4 начина да подобрите дарителските си практики
От Миранда Маркит
Дарителството е важен аспект на добре поддържаните финанси. Много лични
финансови консултанти разглеждат даренията като неделима част от доброто
финансово управление.
Вашето дарителство трябва да бъде като другите аспекти на управление на парите ви –
трябва да полагате усилия, за да си гарантирате, че получавате най-добрата цена за
всеки дарен от вас долар. Да увеличите ефекта от дарителството си означава, че с
каузата, която подкрепяте, ще бъдат подпомогнати повече хора. Представяме ви
няколко начина да подобрите дарителските си практики:
1. Направете проучване преди да дарите
В някои случаи само 30 или 40 цента от всеки долар, дарен на нестопанска
организация, всъщност стига до хората, на които е предназначен да помогне.
Административните разходи, както и други разходи понякога „изяждат” голяма част от
даренията. Неефективните организации са склонни да обогатяват част от хората,
които ги ръководят, без да допринасят за общото добруване.
Преди да дарите, направете проучване на организациите, на които сте се спрели.
Интернет страници като Charity Navigator показват каква част от дарението всъщност
отива за каузата (стремете се към организации, в които поне 70 % от парите отиват за
подпомагане на другите). Изберете си между една и три организации, които наистина
харесвате и които се управляват добре. Така по-голямата част от парите ви ще
помогнат на повече хора.
2. Установете система за регулярни дарения
Вместо да дарявате непредсказуемо, можете да установите система за регулярни
дарения. Някои нестопански организации предпочитат по-малки, но редовни дарения,
отколкото спорадични, но по-големи суми. Може да се придържате към месечни
дарения или дори да създадете дарителски фонд, който да оперира по начин,
осигуряващ регулярни приходи за организацията. Тези приходи могат да й дадат
нещо, на което да разчита – и съответно да отнемат от натиска, който има в други
области. Това ще позволи на организацията по-добре да подпомага хората и
общностите, които се нуждаят от помощта й.
3. Слезте на местно ниво
Едно от нещата, които много харесвам, е да слизам на местно ниво, когато дарявам.
Така можете наистина да видите какъв е ефектът от вашето дарение за общността.
Потърсете организации, които работят на местно ниво и дейността им наистина

променя мястото, в което живеете. По-малки организации, които работят на местно
ниво, често (но не винаги) използват ресурсите си ефективно и имат огромно
въздействие върху местното население.
4. Включете се лично
Ако наистина искате да се уверите, че средствата от вашето дарение се използват
максимално добре, включете се лично. Дарявайте време, а не само пари. Можете да
помагате като се включите в доброволчески инициативи за благотворителни събития и
като изпълнявате различни други задачи. Или да влезете в управителния съвет на
организацията и да участвате във вземането на решения.
Личното включване е чудесен начин да подобрите дарителските си практики и живота
на другите хора. С малко проучване, както и с определяне на фокуса на ресурсите,
които дарявате за подобряване на света, в който живеем, е възможно да постигнете
по-голям ефект на доброто, което правите. Опитвайте се да вземате мъдри решения за
дарителските си практики. Търсете организации, които ще използват по-голямата част
от дарението да помогнат на тези, които имат нужда от това, и дори направете крачка
напред – включете се в същинската работа на организацията.
Източник: http://moneysmartlife.com/ways-to-maximize-your-charity-donations/

