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נייר עמדה זה הוא תוצר של פרוייקט מחקרי ארוך טווח אשר הושק בשנת  2000העוסק בעתידה של
הפילנתרופיה .בנייר הנוכחי מבקשים הכותבים להבהיר כיצד שינויים שיתרחשו בעולם בעשור הבא
יחייבו גורמי מימון ופילנתרופים לאמץ לא רק פרקטיקות טובות יותר ) ,(best practicesאלא גם
הסתגלות חלוצית ל"פרקטיקות עתידיות" )”.(“next practices
פרקטיקות עתידיות הן גישות אפקטיביות המתאימות לפעילות בעשורים הבאים .העתיד יתאפיין
בפעילות דינמית במסגרת רשתות ובתלות הדדית לשם פתרון בעיות חברתיות .המסמך מתמקד ב-
עשר פרקטיקות עתידיות אשר יאפשרו לגורמי מימון ופילנתרופים להרחיב ולהעמיק את השפעתם
בפתרון בעיות סביבתיות וחברתיות .עשרת הפרקטיקות העתידיות מחולקות לשתי קבוצות  -האחת
כוללת פרקטיקות הקשורות בשיתוף פעולה והשנייה כוללת פרקטיקות הקשורות בהסתגלות טובה
יותר .הפרקטיקות מוצגות בנייר העמדה תוך סקירת דוגמאות ומקרי מבחן של ארגונים המיישמים
אותן כבר היום .בנוסף ,ביחס לכל פרקטיקה מוצגת רשימת מקורות לקריאה נוספת וללמידה
עצמאית.
נייר העמדה מיועד לפילנתרופים ,למנהיגים מתנדבים ולפעילים במגזר המימון .המסמך מבוסס על
מחקר עיוני ועל ידע שנאסף בשיחות עם עשרות פילנתרופים ,פעילים ומומחים בתחום.
בנייר העמדה ניתן למצוא דוגמאות לאופן בו ניתן ליישם את הפרקטיקות המוצעות ביחס לבעיות
גלובליות וכן קישור לערכה אינטרנטית המאפשרת לתכנן ולבצע את שילובן של הפרקטיקות בעשייה
הארגונית.
העשור הפילנתרופי הבא :שיתוף פעולה והסתגלות טובה יותר
העולם בו פועלת הפילנתרופיה משתנה בקצב מהיר .שיפור האפקטיביות והיעילות הארגונית תוך
אימוץ אסטרטגיה הממוקדת בתגובה הנן צורות התנהלות שאפיינו את העשור הקודם .בעשור הבא,
סבורים הכותבים ,על העוסקים במימון להתמקד בשיתוף פעולה ובהסתגלות טובה יותר לקצב
שינויים מהיר.
·

לפעול בגדול באמצעות שיתופי פעולה :כדי להציג ולממש פתרונות הולמים לבעיות
החברתיות והסביבתיות המורכבות איתן מתמודדת החברה האנושית על ארגוני מימון לאמץ
גישה המקדמת הפעלה רחבת היקף וחוצת מגזרים של משאבים.

·

להסתגל טוב יותר :קצב השינויים המהיר בעידן בו אנו חיים יחייב גורמי מימון לפעול בצורה
מהירה וחכמה יותר ,תוך הכלה ויישום של הנתונים והידע העדכניים ביותר העומדים
לרשותם .הסתגלות מחייבת שילוב תובנות לגבי "מה שעובד" בפעילות בעלת דפוסי שינוי
דינמיים.

על פי הכותבים עשר הפרקטיקות העתידיות יוצרות מעגל פעילות המזין הן את ההשפעה על העולם
החיצוני והן את אופני הפעילות של הפילנתרופ או ארגון המימון.

לפעול בגדול
למרות המשבר הכלכלי העולמי התרחבה בעשור האחרון פעילותם של תורמים פילנתרופים וקרנות
פרטיות .לנוכח הגידול בפעילות הפילנתרופית ניתן לשאול האם הכוונות הטובות יסתכמו באיגום
משאבים לשם פתרון בעיות גלובליות רחבות היקף .ככל שהבעיות הגלובליות הופכות מורכבות יותר,
הופך שיתוף הפעולה עם ארגונים ומגזרים אחרים להכרחי ,גם אם הדבר כרוך בויתור על שליטה,
בסובלנות וסבלנות כלפי תהליכים קבוצתיים ובהתמודדות עם מתחים בין אישיים.
המממנים המצליחים של העשור הבא ישלבו יוזמה עצמאית עם גישה הרואה בפעילותם חלק
ממאמץ גדול ורחב יותר תוך הבנה שהדרך להצלחה בכל יוזמה עצמאית היא באמצעות שימוש
ברשתות בין-מגזריות ובין-תרבותיות החוצות אזורים גאוגרפיים.
הפרקטיקות בהן ניתן להשתמש בכדי לפעול בגדול:
 .1הבינו את ההקשר בו אתם פועלים :בכדי לפתור בעיות רחבות היקף יש למפות את סביבת
הפעילות ,הרשתות והמערכות במסגרתן מתקיימת הבעיה החברתית ואשר באמצעותן ניתן
לאגֵם משאבים ולקדם את פתרון הבעיה.
 .2בחרו את הכלים המתאימים ביותר למשימה :גורמי מימון מצליחים מבינים כי מענק כספי
אינו האמצעי היחידי בו ניתן להשתמש בכדי להביא לשינוי .ביכולתו של גורם מימון להשפיע

באופן חיובי גם באמצעות שימוש במומחיות ,בידע ,ברשתות ובהשפעה שברשותו.
 .3עצמאות תוך שיתוף פעולה :שיתוף פעולה אינו מחייב פעילות המבוססת על אחדות דעים
מוחלטת בין הארגונים השותפים .ניתן למצוא דרכים גמישות יותר לפעול בשיתוף פעולה תוך
התאמת הפעילות הארגונית לקידום מטרה משותפת.
 .4הפעילו רשתות :כאשר מדובר בבעיה מורכבת תרומתו של ארגון מימון יחיד לרוב אינה
מספיקה ,לכן על ארגוני מימון להפעיל את הרשתות שלהם וליזום שיתופי פעולה שיכולים
להשפיע באופן מרחיק לכת על פתרון הבעיה.
 .5מנפו משאבים ממקורות אחרים :בכדי ליצור אפקט השפעה משמעותי ניתן ללמוד להפעיל
משאבים של גופים אחרים )למשל :שימוש במערכות חינוך ובגופי תקשורת כדי ליצור שינוי
בדעת הקהל(.
הסתגלות טובה יותר
בשל מורכבות העולם בו תפעל הפילנתרופיה בעשור הבא ולנוכח קצב השינוי המהיר ,ארגוני מימון
ופילנתרופים מחוייבים לשנות את גישתם ביחס לאופן בו הם מעוניינים לסייע לפתרון בעיות חברתיות
וסביבתיות .כל עשייה פילנתרופית השואפת למצויינות חייבת לבסס את החלטותיה על נתונים
מדוייקים וללמוד להסתגל בצורה מהירה וטובה יותר לשינויים המתרחשים בסביבת הפעילות שלה.
לכן יש לאמץ יכולות לימוד וניתוח טובות יותר ,כמו גם גמישות ארגונית שתאפשר פעולה מותאמת
נסיבות.
הפרקטיקות בהן ניתן להשתמש בכדי לקדם הסתגלות טובה יותר:
 .6דעו "מה עובד" )ומה לא( :התפתחויות עתידיות בשיטות ההערכה והמדידה של השפעת
הפעילות הפילנתרופית יאפשרו לגורם המממן להבין האם פעילותו גורמת לשינוי הנדרש .יש
לקדם פיתוח והטמעה של מערכות שיאפשרו להפיק לקחים מפרוייקטים כושלים ומוצלחים
במהירות ובמידה רבה של מהימנות.
 .7התאימו את קצב הפעילות הארגוני לקצב השינויים בסביבת הפעילות שלכם :לוח הזמנים של
ארגוני המימון לא תמיד מתאים למציאות של הבעיות בהן מטפלים הארגונים או לצרכים של
הקהילות הזקוקות לסיוע .ארגוני מימון שירצו להרחיב את השפעתם יצטרכו לאמץ יכולות
ארגוניות המותאמות למציאות דינמית ולשינוי בזמן אמת.
 .8אמצו גישה של פתיחות כלפי תובנות חדשות :ארגון מצטיין יאמץ גישה של פתיחות כלפי
תובנות המגיעות מגורמים בעלי תחומי מומחיות מגוונים ומנקודות מבט חיצוניות לארגון.
 .9ברירת המחדל הארגונית  -שיתוף ושקיפות של ידע :שיתוף בידע כברירת מחדל של פעילות
ארגונית יאפשר ליצור סביבה בה מתקבלות החלטות בצורה מושכלת יותר ועל סמך ידע
וניסיון של שותפים אחרים.
 .10אמצו גישה של לקיחת סיכונים מושכלת :גורמי מימון נוטים לחשוש מסיכונים ולכן לעיתים
יתעלמו מהפוטנציאל להצלחה הגלום בסיכון .גורמי מימון שיפעלו בעשור הבא יאלצו להכיר
בכך שלבעיות איתן מתמודד העולם הפילנתרופי אין פתרון טכני או לינארי ולכן הכשלון הוא
חלק בלתי נפרד מיצירת פריצות דרך .חדשנות והתנסות מחייבות לקיחת סיכונים ולא ניתן
לפתור בעיות כה מורכבות בלעדיהן.

על פי הכותבים ,ארגוני מימון שיפעלו בעשור הבא יאלצו לשלב את הפרקטיקות הללו
בהתנהלותם הארגונית בכדי להצליח .בכדי להטמיע את הפרקטיקות העתידיות בפעילותם של
ארגוני מימון יש צורך בשילובם של שלושה תהליכים רחבים יותר :קידומה של טכנולוגיה
שתאפשר פיתוח ידע וכלים חדשים לאיסוף מידע בזמן אמת ,היווצרותם של תמריצים מסוג חדש
לשינוי פרקטיקות ארגוניות והתהוותה של מנהיגות פילנתרופית שתוכל להכיל ולקדם את השינוי.

בחן את עצמך  -בכמה מן הפרקטיקות העתידיות אתה משתמש כבר היום?

לפעול בגדול

להסתגל טוב יותר

□ מבין את ההקשר בו מתקיימת הפעילות

□ יודע מה עובד )ומה לא(

□ בוחר את הכלים המתאימים ביותר
לפעילות

□ מתאים את קצב הפעילות הארגוני לסביבת
הפעילות

□ פועל באופן עצמאי תוך שיתוף פעולה

□ פתוח לתובנות חדשות

□ מפעיל רשתות

□ מאמץ גישה של שקיפות ושיתוף של ידע

□ ממנף משאבים ממקורות אחרים

□ מאמין בלקיחת סיכונים באופן מושכל
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 Monitor Instituteהינו מיזם חברתי שנוסד כדי לסייע למנהיגים חברתיים בהשגת ופיתוח פתרונות
ברי קיימא לבעיות חברתיות וסביבתיות .המכון נוסד על ידי קבוצת  ,Monitorחברת ייעוץ גלובלית
המספקת ייעוץ לתאגידים ,ממשלות וארגוני מגזר שלישי.

לקריאת המסמך המלא:
http://www.monitorinstitute.com/downloads/Whats_Next_for_Philanthropy.pdf

מסמך זה נכתב על ידי יעל מעוז-שי עבור שיתופים.
מומלץ להעביר ,להפיץ את החומרים לכל דורש/ת.

