שלוש אסטרטגיות לניהול פילנתרופיה יעילה לצד קריירה משגשגת
Three Strategies for Creating Effective Philanthropy
Alongside an Active Career
מאמר זה מציג שלוש אסטרטגיות המסייעות לשלב בין קידום הקריירה של התורם לבין קידום פעילות
הנתינה שלו  .תורמים רבים מתקשים לאזן בין הדרישות של מקום העבודה שאליו הם מחויבים לבין רצונם
לעסוק בפעילות פילנתרופית ולקדם מטרות פילנתרופיות החשובות להם .אך למעשה ניתן למצוא דרך
שתאפשר לתורם לעסוק בשני התחומים בצורה היעילה ביותר ,באמצעות אסטרטגיות אלה.
המאמר מציג את שלושת האסטרטגיות מפיהם של פילנתרופים ידועים בעלי חברות גדולות ,שהתראיינו
והסבירו כיצד הם מצליחים לאזן בין קריירה ופילנתרופיה .הראיונות מוצגים בסרטונים קצרים שבהם
הפילנתרופים נותנים עצות מתוך ניסיונם האישי ,ומסבירים מהן מדוע בחרו באסטרטגיות אלה.
המאמר נכתב על ידי יוזמת  Give Smartמבית  ,Bridgespan Groupחברת ייעוץ לעמותות ומרכז ידע
לארגונים ולפילנתרופים .יוזמת  Give Smartשואפת לקדם פילנתרופיה יעילה יותר שמביאה לתוצאות
והשפעה לאורך זמן.

שלוש אסטרטגיות לאיזון קריירה ופילנתרופיה
ישנם פילנתרופים שהחליטו להתרכז בעבודתם הפילנתרופית ,ולכן עזבו את עולם העסקים .אך אחרים החליטו
כי בחירה זו אינה הכרחית .ניתן לטפח קריירה משגשגת לצד עיסוק בפילנתרופיה יעילה .לשם כך יש צורך,
כמובן ,לנקוט יוזמה ולאמץ כמה אסטרטגיות שיסייעו לתורם לעסוק בפעילות הפילנתרופית לעומק ,מבלי להזניח
את צורכי הקריירה שלו .להלן שלוש אסטרטגיות שאותם אימצו פילנתרופים משפיעים היכולות לסייע בכך.

שלוש האסטרטגיות
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 .1פילנתרופים העובדים במשרה בכירה צריכים לקבוע סדר עדיפויות נוקשה
ג'וש בקנשטיין הוא המנכ"ל של חברת  Bain Capitalוגם ראש הוועד המנהל של קרן .New Profit
האסטרטגיה שלו לאיזון בין קריירה ופילנתרופיה כוללת הגבלת מספר המטרות הפילנתרופיות ותיעדוף של
הזמן שהוא מקדיש לכל מטרה .לשם כך הוא ואשתו ,אניטה ,חילקו את הפילנתרופיה שלהם לשלושה תחומי
עניין עיקריים – חינוך גבוה ,מחקר רפואי ועוני בעיר שבה הם גרים .עבור מטרת קידום החינוך הגבוה והמחקר
הרפואי הם בחרו להתמקד בתרומה כספית למוסדות חינוך שבהם הם למדו או למוסדות רפואיים ידועים
בבוסטון .כך הוא יכול להקדיש את הזמן שנותר לו לתחום הפילנתרופי השלישי – מטרות עירוניים למיגור עוני,
האזור שבו הוא מרגיש שצריכים אותו יותר מכול ושבו הוא מסוגל להביא לשינוי.
התורם צריך גם לבדוק באמצעות ניסוי וטעיה כיצד הוא יכול לאזן בין הקריירה והפעילות הפילנתרופית .בתחילת
דרכו הפילנתרופית בחר פול טודור ג'ונס ,מייסד ארגון ההשקעות  Tudor Investment Corporationוקרן
 ,Robin Hood Foundationלהתמקד בעבודה בפועל עם ילדים בבית הספר שבו הוא תמך ,עד שהבין כי עליו
למצוא איזון אחר בין הקריירה והפילנתרופיה .כדי שיוכל לתרום את סכום הכסף הגדול שהוא שואף לתרום,
עליו להשקיע בעבודתו .כיום הוא עובד ישירות עם ילדים אך משקיע יותר בעבודה במטרה לייצר את הסכומים
הדרושים לפילנתרופיה.
 .2פילנתרופים בעלי קריירה פעילה יכולים למנף את פעילותם הפילנתרופית באמצעות ניסיונם
העסקי
דיויד וויקלי ,הבעלים של חברת הקבלנות  ,David Weekley Homesמקדיש  05%מזמנו ומכספו לתמוך
במספר עמותות .הוא תורם לעולם הפילנתרופי מניסיונו בניהול עסקים למטרת רווח ,מה שהפך לרכיב חשוב
בפילנתרופיה שלו .הוא מדריך עמותות בעלות תשוקה למטרה הפילנתרופית כך שיוכלו לשפר את פעילותן,
לגדול ולהתרחב.
דיויד רובנשטיין ,מייסד שותף של החברה  ,The Carlyle Groupמשתמש בכישורי גיוס הכספים שלו והשכנוע
שלו ,שסייעו לו רבות בפעילותו העסקית ,לגייס תרומות למטרתו הפילנתרופית .הוא עצמו תורם מכספו
לעמותות אך גם פועל לגיוס כספים למען המטרות שבהן הוא תומך .יש פילנתרופים שיעדיפו להשתמש
בקשרים שלהם כדי לחבר בין עמיתים ומכרים לבין עמותות ,ובכך להגדיל את הסיכויים לכך שאחרים יעסקו
בפעילות פילנתרופית.
 .3פילנתרופים בעלי קריירה יכולים להשתמש במערכת רחבה של תמיכה
תורם פעיל שגם מחזיק במשרה עסקית חשובה צריך תמיכה רבה .עבור פול טודור ג'ונס ,פתרון אחד הוא
לתמוך בארגונים בעלי מנהיגות חזקה .עמותות עם הנהגה חזקה משתמשות בכלים המסייעים להן להשיג את
מטרותיהן ,ודוגלות בפעילות המתאימה עצמה כל הזמן לצרכים הפילנתרופיים המשתנים .לכן ישנה חשיבות
רבה לבחור בעמותה עם מנהיגות חזקה ויכולת ליצור אסטרטגיית נתינה המתאימה את עצמה למצב בשטח.
עבור ג'וש בקנשטיין ,חלק חשוב בפילנתרופיה שלו הוא קידום תהליך בדיקת הנאותות ()Due diligence
באמצעות אחרים .לדבריו ,כשאין זמן רב לפילנתרופיה יש למקסם את הפעילות עצמה .הוא ממליץ לתורם
למצוא אנשים שהוא מכבד ושעליהם הוא סומך ,שיוכלו לבצע עבורו את בדיקת הנאותות של העמותות שבהן
הוא רוצה לתמוך.

סיכום
פילנתרופים ששואפים לתת בחוכמה וביעילות תוך כדי טיפוח קריירה משגשגת צריכים להשתמש במגוון של
אסטרטגיות .התורמים שהוזכרו לעיל מהווים הוכחה לכך שמשימה זו היא אכן אפשרית .סוד ההצלחה החשוב
ביותר שלהם הוא שפילנתרופיה היא עיסוק שהם מבצעים בהתלהבות רבה .בעזרת אסטרטגיה אחת או יותר
ניתן למקסם את היעילות של פעילות הנתינה מבלי לפגוע במחויבות למשרה של התורם.
את המאמר המלא ניתן למצוא בקישור הבא:
http://www.givesmart.org/Give-Smart-Blog/December-2012/Three-Strategies-for-EffectivePhilanthropy.aspx
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