაიღოს 
თანხა იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც მანამდე არ მოქცეულა მისი ინ- 
ტერესის არეალში, ათობით მილიონი დოლარის მოზიდვის საჭიროების მქონე ორგა- 
ნიზაციისთვის ეს ტაქტიკა მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ამართლებს. 

თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაფინანსების მარკეტი სტატიკურია. რა თქმა უნდა, ეს 
ასე არ არის. 1970 წელს დედამიწის დღის პირველი აღნიშვნა დაემთხვა გარემოსდაცვით 
საკითხებზე გაცემული თანხების მოცულობის მანამდე არნახულ ზრდას, 1984-1985 
წლების ეთიოპიის შიმშილობის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა კრიზისულ სიტუაცი- 
ებში საერთაშორისო გადაუდებელი დახმარების მოცულობა, ხოლო 1980-იან წლებში 
ამერიკის განათლების სისტემაზე თავს დამტყდარმა კრიზისმა შედეგად მოიტანა ამერი- 
კული საჯარო სკოლების დაფინანსების რეფორმა. თუმცა, ცვლილებების წინასწარ 
განჭვრეტა შეუძლებელია. გარდა ამისა, ამგვარი ცვლილებები ვერ იქნება დამოკიდ- 
ებული დაფინანსების წყაროზე. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ნახსენები ცვლი- 
ლებები წარმოადგენდა ეროვნული ან საერთაშორისო მნიშვნელობის კომპლექსური 
მოვლენების კულმინაციას და არა ერთეული არაკომერციული ორგანიზაციების მუშაობის  
შედეგს. ერლ მარტინ ფალენმა, სკოლისშემდგომი და საზაფხულო განათლების საკით- 
ხებზე მომუშავე ორგანიზაცია BELL-ის თანადამფინანსებელმა შემდეგნაირად აღწერა 
ამგვარი გამიზნულობის დადებითი მხარეები 2007 წელს არაკომერციული ორგანზა- 
ციების ლიდერებთან შეხვედრისას: „თანხების მოზიდვის ჩვენეული სტრატეგია დაახ- 
ლოებით ასე გამოიყურებოდა: „მოდით, წელს შარშანდელზე მეტი დაფინანსება ვიშ- 
ოვოთ“. შემდეგ ჩვენ სერიოზულად მივუდექით ამ საკითხს და აღმოვაჩინეთ, რომ არ- 
სებობდა დაფინანსების სამთავრობო პროგრამა, რომლის მიზნები გადასარევად შეეს- 
აბამებოდა იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე პროგ- 
რამული ცვლილების გატარება მოგვიწია, ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ამ მიდგომის წყალობით 
ჩვენი ხარჯების 70%-ის დაფარვა შეგვიძლია.“

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



ჩვენი კვლევის შედეგად განვსაზღვრეთ არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსე- 
ბის 10 მოდელი, რომლებსაც იყენებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი მსხვი- 
ლი არაკომერციული ორგანიზაციები. ჩვენი მიზანი არ გახლავთ რომელიმე ერთი მიდ- 
გომის „გამოწერა“ ამ ტიპის ორგანიზაციებისთვის. ამის ნაცვლად, იმედი გვაქვს, რომ 
შევძლებთ დავეხმაროთ არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, უფრო 
კარგად გაერკვნენ იმ მოდელებში, რომლებსაც შეუძლიათ ორგანიზაციის ზრდის ხელ- 
შეწყობა და აგრეთვე, ამ მოდელების პოტენციალისა და შესაძლო შემაფერხებელი ფაქ- 
ტორების მკაფიოდ განსაზღვრა.

ბენეფიციარები არ არიან მომხმარებლები 

ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ არაკომერციულმა ორგანიზაციებმა ამ დრომდე ვერ შეძ- 
ლეს დაფინანსების მოდელებთან დაკავშირებული ლექსიკის დამკვიდრება გახლავთ ის, 
რომ არაკომერციული ორგანიზაციის ოპერირება ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე იგივე 
ზომის კომერციული ორგანიზაციისა. როდესაც ბიზნეს კომპანია აღმოაჩენს, რომ მისი 
პროდუქტი ღირებულია მომხმარებელთა კონკრეტული ჯგუფისთვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ 
კომპანიამ შემოსავლის წყაროს მიაგნო. იშვიათ გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ზე- 
მოთქმული არ ვრცელდება არაკომერციულ ორგანიზაციებზე. როდესაც არაკომერციული 
ორგანიზაცია პოულობს გზას, შექმნას ღირებულება ბენეფიციარისთვის (ღირებულებაში 
შეიძლება იგულისხმებოდეს, მაგალითად, ყოფილი პატიმრის ინტეგრირება საზოგადო- 
ებაში, ან გადაშენების პირას მყოფი სახეობის გადარჩენა), ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ 
მან მიაგნო ეკონომიკური სტაბილურობის ბერკეტს. ეს ცალკე ამბავია. 

დიუკის უნივერსიტეტის ბიზნესის პროფესორი ჯეი გრეგორი დისი სოციალური მეწარ- 
მეობისადმი მიძღვნილ საკუთარ ნაშრომში ამბობს, რომ საჭიროა გვესმოდეს რა განსხ- 
ვავებები არსებობს „ღირებულების“ აღქმაში დონორებსა და მიმღებებს შორის. კალრა 
მილერი, არაკომერციული ორგანიზაციის Finance Fund-ის აღმასრულებელი დირექტო- 
რი, რომელიც ასევე წერს ამ დილემის შესახებ, საუბრობს იმაზე, თუ როგორ ოპერირებენ 
არაკომერციული ორგანიზაციები ორი მიმართულებით. ერთი მათგანი ეხება ამ ორგა- 
ნიზაციების პროგრამულ აქტივობებს, ხოლო მეორე საქველმოქმედო „სუბსიდიების“ მო- 
ძიებას. 

ბენეფიციარებისა და დამფინანსებლების განსხვავებული პერსპექტივების გამო, დაფი- 
ნანსების მოდელების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ასპექტები (და მათთან დაკავშირე- 
ბული ლექსიკა) არ უნდა განვიხილოთ კომერციული ბიზნესის სამყაროსთან მიმარ- 
თებაში. სწორედ ამიტომ, ამ ჩარჩოს აღსაწერად, ჩვენ ვიყენებთ ტერმინს „დაფინანსების 
მოდელები“ და არა ბიზნეს მოდელები. ბიზნეს მოდელი თავის თავში მოიცავს არჩევანს 
ფასების და ღირებულების სტრუქტურებთან დაკავშირებით, ხოლო დაფინანსების მო- 
დელი მხოლოდ და მხოლოდ დაფინანსებას ეხება და არა, ვთქვათ, ორგანიზაციის მიერ 
ბენეფიციარებისთვის შეთავაზებულ პროგრამებსა და სერვისებს. 

ყველა არაკომერციული ორგანიზაციის აღმასრულებელ რგოლს შეუძლია გამოიყენოს 
დაფინანსების ეს ათი მოდელი თანხების მოძიების კომპონენტისა და მენეჯმენტის გაუმ- 
ჯობესების მიზნით, მაგრამ ამ მოდელების გამოყენების სარგებლიანობა განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას იძენს ორგანიზაციის ზრდასთან ერთად. არსებობს უამრავი საშუალება, 
რომელთა მეშვეობითაც ორგანიზაციას შეუძლია წელიწადში 1 მილიონი დოლარი მოაგ- 
როვოს. ამ საშუალებების გამოყენებისას ორგანიზაციებს შეუძლიათ იმპროვიზაციასაც 
მიმართონ, თუმცა ეს არჩევანი მნიშვნელოვნად მცირდება, როდესაც ორგანიზაცია ცდი- 
ლობს მოიპოვოს 25-დან 50 მილიონ დოლარამდე ან მეტი ყოველ წლიურად და ფაქ- 

ტორები, რომლებიც უბიძგებენ გადაწყვეტილების მიმღებებს დასთანხმდნენ ასეთი ოდე- 
ნობის თანხების გაღებას, უფრო მკაფიოდაა განსაზღვრული (ასევე შეიძლება ითქვას, 
რომ ამგვარ გადაწყვეტილებებზე არაკომერციული ორგანიზაციის ლიდერი - რაც არ უნ- 
და ქარიზმატული იყოს, დიდი ალბათობით, გავლენას ვერ მოახდენს). 

მსხვილი არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა 
სწორედ ამას ადასტურებს. ჩვენი ბოლო კვლევის ფარგლებში, შევისწავლეთ 1970 წელსა 
და მის შემდეგომ პერიოდში დაარსებული 144 არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელთა 
ყოველწლიური ბიუჯეტი 50 მილიონ აშშ დოლარს ან მეტს შეადგენს. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, 
რომ თითოეული ორგანიზაცია გაიზარდა დაფინანსების იმ კონკრეტულ წყაროზე კონ- 
ცენტრირების შედეგად, რომელიც ყველაზე უკეთ შეესაბამებოდა მათი მოქმედების სფე- 
როს. გარდა ამისა, ყველა ორგანიზაციას ჰქონდა თანხების მოძიების შიდა პროფე- 
სიონალიზებული რგოლი, რომელიც სწორედ ამ წყაროზე მუშაობდა. სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, ამ ორგანიზაციებიდან ყველა მათგანს ჰქონდა შემუშავებული კარგად გან- ვი- 
თარებული დაფინანსების მოდელი. 

 
რაც უფრო დიდია საჭირო თანხა, მით უფრო მნიშვნელოვანია დაფინანსების უკვე არ- 

სებული ბაზრების ათვისება, სადაც გადაწყვეტილების მიმღები პირების მოტივაცია უკვე 
ცნობილია. ინდივიდუალური დონორების საკმაოდ დიდ ჯგუფს აერთიანებს საერთო ინ- 
ტერესი, მაგალითად, ძუძუს კიბოს კვლევები. კიდევ ერთ მაგალითად შეიძლება გამოდ- 
გეს სამთავრობო დაფინანსების პროგრამები, რომლებსაც კონკრეტული ამოცანა - მა- 
გალითად, მინდობით აღზრდის პროგრამების დანერგვა, გააჩნიათ. მიუხედავად იმისა, 
რომ ორგანიზაციას, რომელსაც ყოველწლიურად მხოლოდ რამდენიმე მილიონი დო- 
ლარის მოზიდვა ყოფნის, შეუძლია დაარწმუნოს რამდენიმე ფონდი ან მეცენატი გაიღოს 
თანხა იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც მანამდე არ მოქცეულა მისი ინ- 
ტერესის არეალში, ათობით მილიონი დოლარის მოზიდვის საჭიროების მქონე ორგა- 
ნიზაციისთვის ეს ტაქტიკა მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ამართლებს. 

თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაფინანსების მარკეტი სტატიკურია. რა თქმა უნდა, ეს 
ასე არ არის. 1970 წელს დედამიწის დღის პირველი აღნიშვნა დაემთხვა გარემოსდაცვით 
საკითხებზე გაცემული თანხების მოცულობის მანამდე არნახულ ზრდას, 1984-1985 
წლების ეთიოპიის შიმშილობის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა კრიზისულ სიტუაცი- 
ებში საერთაშორისო გადაუდებელი დახმარების მოცულობა, ხოლო 1980-იან წლებში 
ამერიკის განათლების სისტემაზე თავს დამტყდარმა კრიზისმა შედეგად მოიტანა ამერი- 
კული საჯარო სკოლების დაფინანსების რეფორმა. თუმცა, ცვლილებების წინასწარ 
განჭვრეტა შეუძლებელია. გარდა ამისა, ამგვარი ცვლილებები ვერ იქნება დამოკიდ- 
ებული დაფინანსების წყაროზე. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ნახსენები ცვლი- 
ლებები წარმოადგენდა ეროვნული ან საერთაშორისო მნიშვნელობის კომპლექსური 
მოვლენების კულმინაციას და არა ერთეული არაკომერციული ორგანიზაციების მუშაობის  
შედეგს. ერლ მარტინ ფალენმა, სკოლისშემდგომი და საზაფხულო განათლების საკით- 
ხებზე მომუშავე ორგანიზაცია BELL-ის თანადამფინანსებელმა შემდეგნაირად აღწერა 
ამგვარი გამიზნულობის დადებითი მხარეები 2007 წელს არაკომერციული ორგანზა- 
ციების ლიდერებთან შეხვედრისას: „თანხების მოზიდვის ჩვენეული სტრატეგია დაახ- 
ლოებით ასე გამოიყურებოდა: „მოდით, წელს შარშანდელზე მეტი დაფინანსება ვიშ- 
ოვოთ“. შემდეგ ჩვენ სერიოზულად მივუდექით ამ საკითხს და აღმოვაჩინეთ, რომ არ- 
სებობდა დაფინანსების სამთავრობო პროგრამა, რომლის მიზნები გადასარევად შეეს- 
აბამებოდა იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე პროგ- 
რამული ცვლილების გატარება მოგვიწია, ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ამ მიდგომის წყალობით 
ჩვენი ხარჯების 70%-ის დაფარვა შეგვიძლია.“

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



დაფინანსების 10 მოდელი  

არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსების მოდელების ჩარჩოს განსაზღვრა 
იოლი საქმე არ არის. მოდელები ვერ იქნება მეტისმეტად ზოგადი, რადგან ამ შემთხ- 
ვევაში, მათი პრაქტიკული გამოყენების შანსები მცირდება. მაგალითად, სათემო კლი- 
ნიკა, რომელიც Medicaid1-ის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს ემსახურება და არ- 
აკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც განვითარების სფეროში მუშაობს ამერიკის საერ- 
თაშორისო დახმარების სააგენტოს მხარდაჭერით, ორივე სამთავრობო დაფინანსების 
მიმღებია, მაგრამ დაფინანსების ტიპი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ძალზე 
განსხვავდება. ამ ორი შემთხვევის გაერთიანება ერთ მოდელად არავითარ სარგებელს 
არ მოიტანს. მეორე მხრივ, Title I SES2-ის დაფინანსების მიმღები არაკომერციული ორ- 
განიზაციების დაყოფა სხვადასხვა მოდელად მეტისმეტად დაავიწროებს ფოკუსს, რაც 
აგრეთვე არ გამოგვადგება პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით. 

საბოლოოდ, ჩვენ დაფინანსების მოდელების განსაზღვრის სამ პარამეტრზე შევჩერ- 
დით. ესენია: დაფინანსების წყარო, გადაწყვეტილების მიმღებების ტიპები და მათი მოტი- 
ვაცია. ამ მიდგომამ საშუალება მოგვცა გამოგვეყო დაფინანსების 10 განსხვავებული 
მოდელი, რომლებიც, მართალია ზოგადია, მაგრამ კარგად ასახავს რეალურ გადაწყ- 
ვეტილებებს. 

საინტერესოა, რომ კვლევის პროცესში ვერ აღმოვაჩინეთ რამდენიმე ისეთი მოდელი, 
რომლებიც გვეგონა, რომ შეგვხვდებოდა. მაგალითად, ერთი-ერთი ასეთი მოდელის მი- 
ხედვით, არაკომერციული ორგანიზაცია ოპერირებს ისეთი საქმიანობის სფეროდან მი- 
ღებული შემოსავლის წყალობით, რომელიც ძალზე განსხვავებულია ორგანიზაციის დეკ- 
ლარირებული მისიისგან3. კიდევ ერთი მოდელი ეფუძნება სერვისების ინდივიდუალურ 
შესყიდვას (FFS)4 როგორც B2B5, ასევე D2C6 კონტექსტში თანხების მოძიების ყოველგ- 
ვარი დამატებითი მცდელობების გარეშე. 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც ოპერირებენ სწორედ ამ 
მიდგომების გამოყენებით, ასეთი შემთხვევა არ აღმოჩნდა ჩვენს მიერ შესწავლილ მსხ- 
ვილ არაკომერციულ ორგანიზაციებს შორის. ჩვენი აზრით, ამგვარი მიდგომების გამოყ- 
ენება უპირატეს მდგომარეობაში ვერ ჩააყენებს არაკომერციულ ორგანიზაციებს ბიზნეს- 
კომპანიებთან მიმართებაში. 
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ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფედერალურ და შტატების დონეზე მოქმედი ჯანდაცვის პროგრამა დაბალი შემო- 
სავლის მქონე მოქალაქეებისთვის (მთარგმნელის შენიშვნა)

SES – Supplemental Educational Service - დამატებითი საგანმანათლებლო სერვისი - ამერიკის მთავრობის პროგ- 
რამა საჯარო სკოლების სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისთვის (მთარგმნელის შენიშვნა)

ინგლისურად: earned income - აშშ-ს მთავრობის ოფიციალური განმარტების მიხედვით, გამომუშავებული შემოსა- 
ვალი არის ნეტო შემოსავალი, ანუ სამსახურიდან მიღებული (ხელფასი, ჯამაგირი, ბენეფიტი, პრემია და ა.შ.), ან 
თვითდასაქმების შედეგად (მაგ. კომპანიიდან, ფირმიდან და ა.შ) მიღებული შემოსავალი. ჰარვარდის ბიზნესის 
მიმოხილვის მიხედვით, ამგვარ მოდელს ბევრი არაკომერციული ორგანიზაცია იყენებს. მაგალითად, Shelter-ი, კა- 
ლიფორნიაში მოქმედი არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც უსახლკაროდ დარჩენილ ადამიანებს ეხმარება, 
შემოსავალს მისსავე დაარსებული ქონების მართვის კომპანიისგან იღებს
(ვრცლად იხილეთ https://hbr.org/2005/02/should-nonprofits-seek-profits. მთარგმნელის შენიშვნა და დამატება) 

FFS – Fee-for-Service, გადახდის მოდელი, რომლის მიხედვითაც მომხმარებელი იხდის კონკრეტული სერვისის და 
არა მთლიანი პაკეტის საფასურს. ყველაზე ხშირად გამოიყენება ჯანდაცვის სერვისებთან დაკავშირებით (მთარგმ- 
ნელის შენიშვნა)

Business-to-business - ბიზნესმოდელი, რომელიც გულისხმობს ბიზნეს ურთიერთობას ორ კომპანიას (და არა კომ- 
პანიასა და მომხმარებელს) შორის. მაგალითად, მწარმოებელი და საბითუმო ვაჭრობის კომპანია, ან საბითუმო და 
საცალო ვაჭრობის კომპანიები (მთარგმნელის შენიშვნა) 

Direct-to-consumer - ბიზნესმოდელი, რომელიც გულისხმობს ბიზნეს ურთიერთობას უშუალოდ კომპანიასა და მომხ- 
მარებელს შორის შუამავალი კომპანიების მონაწილეობის გარეშე. ამ მოდელის მაგალითია კომპანია, რომელიც 
საკუთარ პროდუქციას ინტერნეტის მეშვეობით ყიდის და თვითონვე აწოდებს მომხმარებელს (მთარგმნელის შე- 
ნიშვნა)
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სტატიის მომდევნო ნაწილი ეთმობა დაფინანსების 10 მოდელისა და თითოეული მო- 
დელის შესაბამისი ორგანიზაციის პროფილის აღწერას. მოდელების თანამიმდევრობა 
განსაზღვრულია დამფინანსებლების დომინანტური ტიპის მიხედვით. პირველი სამი მო- 
დელი („გულითადი მოკავშირე“, „ბენეფიციარების მშენებელი“ და „წევრი-მოტივატო- 
რი“) ფინანსდება მრავლობითი ინდივიდუალური შემოწირულობის მეშვეობით. შემდეგი 
მოდელის („დიდი მეფსონე“) მიხედვით, დამფინანსებელი ცალკეული ინდივიდუალი პი- 
რი ან ფონდია. შემდგომი სამი მოდელი („საჯარო შემომტანი“, „პოლიტიკის გან- 
მაახლებელი“ და „ბენეფიციარების ბროკერი“) ძირითადად მთავრობის მიერ ფინანს- 
დება. ამას მოსდევს „რესურსების გადამამუშავებელი“, რომელიც კორპორატიული და- 
ფინანსებით არსებობს. დაბოლოს, „ბაზრების შემოქმედსა“ და „ადგილობრივიდან ერ- 
ოვნულამდე“ მოდელები დაფინანსების შერეული ბაზით სარგებლობენ. 

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



დაფინანსების 10 მოდელი  

არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსების მოდელების ჩარჩოს განსაზღვრა 
იოლი საქმე არ არის. მოდელები ვერ იქნება მეტისმეტად ზოგადი, რადგან ამ შემთხ- 
ვევაში, მათი პრაქტიკული გამოყენების შანსები მცირდება. მაგალითად, სათემო კლი- 
ნიკა, რომელიც Medicaid1-ის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს ემსახურება და არ- 
აკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც განვითარების სფეროში მუშაობს ამერიკის საერ- 
თაშორისო დახმარების სააგენტოს მხარდაჭერით, ორივე სამთავრობო დაფინანსების 
მიმღებია, მაგრამ დაფინანსების ტიპი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ძალზე 
განსხვავდება. ამ ორი შემთხვევის გაერთიანება ერთ მოდელად არავითარ სარგებელს 
არ მოიტანს. მეორე მხრივ, Title I SES2-ის დაფინანსების მიმღები არაკომერციული ორ- 
განიზაციების დაყოფა სხვადასხვა მოდელად მეტისმეტად დაავიწროებს ფოკუსს, რაც 
აგრეთვე არ გამოგვადგება პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით. 

საბოლოოდ, ჩვენ დაფინანსების მოდელების განსაზღვრის სამ პარამეტრზე შევჩერ- 
დით. ესენია: დაფინანსების წყარო, გადაწყვეტილების მიმღებების ტიპები და მათი მოტი- 
ვაცია. ამ მიდგომამ საშუალება მოგვცა გამოგვეყო დაფინანსების 10 განსხვავებული 
მოდელი, რომლებიც, მართალია ზოგადია, მაგრამ კარგად ასახავს რეალურ გადაწყ- 
ვეტილებებს. 

საინტერესოა, რომ კვლევის პროცესში ვერ აღმოვაჩინეთ რამდენიმე ისეთი მოდელი, 
რომლებიც გვეგონა, რომ შეგვხვდებოდა. მაგალითად, ერთი-ერთი ასეთი მოდელის მი- 
ხედვით, არაკომერციული ორგანიზაცია ოპერირებს ისეთი საქმიანობის სფეროდან მი- 
ღებული შემოსავლის წყალობით, რომელიც ძალზე განსხვავებულია ორგანიზაციის დეკ- 
ლარირებული მისიისგან3. კიდევ ერთი მოდელი ეფუძნება სერვისების ინდივიდუალურ 
შესყიდვას (FFS)4 როგორც B2B5, ასევე D2C6 კონტექსტში თანხების მოძიების ყოველგ- 
ვარი დამატებითი მცდელობების გარეშე. 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც ოპერირებენ სწორედ ამ 
მიდგომების გამოყენებით, ასეთი შემთხვევა არ აღმოჩნდა ჩვენს მიერ შესწავლილ მსხ- 
ვილ არაკომერციულ ორგანიზაციებს შორის. ჩვენი აზრით, ამგვარი მიდგომების გამოყ- 
ენება უპირატეს მდგომარეობაში ვერ ჩააყენებს არაკომერციულ ორგანიზაციებს ბიზნეს- 
კომპანიებთან მიმართებაში. 

სტატიის მომდევნო ნაწილი ეთმობა დაფინანსების 10 მოდელისა და თითოეული მო- 
დელის შესაბამისი ორგანიზაციის პროფილის აღწერას. მოდელების თანამიმდევრობა 
განსაზღვრულია დამფინანსებლების დომინანტური ტიპის მიხედვით. პირველი სამი მო- 
დელი („გულითადი მოკავშირე“, „ბენეფიციარების მშენებელი“ და „წევრი-მოტივატო- 
რი“) ფინანსდება მრავლობითი ინდივიდუალური შემოწირულობის მეშვეობით. შემდეგი 
მოდელის („დიდი მეფსონე“) მიხედვით, დამფინანსებელი ცალკეული ინდივიდუალი პი- 
რი ან ფონდია. შემდგომი სამი მოდელი („საჯარო შემომტანი“, „პოლიტიკის გან- 
მაახლებელი“ და „ბენეფიციარების ბროკერი“) ძირითადად მთავრობის მიერ ფინანს- 
დება. ამას მოსდევს „რესურსების გადამამუშავებელი“, რომელიც კორპორატიული და- 
ფინანსებით არსებობს. დაბოლოს, „ბაზრების შემოქმედსა“ და „ადგილობრივიდან ერ- 
ოვნულამდე“ მოდელები დაფინანსების შერეული ბაზით სარგებლობენ. 

გულითადი მოკავშირე (Heartfelt Connector). ზოგიერთი ორგა-  
ნიზაცია, მაგალითად, როგორიცაა ფონდი Make-a-Wish (ქართულად: ჩაიფ- 
იქრე სურვილი), ზრდას იმით ახერხებს, რომ იმ საკითხებზე ცდილობს ყურად- 
ღების გამახვილებას, რომლებიც ადამიანების დიდი ჯგუფის წუხილის საგანს 
წარმოადგენს განურჩევლად მათი შემოსავლისა და სოციალური სტატუსისა. ეს 
ორგანიზაციები ქმნიან მანამდე არარსებულ სტრუქტურირებული კავშირის შე- 
საძლებლობას, რათა საერთო ინტერესის მქონე ადამიანებმა შეძლონ ერთმა- 
ნეთთან დაკავშირება. ამ მიდგომის მქონე ორგანიზაციებს ჩვენ „გულითადი 
მოკავშირე“ ვუწოდეთ. ისინი განსხვავდებიან იმ არაკომერციული ორგანიზ- 
აციებისგან, რომლებიც ცდილობენ მიიმხრონ კონკრეტული რელიგიური 
მრწამსის, პოლიტიკური შეხედულებების ან სპორტული ინტერესის მქონე ადა- 
მიანები ან ჯგუფები, რომლებიც სწორედ ამ საერთო ინტერესების გამო ერ- 
თიანდებიან ორგანიზაციად. გულითადი მოკავშირეები ცდილობენ ერთმანეთს 
დააკავშირონ მოხალისეები, მაგალითად, საქველმოქმედო ღონისძიებების 
ორგანიზების მეშვეობით. 

სუზან გ. კომენის ფონდი (Susan G. Komen Foundation) ერთ-ერთი მაგალ- 
ითია იმ ორგანიზაციისა, ორომელიც გულითადი მოკავშირის მოდელს იყენებს. 
ფონდი 1982 წელს დაარსდა და დღესდღეობით 125 ფილიალის მეშვეობით 
ახორციელებს საქმიანობას ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ. ორგანიზაცია აფინანსებს 
კვლევებს, სკრინინგის და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ასევე აცნობს ქა- 
ლებს ადრეული დიაგნოსტირების მნიშვნელობას მთელი მსოფლიოს მასშტა- 
ბით. ფონდის საქმიანობა და მისი მიზანი უამრავ ქალში იწვევს რეზონანსს, მა- 
შინაც კი, როდესაც ისინი უშუალოდ არ სარგებლობენ მის მიერ განხორციელ- 
ებული პროგრამებით. 1997-დან 2007 წლამდე პერიოდში ორგანიზაციის მიერ 
მოზიდული თანხების ოდენობა 47-იდან 334 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. 
ერთ შემომწირველზე საშუალოდ გაღებული თანხა მცირეა - სულ რაღაც 33 აშშ 
დოლარი, თუმცა ფონდის სტრატეგია ეფუძნება მხარდამჭერთა წრის გაფარ- 
თოებას. უმთავრესი ღონისძიება, რისი მეშვეობითაც ფონდი შემოწირულობებს 
იღებს, გახლავთ მის მიერ ორგანიზებული სუზან გ. კომენის სახელობის მა- 
რათონი - Race for Cure. ფონდი და მისი ფილიალები ყოველწლიურად 
120-მდე ამგვარ მარათონს მართავენ. გარდა იმისა, რომ ეს ღონისძიებები 
საშუალებას აძლევს გულშემატკივრებს გაიღონ თანხა და პირადად გამოსცა- 
დონ რა ხდება მარათონის დღეს, ისინი ასევე აერთიანებს და ერთმანეთთან 
აკავშირებს მხარდამჭერებსაც. 
არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

01

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



გვეგულება თუ არა ადამიანების საკმარისად დიდი ჯგუფი, რომლებზეც უკვე შეიძლება 
ითქვას, რომ დაინტერესდებიან ჩვენი მუშაობით და მხარს დაგვიჭერენ?

შეგვიძლია თუ არა საზოგადოებას მოკლედ და გასაგებად მოვუყვეთ თუ რატომ უნდა 
დაუჭირონ მხარი ჩვენს ორგანიზაციას?

არსებობს თუ არა ბუნებრივი პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც შეგვეძლება მრავ- 
ალრიცხოვანი მოხალისეების მობილიზება? 

გვაქვს თუ არა ან შეგვიძლია თუ არა განვავითაროთ ორგანიზაციის შიგნით არსებული 
შესაძლებლობები, რათა შევძლოთ ადამიანების დიდ ჯგუფთან დაკავშირება თუნდაც 
მხოლოდ ერთ გეოგრაფიულ არეალში?

ბენეფიციარების შემგროვებლები (Beneficiary Builder). ზოგი 
არაკომერციული ორგანიზაცია, მაგალითად, Cleveland Clinic, თანხას იმ სერ- 
ვისებისთვის იღებს, რომლებსაც კონკრეტულ ინდივიდებს უწევს, მაგრამ ორ- 
განიზაცია დამატებითი შემოწირულობებისთვის იმ ადამიანების ბაზას იყენებს, 
რომლებმაც წარსულში უკვე ისარგებლეს მისი მომსახურებით. დაფინანსების 
ამგვარ მოდელს ჩვენ „ბენეფიციარების მშენებლები“ ვუწოდეთ. ამ მოდელის 
ყველაზე კარგი მაგალითებია საავადმყოფოები და უნივერსიტეტები. ზოგადად, 
ამგვარი არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსების დიდი ნაწილი იმ 
თანხისგან გროვდება, რომელსაც ბენეფიციარები გარკვეული მომსახურების 
მიღების სანაცვლოდ იხდიან. თუმცა, ეს თანხა არ არის საკმარისი სრული ხარ- 
ჯების დასაფარად. ამიტომ, ორგანიზაციები ცდილობენ ხანგრძლივვადიანი 
ურთიერთობა ჩამოაყალიბონ იმ ადამიანებთან, რომლებმაც თავის დროზე ის- 
არგებლეს მათი მომსახურებით (სწორედ ამ პრაქტიკის მიხედვით შევარქვით 
მოდელს ეს სახელი). მიუხედავად იმისა, რომ ამ გზით გაღებული შემოწირუ- 
ლობების ოდენობა, როგორც წესი, ჩამორჩება მომსახურების გაყიდვით მიღე- 
ბულ თანხებს (საავადმყოფოების შემთხვევაში ეს არის 5%, ხოლო კერძო უნ- 
ივერსიტეტების შემთხვევაში-30%), ამ გზით შეგროვებული თანხა მაინც უაღ- 
რესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტების განხორციელებისთვის, როგორ- 
იცაა მშენებლობა, კვლევა, ქველმოქმედება. დონორების მოტივაცია ხშირად 
ეფუძნება საკუთარ გამოცდილებას: მათ სჯერათ, რომ სარგებელმა, რომელიც 
მათ თავის დროზე მიიღეს, მათი ცხოვრება შეცვალა.

02

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

მოდელების განსაზღვრა 
ჩვენი კვლევის საწყის ეტაპზე, დავიწყეთ საკვლევი კოჰორტის შედგენა. ამისთვის გავაერთიანეთ 
გამომცემლობა The Non Profit Times-ის მიერ გამოქვეყნებული „100 წამყვანი ორგანიზაციის“ სია 
(2006) და ჩვენს მიერ შედგენილი 144 არაკომერციული ორგანიზაციის სია, რომლებიც 1970 წლის 
შემდეგ დაარსდა და რომელთა ბიუჯეტი 50 მილიონ დოლარს აღემატება. თავდაპირველად, კო- 
ჰორტაში წარმოდგენილი არ იყო ისეთი გავრცელებული ტიპის არაკომერციული ორგანიზაციები, 
როგორიცაა საავადმყოფოები, უნივერსიტეტები და რელიგიური კონგრეგაციები, ამიტომ ჩვენ გა- 
დავწყვიტეთ შეგვევსო ჩვენი კოჰორტა. შემდეგ, შევუდექით ინფორმაციის შეგროვებას თითოეული 
ორგანიზაციის შემოსავლებისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ. როგორც კი ინფორმაციის 
დახარისხება დავიწყეთ, მაშინვე გამოჩნდა გარკვეული ტენდენციები. დაფინანსების თითოეული 
მსხვილი წყარო (მაგალითად, როგორიცაა, სამთავრობო პროგრამები) ჩაიშალა რამდენიმე ქვე- 
წყაროდ, რომელთა უკანაც იდგნენ განსხვავებული მოტივაციის მქონე სხვადასხვა გადაწყვეტი- 
ლების მიმღებები, რომლებიც თანხვედრაში იყვნენ ორგანიზაციის მისიასა და საქმიანობასთან. 
პროცესი რომ დავასრულეთ, ჩვენ უკვე გვქონდა დაფინანსების 10 მოდელი. ამის შემდეგ, ჩვენ 
გავესაუბრეთ იმ ორგანიზაციების ლიდერებს, რომლებმაც მოახერხეს თითოეული ამ მოდელის 
ოპტიმიზაცია. გასაუბრებისას ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა თითოეულ მოდელთან დაკავშირებული 
გამოწვევებისა და კომპრომისების შესახებ ინფორმაციის მიღება და ასევე, თანხების მოძიების  
განსხვავებული წარმატებული ტაქტიკების უკეთ გაგება.

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



ითვალისწინებს თუ არა ჩვენი მისია მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური ბენეფიტის შექმ- 
ნას, რომელიც ასევე მიიჩნევა მნიშვნელოვანი სოციალური ღირებულების მატარებ- 
ლად? 

უყალიბდებათ თუ არა ორგანიზაციისადმი ერთგულების გრძნობა ბენეფიციარებს შე- 
ღავათების ინდივიდუალური პაკეტის მიღების განმავლობაში? 

გვაქვს თუ არა საკმარისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რათა გავზა- 
რდოთ ბენეფიციარებთან წვდომის მასშტაბი?

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 
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ორგანიზაციები, რომლებიც დაფინანსების ამ მოდელს მიმართავენ, როგორ წესი, საქ- 
ველმოქმედო დახმარებას მსხვილი შემოწირულობების სახით იღებენ ხოლმე. 

პრინსტონის უნივერსიტეტი ბენეფიციარების შემგროვებლის მოდელის კარგი მაგალი- 
თია. უნივერსიტეტი საკმაოდ გაწაფულია კურსდამთავრებულებთან მუშაობაში - იგი ლი- 
დერია უნივერსიტეტებს შორის კურსდამთავრებულების მიერ გაწეული დახმარების მაჩ- 
ვენებლის მიხედვით, რომელიც 59.2%-ს შეადგენს. 2008 წელს პრინსტონმა 33.000 
კურსდამთავრებულისგან 43.6 მილიონი დოლარი შეაგროვა. უნივერსიტეტის დიდი გა- 
მოცდილების წყალობით ოპერაციული ხარჯების 50% მისი ფონდების მიერ შეგროვებ- 
ული შემოწირულობებით იფარება. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხილავს ამ 
მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები: 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

იფიქრებენ თუ არა ჩვენი წევრები, რომ ორგანიზაციის აქტივობებისგან ისინი სარგე- 
ბელს მიიღებენ, მაშინაც კი, როდესაც ასეთი სარგებელი კოლექტიურად ნაწილდება? 

გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა ჩავრთოთ ჩვენი წევრები თანხების მოძიების აქტივობ- 
ებში? 

შეგვეძლება თუ არა, რომ ვუერთგულოთ ჩვენი წევრების ძირითად ჯგუფს, მაშინაც კი, 
როდესაც ეს მოთხოვს დაფინანსების ზოგიერთ შესაძლებლობებზე უარის თქმას და იმ 
აქტივობების განხორციელებისგან თავის შეკავებას, რომლებიც სხვა წევრებს მოეწო- 
ნებათ?

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

დიდი მეფსონე (Big Bettor). რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელთა შო- 
რისაა სტენლის სამედიცინო კვლევითი ცენტრი, საკუთარ საქმიანობას რამ- 
დენიმე პირის ან ფონდისგან მიღებული გრანტების მეშვეობით ახორციელებს. 
დაფინანსების ამგვარ მოდელს ჩვენ დიდი მეფსონე  ვუწოდეთ. ამგვარ მო- 
დელებში, ხშირად, ძირითადი დონორი თავად დამფუძნებელია, რომლისთ- 
ვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა პირად გამოცდილებას უკავშირდება. მიუხ- 
ედავად იმისა, რომ ხშირად დიდი მეფსონეები საქმიანობას საკმაოდ მოზრ- 
დილი ბიუჯეტით იწყებენ, რომელიც მათ სწრაფი ზრდის საშუალებას აძლევს, 
არსებობს მაგალითებიც, როდესაც ამგვარი ორგანიზაციები მხარდაჭერას 
მსხვილი დონორისგან იღებენ, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ პრობლემების 
გადაწყვეტის ახლებური მიდგომა დააფინანსოს. არაკომერციული ორგანიზა- 
ციები, რომლებიც ჩვენი კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ და რომლებიც ამ 
მოდელს იყენებენ, ხშირად ოპერირებენ სამედიცინო ან გარემოს დაცვით 
სფეროებში. დიდი მეფსონეები რამდენიმე მიზეზის გამო ახერხებენ მსხვილი 
დონორების ყურადღების მიქცევას: პრობლემებს, რომელთა გადაწყვეტასაც 
დიდი მეფსონეები ცდილობენ, მხოლოდ დიდი თანხების მეშვეობითაა შესაძ- 
ლებელი (მაგალითად, სერიოზული თანხა შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
კონკრეტული დაავადების კვლევის მიზნით), ან ისინი პრობლემის გადაჭრის 
სრულიად ინოვაციურ მეთოდს გვთავაზობენ. 

Conservation International-ი, რომლის მისიაც დედამიწის ბიომრავალფერ- 
ოვნების შენარჩუნება და იმის დამტკიცებაა, რომ ადამიანებს შეუძლიათ ბუნ- 
ებასთან ერთად ჰარმონიულად ცხოვრება, ასევე წარმოადგენს ორგანიზაციის 
მიერ დიდი მეფსონის მოდელის გამოყენების მაგალითს. ორგანიზაციის რე- 
სურსი და გამოცდილება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღმოაჩინოს ისეთი 
ადგილები, რომელთა დაცვა მნიშვნელოვნად განაპირობებს მსოფლიო ბიომ- 
რავალფეროვნების შენარჩუნებას, ისეთ დონორებს იზიდავს, რომლებსაც 
სურთ მსხვილი თანხები გაიღონ დედამიწის დაცვის საქმეში. ორგანიზაცია შემ- 
ოწირულობას სულ რამდენიმე მსხვილი დონორისგან ირებს. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:
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წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

საჯარო პროვაიდერი (Public Provider) ბევრი არაკომერციული 
ორგანიზაცია, მაგალითად, ჩვენს მიერ შესწავლილი  Success for All Founda-
tion (ფონდი „წარმატება ყველასთვის“),  ძირითადი სოციალური სერვისების 
(განსახლება, განათლება და ადამიანზე მორგებული სხვა სერვისები) უზრუნ- 
ველყოფის მიზნით იმ სამთავრობო უწყებებთან თანამშრომლობს, რომლებსაც 
უკვე განსაზღვრული აქვთ კონკრეტული ბიუჯეტი ამ პრობლემების მოსაგვა- 
რებლად. არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც  დაფინანსების ამ მოდ- 
ელს იყენებენ, ჩვენ საჯარო პროვაიდერი ვუწოდეთ. ზოგ შემთხვევაში, მთავ- 
რობა აუთსორსინგს მიმართავს, მაგრამ კონკრეტულ მოთხოვნებს უყენებს იმ 
ორგანიზაციებს, რომლებსაც დაფინანსების მიღება სურთ. ამგვარი მოთხოვნის 
მაგალითია ანაზღაურების კონკრეტული ფორმულა ან თხოვნა განაცხადის 
წარდგენაზე (RFA). საჯარო პროვაიდერი, ზრდასთან ერთად, დაფინანსების 
სხვა წყაროს მოძიებასაც ცდილობს, ბიუჯეტის შევსების მიზნით. 

TMC (წარსულში ტეხასის მიგრანტების საბჭო), რომელიც ეხმარება მიგრანტ 
ბავშვებს და მათ ოჯახებს, იმ ორგანიზაციის მაგალითს წარმოადგენს, რომე- 
ლიც საჯარო პროვაიდერის მოდელს იყენებს. 1971 წელს, ახლადდაარსებ- 
ულმა საბჭომ, პირველი პროექტის დაფინანსება ფედერალური მთავრობისგან 
მიიღო. მიღებული დაფინანსება მოხმარდა ბავშვების მომზადებას სკოლისთ- 
ვის და ოჯახების ბილინგვალური და მულტიკულტურული საჭიროებების დაკმა- 
ყოფილებას. ზრდასთან ერთად, ორგანიზაციის ლიდერებმა გადაწყვიტეს აღ- 
არ ყოფილიყვნენ დამოკიდებული დაფინანსების მხოლოდ ერთ წყაროზე და ამ 
მიზნით დაიწყეს სხვა ფედერალური პროგრამების იდენტიფიცირება. დღეს 
ორგანიზაცია დაფინანსებას ფედერალური, შტატების და ადგილობრივი მთავ- 
რობებისგან იღებს. ის კარგა ხანია გასცდა ტეხასის საზღვრებს და ახლა უკვე  
შვიდ სხვა შტატში ახორციელებს წერა-კითხვის შემსწავლელ, ორსულთა (პრე- 
ნატალური) ზრუნვისა და მომხმარებელთა განათლების პროგრამებს. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:
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შეგვიძლია თუ არა მივაგნოთ მდგრად გამოსავალს მთავარ პრობლემასთან დაკავ- 
შირებით პროგნოზირებად მომავალში? 
 

შეგვიძლია თუ არა ნათლად ჩამოვაყალიბოთ თუ როგორ გამოვიყენებთ შემოწირულ 
თანხებს ჩვენი მიზნების მისაღწევად? 
 

აინტერესებთ თუ არა ძალზე შეძლებულ ადამიანებს ან მსხვილ ფონდებს ჩვენი საქ- 
მიანობის სფერო და მიდგომები?

შეესაბამება თუ არა ჩვენი ორგანიზაციის პროფილი უკვე არსებულ, მსხვილ სამთავ- 
რობო პროგრამებს? 

შეგვიძლია თუ არა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია კონკურენტებზე უკეთ 
გაართმევს თავს საქმეს? 

გვსურს თუ არა, რომ  ჩვენი დრო გამოვიყენოთ კონტრაქტების რეგულარულად გასაახ- 
ლებლად? 



წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

პოლიტიკის ინოვატორი (Policy Innovator). არაკომერციული ორ- 
განიზაციების ნაწილი, მაგალითად ახალგაზრდული სოფელი (Youth Village), 
იყენებს სამთავრობო დაფინანსებას და მოდელს, რომელსაც ჩვენ პოლიტიკის 
ინოვატორი ვუწოდეთ. არაკომერციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდე- 
ლს იყენებენ, პასუხობენ იმ სოციალურ გამოწვევებს, რომლებიც თემატურად 
მთლად მკაფიოდ არ შეესაბამება რომელიმე არსებულ სამთავრობო პროგ- 
რამას. ეს ორგანიზაციები არწმუნებენ მთავრობას, მხარი დაუჭიროს ალტერ- 
ნატიული მეთოდების გამოყენებას. ამისთვის ისინი ცდილობენ დაამტკიცონ, 
რომ მათი მიდგომები უფრო ეფექტიანი და იაფია, ვიდრე უკვე არსებული 
პროგრამები (შეგახსენებთ, რომ ამ მიდგომისგან განსხვავებით, საჯარო პრო- 
ვაიდერის მოდელი უკვე არსებულ სამთავრობო პროგრამას  მიმართავს მათ 
მიერ შეთავაზებული სერვისების დასაფინანსებლად). 

პოლიტიკის ინოვატორი მოდელის მაგალითია ორგანიზაცია HELP USA, რო- 
მელიც უსახლკარო ადამიანებს დროებით თავშესაფარს სთავაზობს, ხოლო 
დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებს - იაფ საცხოვრისს. ორგანიზაცია 1986 
წელს დააარსა ენდრიუ კუომომ (ნიუ იორკის ყოფილი გუბერნატორის მარიო 
კუომოს ვაჟმა), როგორც ნიუ იორკში „სოციალური სასტუმროების“ არსებული 
მოდელის ალტერნატივა. სოციალური სასტუმროები იმ დროისთვის  უსახლკა- 
როებისთვის თავშესაფრად გამოიყენებოდა. ორგანიზაციის ინოვაციური მიდ- 
გომა განსახლების კრიზისის მიმართ, დაემთხვა პერიოდს, რომლის დროსაც 
უსახლკარობა მწვავე პრობლემას წარმოადგენდა და მთავრობა არ იყო წინა- 
აღმდეგი ახლებური მიდგომებით გადაეჭრა პრობლემა. კუომომ შეძლო და- 
ერწმუნებინა სამთავრობო პროგრამების წარმომადგენლები საკუთარი ინი- 
ციატივის ეფექტიანობასა და სიიაფეში, რაც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო 
ნიუ იორკის ფისკალური კრიზისის ფონზე. 2007 წლისთვის HELP USA-ის შემო- 
სავალი 60 მილიონ დოლარს შეადგენდა, რომლის 80%-ს ორგანიზაცია სამ- 
თავრობო დაფინანსებიდან იღებდა (ნახევარი ფედერალური, ხოლო დანარ- 
ჩენი შტატების და ადგილობრივი პროგრამებიდან). ორგანიზაცია პროგრამებს 
ახორციელებდა ნიუ იორკში, ფილადელფიაში, ლას ვეგასში, ჰიუსტონსა და ბუ- 
ფალოში. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:
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შეგვიძლია თუ არა ისეთი ინოვაციური მიდგომების შეთავაზება, რომელიც (ფასისა და 
ზეგავლენის მხრივ) უკეთესია, ვიდრე არსებული მიდგომები? შეუძლია თუ არა ჩვენს 
მიერ შეთავაზებულ ინოვაციურ მიდგომებს მიიპყროს სამთავრობო პროგრამების 
ადმინისტრატორების ყურადღება ისე, რომ მათ არჩევანი ჩვენს მიდგომებზე 
შეაჩერონ? 

შეგვიძლია თუ არა სამთავრობო პროგრამების ადმინისტრატორებს წარვუდგინოთ 
ჩვენი მიდგომების წარმატების დამადასტურებელი საბუთი?

არსებობს თუ არა საკმარისი ზეწოლა მთავრობაზე სტატუს-კვოს შესაცვლელად?  



წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

მახასიათებლები მაგალითებიმოდელი

• მისია ეხმიანება მრავალი ადამიანის
   ინტერესს
• ბენეფიტებმა გავლენა იქონია
   დამფინანსებლის ან მისი ოჯახის წევრების
   ცხოვრებაზე
• ა/კ ორგანიზაცია დონორს და მისიას
   ერთმანეთთან აკავშირებს მოხალისეობის
   ან სხვა ინსტრუმენტების მეშვეობით

დაფინანსების წყარო: 
ინდივიდუალური

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
მრავალი ადამიანი

მოტივაცია: ალტრუიზმი

ტაქტიკური
ინსტრუმენტები 

• სამედიცინო სფერო (Susan
   B. Komen Foundation)
• გარემოს დაცვა (ბუნებრივი
   რესურსების დაცვის საბჭო)
• საერთაშორისო განვითარება
   (Save the Children)

გულითადი მეკავშირე 

• სოციალური
   ღონისძიებები 
• უშუალო მიმოწერა
• კორპორატიული
   სპონსორობა

• მისია თავდაპირველად იზიდავს
   ინდივიდებს, რომლებიც აფინანსებენ
   კონკრეტულ შეღავათს(ებს)/სარგებლებს
• მისია ქმნის მჭიდრო ინდივიდუალურ
   კავშირებს შეღავათების/სარგებელის
   უზრუნველყოფის საშუალებით
   (მაგ., სტუდენტურ საცხოვრებელში
   ცხოვრება ოთხი წლის განმავლობაში, ან
   ვინმეს სიკვდილისგან გადარჩენა) 

დაფინანსების წყარო: 
ინდივიდუალური

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
მრავალი ადამიანი

მოტივაცია: თვითინტერესი
და ალტრუიზმი 

• უნივერსიტეტები (პრინსტონის
   უნივერსიტეტი
• საავადმყოფოები
   (კლივლენდის საავადმყოფო)

ბენეფიციარების შემგროვებელი 

• შენატანი
• ძვირადღირებული
   საჩუქრები 

• შეღავათების/სარგებლების უმეტესობას
   აქვს ჯგუფური ორიენტაციის ხასიათი
   (მაგ., რელიგიური მსახურება ან
   ლაშქრობა), რომელიც ქმნის გარკვეულ
   ერთობას ადამიანებს შორის, რაც
   გამოიყენება თანხის შესაგროვებლად
• იყენებს ტაქტიკური ინსტრუმენტების
   ყველაზე მრავალფეროვან ნაკრებს

დაფინანსების წყარო: 
ინდივიდუალური

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
მრავალი ადამიანი

მოტივაცია: კოლექტიური
ინტერესი 

• რელიგიური ორგანიზაციები
   (სედელბეკის ეკლესია)
• ხელოვნება და კულტურა
   (National Public Radio)
• გარემოს დაცვა და
   კონსერვაცია (National Wild
   Turkey Federation)

წევრების მოტივატორი 

• წევრები
• შენატანები
• სპეციალური
   ღონისძიებები
• მსხვილი
   შემოწირულობები
• უშუალო მიმოწერა

• მხარდაჭერის ბაზას აშენებს
   მცირერიცხოვანი ინდივიდუალური ან
   საოჯახო ფონდებისგან
• მისია შესაძლებელია დასრულდეს
   რამდენიმე ათწლეულში (მაგ.,
   კონკრეტული დაავადებისთვის
   განკურნების საშუალების პოვნა)

დაფინანსების წყარო: 
ინდივიდუალური ან ფონდის
მეშვეობით

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
რამდენიმე ადამიანი

მოტივაცია: ალტრუიზმი

• კვლევები მედიცინის
   სფეროში (სტენლის
   სამედიცინო კვლევითი
   ინსტიტუტი)
• გარემოს დაცვა
   (Conservation International)

დიდი მეფსონე 

• მსხვილი
   შემოწირულობები

• უზრუნველყოფს ისეთ სერვისებს,
   რომლებიც მთავრობის ძირითად
   პრეროგატივად მიიჩნევა (მაგ., მინდობით
   აღზრდა)
• არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ
   გასაწევი მომსახურება მკაფიოდ
   განსაზღვრული და გაწერილია (მაგ.,
   თხოვნა განაცხადის წარდგენაზე)

დაფინანსების წყარო: 
მთავრობა

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
ადმინისტრატორები

მოტივაცია: კოლექტიური
ინტერესი

• სერვისები (TMC) 
• განათლება
   (Success for All Foundation) 
• საერთაშორისო
   (Family Health International)

საჯარო პროვაიდერი 

• სამთავრობო
   კონტრაქტები 

• სამთავრობო გრანტს იღებს პრობლემის
   გადაჭრის ახლებური გზების მოძიებაში ან
   იმ პრობლემის გადაჭრის მცდელობაში,
   რომლებიც არ განიხილება მთავრობის
   ძირითად ვალდებულებად 
• საჭიროებს მაღალი დონის „გზის
   გამკვალავს“ მთავრობაში
• წარმატების ძირითადი საწინდარია ისეთი
   გარემოება, რომელშიც მთავრობა
   განიცდის ზეწოლას ფისკალური კრიზის ან
   მედიის მიერ გამოწვეული ხმაურის
   შედეგად

დაფინანსების წყარო: 
მთავრობა

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
პოლისიმეიკერები

მოტივაცია: კოლექტიური
ინტერესი 

• სერვისები (Youth Villages)
• განათლება
   (Communities in Schools)
• საერთაშორისო
   (International AIDS Vaccine
   Initiative)

პოლიტიკის განმაახლებელი 

• საკანონმდებლო აქტით
   განსაზღვრული
   დაფინანსება
• კონკრეტული
   პროექტისთვის
   კანონმდებლობით
   განსაზღვრული
   დაფინანსება
• სამთავრობო
   პილოტური პროექტი
 



წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

მახასიათებლები მაგალითებიმოდელი

• ინდივიდუალური ბენეფიციარები თვითონ
   წყვეტენ, როგორ უნდა გამოიყენონ
   მთავრობის მიერ გაღებული დახმარება/
   შეღავათები
• საჭიროებს მარკეტინგის ინდივიდუალურ
   უნარ-ჩვევებს, რათა ურთიერთობა
   დაამყაროს და სერვისი მიაწოდოს
   საბოლოო ბენეფიციარს

დაფინანსების წყარო: 
მთავრობა

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
მრავალი ადამიანი

მოტივაცია: თვითინტერესი 

ტაქტიკური
ინსტრუმენტები 

• ჯანდაცვა (East Boston
   Neighborhood Health Center)
• განსახლება (Metropolitan
   Boston Housing Partnership)
• დასაქმება (Peckham
   Vocational Industries)
• საჯარო და საზოგადოებრივი
   შეღავათები (Iowa Student
   Loan Liquidity Corporation)

ბენეფიციარების ბროკერი

• მთავრობის მიერ
   გადახდილი
   ანაზღაურება

• არაკომერციული ორგანიზაცია იყენებს
   საქონელს, რომელიც იწარმოება ისეთ
   ბაზრებზე, სადაც არაეფექტიანი ბაზარი
   ქმნის გარკვეული პროდუქციის
   მაგალითად, სურსათის, სიჭარბეს, ან
   სადაც პროდუქციის წარმოების ზღვრული
   ხარჯი დაბალია (მაგალითად,
   ფარმაცევტული პროდუქცია)  

დაფინანსების წყარო: 
კორპორატიული

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
რამდენიმე ადამიანი

მოტივაცია: თვითინტერესი 

• სურსათი (Oregon Food Bank)
• საერთაშორისო
   (AmeriCares Foundation)

რესურსების გადამამუშავებელი

• ნატურით ანაზღაურება

• არსებობს დამფინანსებლები, რომელსაც
   აქვს თვითინტერესის გარკვეული დონე და
   გადახდის უნარი (მაგალითად, როდესაც
   ჯანდაცვის სისტემა ყიდულობს სისხლს)
• ხშირად, ტრანზაქციის მონაწილე ერთ-ერთ
   მხარეს ხშირად ალტრუიზმი ამოძრავებს
   (მაგალითად, სისხლის დონორი ან მიწის
   დონორი)

დაფინანსების წყარო:
შერეული

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
ადამიანთა დიდი ჯგუფი
(ერთი მხარე), რამდენიმე
ადამიანი (მეორე მხარე)

მოტივაცია: ალტრუიზმი (ერთი
მხარე), თვითინტერესი (მეორე
მხარე)

• ჯანდაცვა (American Kidney
   Fund)
• გარემოს დაცვა და
   კონსერვაცია (The Trust for
   Public Land)

ბაზრების შემოქმედი

• შენატანები
• მსხვილი
   შემოწირულობები
   (კორპორატიული ან
   ინდივიდუალური)

• საკითხი მეტად პრიორიტეტულია
   ადგილობრივ დონეზე (მაგალითად,
   ქალაქის სკოლების ხარისხიანი სისტემის
   ფუნქციონირება)
• საკითხი პრობლემურია მთელი ქვეყნის
   მასშტაბით ადგილობრივ დონეზე 
• დაფინანსების დონე, რომელიც
   ხელმისაწვდომია ერთეულ გეოგრაფიულ
   ტერიტორიაზე, როგორც წესი,
   შეზღუდულია. 

დაფინანსების წყარო:
შერეული

დაფინანსებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები:
რამდენიმე ადამიანი

მოტივაცია: ალტრუიზმი

• განათლება (Teach for
   America)
• ახალგაზრდების განვითარება
   (Big Brothers Big Sisters of
   America)

ადგილობრივიდან ეროვნულამდე

• მსხვილი
   შემოწირულობები
• სპეციალური
   ღონისძიებები 



წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

ბენეფიციარების ბროკერი (Beneficiary Broker). ზოგიერთი არა- 
კომერციული ორგანიზაცია, მაგალითად Iowa Student Loan Liquidity Corpo-
ration, ერთმანეთს კონკურენციას უწევს ბენეფიციარებისთვის მთავრობის მიერ 
დაფინანსებული სერვისების მიწოდებისთვის. ეს ორგანიზაციები იყენებენ მო- 
დელს, რომელსაც ჩვენ ბენეფიციარების ბროკერი ვუწოდეთ. ძირითადი კონ- 
კურენცია მიმდინარეობს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა განსახლება, დასაქ- 
მების სერვისები, ჯანდაცვა და სტუდენტური სესხები. რაც განასხვავებს ამ მო- 
დელს სხვა, მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროგრამებისგან არის ის, რომ 
ამ შემთხვევაში ბენეფიციარებს აქვთ არჩევანი თავად აირჩიონ ის არაკომ- 
ერციული ორგანიზაცია, რომლისგანაც სურთ სერვისის მიღება. 

The Metropolitan Boston Housing Partnership (MBHP), კიდევ ერთი ორგა- 
ნიზაციაა, რომელიც ამ მოდელს იყენებს. ეს გახლავთ რეგიონული ორგანიზა- 
ცია, რომელიც შტატისა და ფედერალურ დონეზე ახორციელებს ქირის ვაუჩე- 
რის პროგრამებს მასაჩუსეტსის 30 თემში. ორგანიზაცია დაარსების დღიდან 
(1991) სარგებლობს კეთილსაიმედო პარტნიორის რეპუტაციით.  MBHP გან- 
სახლების ვაუჩერების ყველაზე დიდი მიმწოდებელია ბოსტონის მხარეში, რომ- 
ელიც დროის ნებისმიერ მონაკვეთში 7.500 ოჯახზე გასცემს ვაუჩერებს. გარდა 
ამისა, ორგანიზაცია ასევე ახორციელებს განსახლებასთან დაკავშირებულ სხვა 
პროგრამებს, მაგალითად განათლებისა და უსახლკარობის პრევენციის მიმარ- 
თულებით. MBHP-ის შემოსავლების 90% მომდინარეობს იმ თანხისგან, რომ- 
ელიც შტატის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული ვაუჩერების პროგრამის 
ნაწილს შეადგენს, ხოლო დანარჩენი ნაწილი კორპორაციებისა და ფონდების 
მიერ გაღებული თანხებისგან იფარება. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:
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რესურსების გადამამუშავებელი (Resource Recycler). ზოგი- 
ერთი არაკომერციული ორგანიზაცია, მაგალითად, როგორიცაა, AmeriCares 
Foundation, შემოწირულობას ნატურის სახით იღებს და შემდეგ იმ ადამიანებს 
ურიგებს, რომლებიც სხვაგვარად ვერ შეიძენდნენ საჭირო ნივთებს. სწორედ 
ამგვარი შემოწირულობების წყალობით გაიზარდა ორგანიზაცია. ორგანიზა- 
ციებს, რომლებიც დაფინანსების ამ მოდელს იყენებენ, ჩვენ რესურსების გა- 
დამამუშავებლები ვუწოდეთ. ბიზნესკომპანიები ხალისით გასცემენ ხოლმე იმ 
საქონელს, რომელიც სხვა შემთხვევაში ნაგავსაყრელზე აღმოჩნდება (მაგა- 
ლითად საკვები, რომელსაც მითითებული აქვს ვადის გასვლის თარიღი) ან 
რომლის წარმოების ზღვრული ღირებულება დაბალია და ამიტომ ის ვერ მოხვ- 
დება ისეთ ბაზარზე, რომელიც კონკურენციაში შევა მწარმოებელთან (მაგალ- 

08

შეგვიძლია თუ არა დავუმტკიცოთ მთავრობას, რომ წარმატებით შეგვიძლია გავცეთ 
ვაუჩერები? მაგალითად, წარვუდგინოთ წარმატებული განსახლებების მაჩვენებლები 
ან ბენეფიციართა კმაყოფილების კვლევის შედეგები? 

შეგვიძლია თუ არა უზრუნველვყოთ დამატებითი სერვისები, რომლებიც გაზრდის ძირი- 
თადი მომსახურებისგან მიღებულ სარგებელს? 

შეგვიძლია თუ არა დავაკმაყოფილოთ მთავრობის მიერ დადგენილი მოთხოვნილე- 
ბები ამ ტიპის სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით? 

შეგვიძლია თუ არა გამოვნახოთ დაფინანსების დამატებითი წყარო? 

ითად, განვითარებად ქვეყნებში წარმოებული მედიკამენტები). ნატურის სახით 
მიღებული შემოწირულობა, როგორც წესი, ამგვარი ორგანიზაციების შემოსავ- 
ლების 80%-ს შეადგენს, მაგრამ მათ მაინც სჭირდებათ დაფინანსების სხვა 
წყაროს მოძიება საოპერაციო ხარჯების დასაფარად. რესურსების გადამამუ- 
შავებლების დიდი ნაწილი ისეთ სფეროში ოპერირებს, როგორიცაა სურსათი, 
სოფლის მეურნეობა, მედიცინა და ნუტრიცია. როგორც წესი, ასეთი ორგანი- 
ზაციები საერთაშორისო დონეზე მუშაობენ. 

დიდი ბოსტონის სურსათის ბანკი (The Great Boston Food Bank – TGBFB), ნიუ 
ინგლანდში მოქმედი ყველაზე დიდი ორგანიზაცია, რომელიც შიმშილობის წი- 
ნააღმდეგ იბრძვის, იმ ორგანიზაციებს წარმოადგენს, რომლებიც რესურსების 
გადამამუშავებლის მოდელს იყენებენ, ორგანიზაცია ყოველწლიურად 30 000 
ტონა საკვებს ურიგებს დაახლოებით 600 ადგილობრივ ორგანიზაციას, რომ- 
ელთა შორისაა უფასო სასადილოები, დღის მოვლის ცენტრები, ხანდაზმულთა 
ცენტრები და უსახლკაროების თავშესაფრები. TGBFB-ი სურსათს სხვადასხვა 
წყაროების გამოყენებით აგროვებს. ყველაზე მსხვილი შემომწირველები საცა- 
ლო მოვაჭრეები და მწარმოებლები არიან. ორგანიზაცია ასევე იღებს საკვებს 
რესტორნებისა და სასტუმროებისგან. 2006 წელს ნატურის სახით მიღებული 
შემოწირულობები ორგანიზაციის მთლიანი შემოსავლების 52%-ს შეადგენდა. 
ფედერალური და შტატის დონეზე მოქმედი პროგრამებისგან მიღებული მატე- 
რიალური და ფინანსური დახმარება ორგანიზაციის ყოველწლიური ბიუჯეტის 
(რომელსაც ის გასანაწილებელი სურსათის შესაძენად ხარჯავს) 23%-ს შეად- 
გენს, ხოლო ნაღდი ფულის სახით მიღებული შემოწირულობა - 25%-ს (ამ თან- 
ხას ორგანიზაცია გაუთვალისწინებელი და კაპიტალური ხარჯების დასაფარად 
იყენებს).  

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

რესურსების გადამამუშავებელი (Resource Recycler). ზოგი- 
ერთი არაკომერციული ორგანიზაცია, მაგალითად, როგორიცაა, AmeriCares 
Foundation, შემოწირულობას ნატურის სახით იღებს და შემდეგ იმ ადამიანებს 
ურიგებს, რომლებიც სხვაგვარად ვერ შეიძენდნენ საჭირო ნივთებს. სწორედ 
ამგვარი შემოწირულობების წყალობით გაიზარდა ორგანიზაცია. ორგანიზა- 
ციებს, რომლებიც დაფინანსების ამ მოდელს იყენებენ, ჩვენ რესურსების გა- 
დამამუშავებლები ვუწოდეთ. ბიზნესკომპანიები ხალისით გასცემენ ხოლმე იმ 
საქონელს, რომელიც სხვა შემთხვევაში ნაგავსაყრელზე აღმოჩნდება (მაგა- 
ლითად საკვები, რომელსაც მითითებული აქვს ვადის გასვლის თარიღი) ან 
რომლის წარმოების ზღვრული ღირებულება დაბალია და ამიტომ ის ვერ მოხვ- 
დება ისეთ ბაზარზე, რომელიც კონკურენციაში შევა მწარმოებელთან (მაგალ- 

ბაზრის შემოქმედი (Market Maker). ზოგიერთი არაკომერციული 
ორგანიზაცია, მაგალითად, Trust for Public Land, უზრუნველყოფს ისეთ სერ- 
ვისებს, რომლებიც ახლოს დგას ალტრუისტ დონორთან ან ბაზარზე მოქმედი 
ძალებით წახალისებულ კერძო გადამხდელთან. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 
სერვისის ასანაზღაურებლად ფულიც არსებობს, კომერციული ორგანიზაციებ- 
ისთვის კანონის დარღვევა იქნებოდა ამ თანხის გადახდა, ან ასეც რომ არ 
იყოს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამგვარი სერვისების მისაღებად კერძო 
სექტორმა ფული გადაიხადოს. არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც 
დაფინანსების ამგვარ მოდელს იყენებენ, ჩვენ ბაზრის შემოქმედი შევარქვით. 
ორგანოების დონაცია იმ სფეროს ერთ-ერთი მაგალითია, რომელშიც ბაზრის 
შემოქმედები ოპერირებენ. ცხადია, ადამიანის ორგანოებზე მოთხოვნა არსე- 
ბობს, მაგრამ მათი გაყიდვა კანონით ისჯება. ბაზრის შემოქმედები შემოსავლის 
ძირითად ნაწილს იმ შემოწირულობებისგან იღებენ, რომლებიც უშუალოდ 

09

შევძლებთ თუ არა პროდუქტის/სურსათის რეგულარულად შეგროვებას? 

გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა და რესურსი გამოვიცნოთ ტენდენციები იმ ინდუსტ- 
რიებში, რომლებშიც ჩვენი დონორები მუშაობენ, რათა შევძლოთ შემოწირულობების 
დინამიკის ცვლილებებთან გამკლავება? 

გვაქვს თუ არა სტრატეგია იმისთვის, რათა შევძლოთ ფულადი შემოწირულობის მობ- 
ილიზება საოპერაციო და გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარად?

ითად, განვითარებად ქვეყნებში წარმოებული მედიკამენტები). ნატურის სახით 
მიღებული შემოწირულობა, როგორც წესი, ამგვარი ორგანიზაციების შემოსავ- 
ლების 80%-ს შეადგენს, მაგრამ მათ მაინც სჭირდებათ დაფინანსების სხვა 
წყაროს მოძიება საოპერაციო ხარჯების დასაფარად. რესურსების გადამამუ- 
შავებლების დიდი ნაწილი ისეთ სფეროში ოპერირებს, როგორიცაა სურსათი, 
სოფლის მეურნეობა, მედიცინა და ნუტრიცია. როგორც წესი, ასეთი ორგანი- 
ზაციები საერთაშორისო დონეზე მუშაობენ. 

დიდი ბოსტონის სურსათის ბანკი (The Great Boston Food Bank – TGBFB), ნიუ 
ინგლანდში მოქმედი ყველაზე დიდი ორგანიზაცია, რომელიც შიმშილობის წი- 
ნააღმდეგ იბრძვის, იმ ორგანიზაციებს წარმოადგენს, რომლებიც რესურსების 
გადამამუშავებლის მოდელს იყენებენ, ორგანიზაცია ყოველწლიურად 30 000 
ტონა საკვებს ურიგებს დაახლოებით 600 ადგილობრივ ორგანიზაციას, რომ- 
ელთა შორისაა უფასო სასადილოები, დღის მოვლის ცენტრები, ხანდაზმულთა 
ცენტრები და უსახლკაროების თავშესაფრები. TGBFB-ი სურსათს სხვადასხვა 
წყაროების გამოყენებით აგროვებს. ყველაზე მსხვილი შემომწირველები საცა- 
ლო მოვაჭრეები და მწარმოებლები არიან. ორგანიზაცია ასევე იღებს საკვებს 
რესტორნებისა და სასტუმროებისგან. 2006 წელს ნატურის სახით მიღებული 
შემოწირულობები ორგანიზაციის მთლიანი შემოსავლების 52%-ს შეადგენდა. 
ფედერალური და შტატის დონეზე მოქმედი პროგრამებისგან მიღებული მატე- 
რიალური და ფინანსური დახმარება ორგანიზაციის ყოველწლიური ბიუჯეტის 
(რომელსაც ის გასანაწილებელი სურსათის შესაძენად ხარჯავს) 23%-ს შეად- 
გენს, ხოლო ნაღდი ფულის სახით მიღებული შემოწირულობა - 25%-ს (ამ თან- 
ხას ორგანიზაცია გაუთვალისწინებელი და კაპიტალური ხარჯების დასაფარად 
იყენებს).  

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

უკავშირდება მათ საქმიანობას. მათი უმეტესობა ისეთ სფეროებში მუშაობს, 
როგორიცაა მედიცინა (მკურნალობა და ა.შ) და გარემოს დაცვა (მაგალითად, 
მიწის კონსერვაცია).

American Kidney Fund - თირკმლის ამერიკული ასოციაცია, ერთ-ერთია იმ 
ორგანიზაციათაგან, რომლებიც ბაზრის შემოქმედის მოდელს იყენებენ. ფონდი 
1971 წელს დაარსდა თირკმლის უკმარისობის მქონე დაბალშემოსავლიანი 
მოსახლეობისთვის დიალიზის ხარჯების დაფარვის მიზნით. 2006 წლისთვის 
ორგანიზაცია ყოველწლიურად გრანტების სახით გასცემდა 82 მილიონ დო- 
ლარს თირკმლის პათოლოგიის მქონე 63,500 პაციენტზე (დიალიზზე მყოფი 
მთლიანი პაციენტების19%). 1996 წლამდე ჯანდაცვის დაწესებულებებს შეეძ- 
ლოთ „სამედიცინო ნაწილი ბ7“-ს და Medigap8 შენატანის (სრული თანხის და- 
ახლოებით 20%) გადახდა დაბალი შემოსავლის მქონე პაციენტებისთვს. 1996 
წელს კი, ფედერალურმა მთავრობამ უკანონოდ გამოაცხადა ამ თანხის და- 
ფარვა საავადმყოფოებისა და კლინიკების მიერ იმ მოტივით, რომ ამგვარი 
სქემა, სავარაუდოდ აიძულებდა პაციენტს დიალიზი მხოლოდ ერთი პროვა- 
იდერისგან მიეღო. ახალი კანონის შედეგად ათასობით პაციენტი შესაბამისი 
მკურნალობის გარეშე დარჩა. ფონდმა შეამჩნია ეს გარღვევა და საპასუხოდ 
პროგრამა შექმნა. ახლა ორგანიზაცია ამ შენატანს თვითონ იხდის და საშუალ- 
ებას აძლევს პაციენტებს გააგრძელონ მკურნალობა. ფონდი დაფინანსებას 
პირდაპირ ჯანდაცვის პროვაიდერებისგან და სხვა კორპორაციებისგან იღებს. 
იმ პრინციპებს, რომლებსაც ფონდის მუშაობა ეფუძნება დიალიზის მიმართუ- 
ლებით, ახლა უკვე იმ პაციენტების საშველადაც იყენებენ, რომლებსაც ოსტეოპ- 
ოროზის9 მკურნალობისას მედიკამენტები ესაჭიროებათ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:
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Medical Part B  - ჯანდაცვის პროგრამის Medicare Advantage Plan-ის ნაწილი, რომელიც ფარავს დიაგნოზირებას, 
მკურნალობას და პრევენციას (მთარგმნელის შენიშვნა)

Medigap - ჯანმრთელობის დამატებითი დაზღვევა, რომელსაც კერძო კომპანია ყიდის და რომელიც ემსახურება 
ჯანდაცვის ისეთი ხარჯების დაფარვას, როგორიცაა თანაგადახდა, არანაზღაურებადი მინიმუმი (ფრანშიზა) და 
ჯანდაცვის ხარჯები საზღვარგარეთ ყოფნის დროს (რომელსაც არ ანაზღაურებს Medicare Advantage Plan). 
(მთარგმნელის შენიშვნა)

დაავადება, რომელიც შედეგად იწვევს ძვლების სიმყიფეს და მსხვრევადობას9

წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

ბაზრის შემოქმედი (Market Maker). ზოგიერთი არაკომერციული 
ორგანიზაცია, მაგალითად, Trust for Public Land, უზრუნველყოფს ისეთ სერ- 
ვისებს, რომლებიც ახლოს დგას ალტრუისტ დონორთან ან ბაზარზე მოქმედი 
ძალებით წახალისებულ კერძო გადამხდელთან. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 
სერვისის ასანაზღაურებლად ფულიც არსებობს, კომერციული ორგანიზაციებ- 
ისთვის კანონის დარღვევა იქნებოდა ამ თანხის გადახდა, ან ასეც რომ არ 
იყოს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამგვარი სერვისების მისაღებად კერძო 
სექტორმა ფული გადაიხადოს. არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც 
დაფინანსების ამგვარ მოდელს იყენებენ, ჩვენ ბაზრის შემოქმედი შევარქვით. 
ორგანოების დონაცია იმ სფეროს ერთ-ერთი მაგალითია, რომელშიც ბაზრის 
შემოქმედები ოპერირებენ. ცხადია, ადამიანის ორგანოებზე მოთხოვნა არსე- 
ბობს, მაგრამ მათი გაყიდვა კანონით ისჯება. ბაზრის შემოქმედები შემოსავლის 
ძირითად ნაწილს იმ შემოწირულობებისგან იღებენ, რომლებიც უშუალოდ 

ადგილობრივიდან ეროვნულამდე (Local Nationalizer). არაკო- 
მერციული ორგანიზაციების ნაწილმა, მათ შორის ორგანიზაცია Big Brothers 
Big Sisters of America, წარმატებით მოახერხა ადგილობრივიდან ეროვნულ 
დონემდე გაზრდა იმით, რომ შექმნა ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული 
ოპერაციების ეროვნული ქსელი. ეს ორგანიზაციები დაფინანსების იმ მოდელს 
იყენებენ, რომელსაც ჩვენ „ადგილობრივიდან ეროვნულამდე“ ვუწოდეთ. ეს 
ორგანიზაციები ისეთ საკითხებზე მუშაობენ, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშ- 
ტაბით ადგილობრივი თემების წუხილის საგანს წარმოადგენს და რომლის გა- 
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არსებობს თუ არა დამფინანსებლების ჯგუფი, რომლებსაც ფინანსურად დააინტერეს- 
ებთ ჩვენი საქმიანობა? 

არსებობს თუ არა იურიდიული ან ეთიკური მიზეზები, რის გამოც კონკრეტული სერვი- 
სების მიწოდება არაკომერციული ორგანიზაციის მიერ უფრო უპრიანია? 

უკვე გვაქვს თუ არა სანდო პროგრამა და სახელი, რომელიც უკვე ბრენდია და რომ- 
ელსაც სცნობენ?

უკავშირდება მათ საქმიანობას. მათი უმეტესობა ისეთ სფეროებში მუშაობს, 
როგორიცაა მედიცინა (მკურნალობა და ა.შ) და გარემოს დაცვა (მაგალითად, 
მიწის კონსერვაცია).

American Kidney Fund - თირკმლის ამერიკული ასოციაცია, ერთ-ერთია იმ 
ორგანიზაციათაგან, რომლებიც ბაზრის შემოქმედის მოდელს იყენებენ. ფონდი 
1971 წელს დაარსდა თირკმლის უკმარისობის მქონე დაბალშემოსავლიანი 
მოსახლეობისთვის დიალიზის ხარჯების დაფარვის მიზნით. 2006 წლისთვის 
ორგანიზაცია ყოველწლიურად გრანტების სახით გასცემდა 82 მილიონ დო- 
ლარს თირკმლის პათოლოგიის მქონე 63,500 პაციენტზე (დიალიზზე მყოფი 
მთლიანი პაციენტების19%). 1996 წლამდე ჯანდაცვის დაწესებულებებს შეეძ- 
ლოთ „სამედიცინო ნაწილი ბ7“-ს და Medigap8 შენატანის (სრული თანხის და- 
ახლოებით 20%) გადახდა დაბალი შემოსავლის მქონე პაციენტებისთვს. 1996 
წელს კი, ფედერალურმა მთავრობამ უკანონოდ გამოაცხადა ამ თანხის და- 
ფარვა საავადმყოფოებისა და კლინიკების მიერ იმ მოტივით, რომ ამგვარი 
სქემა, სავარაუდოდ აიძულებდა პაციენტს დიალიზი მხოლოდ ერთი პროვა- 
იდერისგან მიეღო. ახალი კანონის შედეგად ათასობით პაციენტი შესაბამისი 
მკურნალობის გარეშე დარჩა. ფონდმა შეამჩნია ეს გარღვევა და საპასუხოდ 
პროგრამა შექმნა. ახლა ორგანიზაცია ამ შენატანს თვითონ იხდის და საშუალ- 
ებას აძლევს პაციენტებს გააგრძელონ მკურნალობა. ფონდი დაფინანსებას 
პირდაპირ ჯანდაცვის პროვაიდერებისგან და სხვა კორპორაციებისგან იღებს. 
იმ პრინციპებს, რომლებსაც ფონდის მუშაობა ეფუძნება დიალიზის მიმართუ- 
ლებით, ახლა უკვე იმ პაციენტების საშველადაც იყენებენ, რომლებსაც ოსტეოპ- 
ოროზის9 მკურნალობისას მედიკამენტები ესაჭიროებათ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

დასაჭრელად მხოლოდ მთავრობის რესურსი არ კმარა. მაგალითად გამოდ- 
გება ღარიბი სკოლების პრობლემები ან ბავშვები, რომლებსაც ირგვლივ მი- 
საბაძი მაგალითი არ ჰყავთ. პროგრამებისთვის საჭირო თანხის დიდი ნაწილი 
ადგილობრივ დონეზე გროვდება - ხშირად ცალკეული ინდივიდების  ან კორ- 
პორატიული დონორებისგან და მხოლოდ მცირე ნაწილი იფარება სამთავ- 
რობო უწყებებისგან მიღებული დაფინანსებით. ადგილობრივ დონეზე განხორ- 
ციელებული თითოეული პროგრამის თუ ინიციატივის ხარჯი 5 მილიონ დოლ- 
არს არ აღემატება, მაგრამ მთლიანობაში ორგანიზაცია საკმაოდ დიდ თანხას 
ხარჯავს. 

Teach of America (TFA) იმ არაკომერციული ორგანიზაციების კარგი მაგა- 
ლითია, რომლებიც დაფინანსების სწორედ ამ მოდელს იყენებენ. TFA იზიდავს, 
ამზადებს და აგზავნის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულ სტუდენტებს სკო- 
ლებში მასწავლებლებად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ორგანიზაცია 1989 წელს 
დაარსდა და 2007 წლისთვის მისი წლიური ბრუნვა 90 მილიონ დოლარს შე- 
ადგენდა. მას 26 რეგიონული ოფისი აქვს, რომლებიც ყოველწლიურად ორგა- 
ნიზაციის მთლიანი ბიუჯეტის 75%-ს აგროვებენ. ორგანიზაციის წარმატებული 
მუშაობის მიზეზი ის არის, რომ მისი მისია - ამერიკაში სასკოლო განათლების 
გაუმჯობესება, ფართო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონე- 
ზე, სერიოზული წუხილის საგანს წარმოადგენს. TFA-მ შექმნა კულტურა, სადაც 
თანხების მოძიება ორგანიზაციის საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ასპექტია 
ყველა დონეზე. გარდა ამისა, ორგანიზაცია ადგილობრივ აღმასრულებელ დი- 
რექტორებს ქირაობს, რომლებიც პირადად არიან დაინტერესებული დაფინ- 
ანსების მოპოვებით. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:



წევრების მოტივატორი (Member Motivator). არაკომერციული 
ორგანიზაციების ნაწილი ძირითადად ეყრდნობა ინდივიდუალურ შემოწირ- 
ულობებს და იყენებს მოდელს, რომელსაც ჩვენ წევრების მოტივატორი და- 
ვარქვით. ამის მაგალითია სედელბეკის ეკლესია. დაფინანსების ეს მოდელი 
ეფუძნება ინდივიდების დიდი ჯგუფს (არაკომერციული ორგანიზაციის წევ- 
რებს), რომლებისთვისაც მოსაგვარებელი პრობლემა ახლოა და რომლის 
მოგვარების შედეგადაც ისინი კოლექტიურ სარგებელს იღებენ. არაკომერ- 
ციული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მოდელს იყენებენ, არ ქმნიან ჯგუფური 
აქტივობების კონცეფციებს, არამედ კავშირს ამყარებენ წევრებთან (და დო- 
ნორებთან) იმ აქტივობების ორგანიზებით, რომლებიც მათ უკვე აინტერესებთ. 
ამგვარი ორგანიზაციები ხშირად საქმიანობენ რელიგიის, ეკოლოგიის, ხე- 
ლოვნების, კულტურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებში. The Na-
tional Wild Turkey Federation (NWTF) - გარეული ინდაურის ეროვნული ფე- 
დერაცია, რომლის მიზანია გარეული ინდაურის ჰაბიტატის დაცვა და გაფარ- 
თოება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ნადირობის ტრადიციების შენარ- 
ჩუნება, სწორედ წევრების მოტივატორის მოდელს იყენებს. ფედერაცია იზი- 
დავს გარეულ ინდაურზე მონადირეებს, რომლებიც კოლექტიურად იღებენ სარ- 
გებელს ფედერაციის მუშაობისგან. სწორედ ამიტომ, ისინი ერთგული წევრები 
და ფულის შეგროვების კამპანიების აქტიური მონაწილეები არიან. ფედერა- 
ციის ადგილობრივი ფილიალები ყოველწლიურად 2000 საქველმოქმედო ბან- 
კეტს აწყობენ, რომლისგანაც ორგანიზაციის ყოველწლიური შემოსავლების 
80% გროვდება. ბანკეტების დროს ფული სხვადასხვა საშუალებებით გროვ- 
დება: ბილეთების გაყიდვა (ბილეთი დაახლოებით 50 დოლარი ღირს და მასში 
წლიური საწევროს თანხაც შედის), ინვენტარის და სხვა ნივთების შეძენა (ერთი 
დამსწრე საშუალოდ 100 დოლარამდე ხარჯავს) და ლატარიის გათამაშება 
(თითოეული ბანკეტის დროს ამ აქტივობისგან საშუალოდ 16.000 დოლარი 
გროვდება). გასათამაშებელ პრიზებს და გასაყიდ ინვენტარს ფედერაციის სა- 
თაო ოფისი უზრუნველყოფს. შეგროვებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(ხარჯების დაფარვის შემდეგ, თითოეული ასეთი ბანკეტი 10.000 დოლარამდე 
ტოვებს) ხმარდება ჰაბიტატის დაცვას და კონსერვაციას იმ თემებში, რომლებიც 
ბანკეტებს მასპინძლობენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:

ადგილობრივიდან ეროვნულამდე (Local Nationalizer). არაკო- 
მერციული ორგანიზაციების ნაწილმა, მათ შორის ორგანიზაცია Big Brothers 
Big Sisters of America, წარმატებით მოახერხა ადგილობრივიდან ეროვნულ 
დონემდე გაზრდა იმით, რომ შექმნა ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული 
ოპერაციების ეროვნული ქსელი. ეს ორგანიზაციები დაფინანსების იმ მოდელს 
იყენებენ, რომელსაც ჩვენ „ადგილობრივიდან ეროვნულამდე“ ვუწოდეთ. ეს 
ორგანიზაციები ისეთ საკითხებზე მუშაობენ, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშ- 
ტაბით ადგილობრივი თემების წუხილის საგანს წარმოადგენს და რომლის გა- 

თანხვედრაშია თუ არა ჩვენი საქმიანობის სფერო ადგილობრივი მნიშვნელობის სა- 
კითხებთან და იზიარებენ თუ არა ამ საკითხებს სხვა თემები მთელი ქვეყნის მასშტაბით? 

ეხმიანება თუ არა ჩვენი საქმიანობის გეოგრაფიული არეალის გაფართოება ჩვენი ორ- 
განიზაციის მისიას? 

შეგვიძლია თუ არა ჩვენი მოდელის გავრცობა სხვა თემებში? 

გვსურს თუ არა, რომ შესაბამისი დრო და რესურსი გამოვყოთ, რათა მოვძებნოთ და 
გავაძლიეროთ ადგილობრივი ლიდერები სხვა ადგილებში ჩვენი ფილიალების გასაძ- 
ღოლად?

დასაჭრელად მხოლოდ მთავრობის რესურსი არ კმარა. მაგალითად გამოდ- 
გება ღარიბი სკოლების პრობლემები ან ბავშვები, რომლებსაც ირგვლივ მი- 
საბაძი მაგალითი არ ჰყავთ. პროგრამებისთვის საჭირო თანხის დიდი ნაწილი 
ადგილობრივ დონეზე გროვდება - ხშირად ცალკეული ინდივიდების  ან კორ- 
პორატიული დონორებისგან და მხოლოდ მცირე ნაწილი იფარება სამთავ- 
რობო უწყებებისგან მიღებული დაფინანსებით. ადგილობრივ დონეზე განხორ- 
ციელებული თითოეული პროგრამის თუ ინიციატივის ხარჯი 5 მილიონ დოლ- 
არს არ აღემატება, მაგრამ მთლიანობაში ორგანიზაცია საკმაოდ დიდ თანხას 
ხარჯავს. 

Teach of America (TFA) იმ არაკომერციული ორგანიზაციების კარგი მაგა- 
ლითია, რომლებიც დაფინანსების სწორედ ამ მოდელს იყენებენ. TFA იზიდავს, 
ამზადებს და აგზავნის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულ სტუდენტებს სკო- 
ლებში მასწავლებლებად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ორგანიზაცია 1989 წელს 
დაარსდა და 2007 წლისთვის მისი წლიური ბრუნვა 90 მილიონ დოლარს შე- 
ადგენდა. მას 26 რეგიონული ოფისი აქვს, რომლებიც ყოველწლიურად ორგა- 
ნიზაციის მთლიანი ბიუჯეტის 75%-ს აგროვებენ. ორგანიზაციის წარმატებული 
მუშაობის მიზეზი ის არის, რომ მისი მისია - ამერიკაში სასკოლო განათლების 
გაუმჯობესება, ფართო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონე- 
ზე, სერიოზული წუხილის საგანს წარმოადგენს. TFA-მ შექმნა კულტურა, სადაც 
თანხების მოძიება ორგანიზაციის საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ასპექტია 
ყველა დონეზე. გარდა ამისა, ორგანიზაცია ადგილობრივ აღმასრულებელ დი- 
რექტორებს ქირაობს, რომლებიც პირადად არიან დაინტერესებული დაფინ- 
ანსების მოპოვებით. 

არაკომერციული ორგანიზაციების ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც განიხი- 
ლავს ამ მოდელის გამოყენების ვარიანტს, უპრიანია შემდეგი კითხვები:




