
Acceptarea 
Complexității
Către o înțelegere comună 
a finanțării schimbărilor 
sistemice 

Facilitation partners:



Prefață

Aflându-ne în pragul unui deceniu epocal, ne confruntăm cu o nevoie urgentă de a găsi, 
finanța și sprijini soluții transformatoare într-un ritm mult mai alert ca niciodată. În acest 
scop, Ashoka și McKinsey au invitat alți parteneri să se alăture colaborării lor anuale pentru 
a crea împreună o perspectivă comună: Catalyst 2030, Co-Impact, Echoing Green, Schwab 
Foundation for Social Entrepreneurship, Skoll Foundation și SYSTEMIQ. Împreună  căutăm 
să reflectăm asupra perspectivelor sectorului, punându-ne întrebarea: cum putem deveni 
mai buni în ceea ce privește finanțarea și sprijinirea schimbării sistemice?

Acest raport este produsul unei colaborări între trei grupuri care au abordat în mare 
parte subiectul în mod individual: finanțatorii și intermediarii din sectorul social și liderii 
schimbărilor sistemice pe care aceștia urmăresc să îi sprijine. În calitate de grup de parteneri 
editoriali, suntem uniți în convingerea că rezolvarea celor mai complexe provocări cu care 
se confruntă omenirea în prezent necesită atât o abordare a schimbării sistemice, cât și o 
acțiune de colaborare din partea tuturor părților interesate, a actorilor din ecosistem. În plus, 
credem că mulți finanțatori, inclusiv cei care contribuie la acest raport, trebuie să își evolueze 
practicile de finanțare pentru a sprijini și accelera mai bine eforturile corespunzătoare ale 
practicienilor în schimbarea sistemică colectivă.

Prin acest raport, ne propunem să ajungem la cei din comunitatea de finanțare care doresc 
să își evolueze modelul actual pentru a investi în abordări de schimbare sistemică. Ideile pe 
care le propunem nu sunt adevăruri absolute; mai degrabă, acestea reprezintă primii câțiva 
pași în propria noastră călătorie colectivă de învățare despre practicile de finanțare care sunt 
aliniate cu schimbarea sistemică, pentru a le prelua la rândul nostru în practicile noastre. 
Ele se bazează pe o bază largă de literatură existentă cu privire la conceptul de schimbare 
sistemică și la modul în care aceasta poate fi susținută, precum și pe experiențele trăite 
de peste 200 de persoane care au contribuit la acest raport. Speranța noastră este că, 
prin distilarea strategiilor și proceselor lor, acest raport va indica transformarea necesară 
în "sistemul" de finanțare a schimbării sistemice în sine. Invităm comunitatea de finanțare 
- inclusiv filantropii, fundațiile, investitorii de impact, donatorii corporativi, agențiile 
guvernamentale și organizațiile multilaterale - să regândească și să reproiecteze în mod 
fundamental modul în care sunt sprijinite abordările de schimbare sistemică.

Călătoria va continua mult dincolo de acest raport. Finanțatorii care au contribuit recunosc 
faptul că ei înșiși nu sunt perfecți și că trebuie să depună munca grea necesară pentru a 
îmbrățișa multe dintre principiile și recomandările propuse în acest raport. Vă rugăm să 
vă alăturați nouă în această călătorie. Împreună, putem schimba sistemul de finanțare a 
schimbărilor transformatoare, astfel încât omenirea să fie mai bine echipată pentru a aborda 
provocările urgente cu care ne confruntăm.
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Resurse financiare semnificative sunt dedicate rezolvării celor mai presante probleme ale 
umanității. 22 dintre cele mai mari fundații filantropice din întreaga lume au oferit peste 6,1 
miliarde USD pentru activități de dezvoltare în 2017; în același an, susținerea totală pentru 
dezvoltare din partea actorilor publici și privați din cele 30 de state membre ale Comitetului 
de asistență pentru dezvoltare (CAD) al OCDE s-a ridicat la 434 de miliarde USD. Cu 
toate acestea, rezolvarea acestor probleme necesită un sprijin pe termen lung care să 
depășească finanțarea bazată pe activități și inițiative care să abordeze cauza principală - 
adică inițiative care vizează schimbarea sistemelor. Pentru a utiliza în mod optim fondurile 
disponibile, este necesar să se introducă abordarea pentru schimbare sistemică în rândul 
organizațiilor implicate în acest sector și să se facă schimb de informații privind cele mai 
bune practici.

Prin urmare, acest raport reprezintă un efort de colaborare între finanțatori, intermediari și 
lideri ai schimbării sistemice, care urmăresc să transmită un semnal comunității finanțatorilor 
din sectorul social - inclusiv filantropi, fundații, investitori de impact, donatori corporativi, 
agenții guvernamentale și organizații multilaterale - că practicile actuale trebuie să evolueze 
pentru a sprijini mai bine liderii schimbării sistemice.

Provocările sistemice necesită răspunsuri sistemice, dar, în prezent, practicile de finanțare 
dominante nu sunt potrivite pentru a le sprijini. Liderii schimbărilor sistemice sunt constrânși 
adesea deoarece practicile actuale de finanțare sunt adesea construite pentru a sprijini 
proiecte pe termen scurt cu rezultate clare și măsurabile, mai degrabă decât abordări 
colaborative și evolutive pentru a crea schimbări de durată. 55 % dintre liderii de schimbare 
sistemică pe care i-am intervievat nu au fost de acord atunci când au fost întrebați dacă 
finanțatorii lor oferă suficient sprijin pentru activitatea de schimbare a sistemelor.

Orizonturile scurte de finanțare, resursele financiare limitate și interferența finanțatorilor 
cu inițiativele reprezintă provocări majore. Se preconizează că majoritatea abordărilor 
de schimbare sistemică vor avea nevoie de mai mult de cinci ani de sprijin din partea 
finanțatorilor pentru a-și atinge obiectivele - dar puțini finanțatori se angajează pe termen 
lung. În plus, sprijinul financiar vine de obicei cu multe restricții privind modul în care poate 
fi utilizat: 72 la sută dintre liderii de schimbare sistemică pe care i-am chestionat au declarat 
că au primit mai puțin de 25 la sută finanțare nerestricționată. În cele din urmă, finanțatorii 
par să descurajeze în mod activ abordările inovatoare: 87 la sută dintre liderii de schimbare 
sistemică au raportat că au fost nevoiți să își adapteze inițiativele pentru a se conforma 
cerințelor finanțatorilor - 43 la sută dintre toți liderii de schimbare sistemică au raportat că au 
fost nevoiți să facă schimbări majore.

Există cinci principii și practici rezultate pe care finanțatorii le pot adopta pentru a îmbunătăți 
sprijini mai bine activitatea de schimbare a sistemelor. Am distilat și am validat aceste 
principii prin intermediul literaturii de specialitate existentă privind finanțarea schimbării 
sistemice, peste 60 de interviuri cu finanțatori, intermediari și lideri ai schimbării sistemice, 
precum și un sondaj realizat în rândul a peste 110 lideri ai schimbării sistemelor. Oferim 
recomandări concrete privind modul în care cele cinci principii pe care le propunem pot fi 
puse în practică. 
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 � Adoptați o mentalitate sistemică, având claritate cu privire la sistemele pe care doriți 
să le schimbați, încorporând schimbarea sistemică în ADN-ul dumneavoastră și căutând 
în mod activ oportunități de finanțare. 

 � Sprijiniți căile evolutive de schimbare a sistemelor prin finanțarea liderilor de 
schimbare sistemică cu viziuni transformatoare ale sistemelor îmbunătățite, mai degrabă 
decât a proiectelor, investind în învățare și în consolidarea capacităților și încurajând 
colaborarea între acești lideri

 � Lucrați într-un parteneriat adevărat, recunoscând și lucrând împotriva dinamicii 
puterii, oferind sprijin care să se potrivească nevoilor liderilor de schimbare sistemică și 
fiind atenți la resursele lor limitate.

 � Pregătiți-vă pentru un angajament pe termen lung, fiind realiști în ceea ce privește 
timpul necesar pentru a realiza o schimbare sistemică, recunoscând faptul că parcursul 
inițiativelor se va schimba pe parcurs și încurajând ambițiile realiste.

 � Colaborați cu alte părți interesate prin alinierea cu alți finanțatori, prin crearea de 
rețele pentru liderii de schimbare a sistemelor și prin lăsarea rolului de conducere liderilor 
de schimbare sistemică.

Un raport nu este suficient pentru a schimba sistemul de finanțare. Deși recunoaștem că un 
raport nu este, cu siguranță, suficient pentru a schimba sistemul de finanțare în sine, acesta 
reprezintă un prim pas al unei cooperări între finanțatori, intermediari și lideri ai schimbării 
sistemice. Ceea ce a început cu o acceptare entuziastă a oportunității de a se alătura unei 
colaborări între Ashoka și McKinsey a devenit fundația unei inițiative critice și mai ample în 
modelarea domeniului schimbării sistemice la nivel internațional. Invităm finanțatorii interesați 
să se alăture discuției noastre și să își împărtășească experiențele cu privire la modul de 
finanțare a schimbării sistemice. Doar împreună putem ajunge la soluții ambițioase, dar 
urgent necesare, pentru cele mai presante probleme ale umanității.
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În ultimii ani, discuțiile din sectorul social au manifestat un interes crescând în susținerea 
schimbărilor pe termen lung, cu putere mare de transformare, care să abordeze originea 
cauzelor problemelor societății - și anume schimbărilor sistemice. Această schimbare 
emergentă a accentului  pus pe schimbările pe termen lung are implicații pentru multe 
aspecte ale activității din sectorul social, inclusiv referitor la practicile finanțatorilor, care 
urmăresc să obțină un impact semnificativ și de durată.

Terminologia

Ne-am aliniat următoarelor definiții cheie ale conceptelor și actorilor la care facem 
referire. 

Schimbarea sistemică înseamnă:

 � adresarea cauzelor principale și nu a simptomelor

 � prin modificarea, schimbarea și transformarea

 � structurilor, obiceiurilor, mentalităților, dinamicii de putere și a regulilor

 � prin intermediul colaborării cu un set divers de actori 

 � cu intenția de a obține o îmbunățire de durată a problemelor sociale 

 � la nivel local,național și global.

Liderii schimbărilor sistemice reprezintă orice individ sau organizație care determină 
schimbări sistemice. 

Finanțator se referă la orice individ sau organizație care își oferă resurselor liderilor 
schimbărilor sistemice. Aceste resurse pot include ajutor financiar cât și non-financiar- 
cum ar fi asistență tehnică sau accesarea rețelelor.  

Intermediar se referă la organizațiile care susțin liderii schimbărilor sistemice pe care 
acestea se bazează pentru ajutor de finanțare, fiind astfel intermediari între finanțatori 
și liderii schimbărilor sistemice.  Pentru o mai bună înțelegere, în următoarele capitole, 
termenul „finanțator” este înțeles ca incluzând intermediarii.

Deși conceptul de schimbare sistemică e recent acceptat de masa critică de finanțatori3  mai 
multe organizații au adoptat deja sarcina schimbării sistemice sau manifestă interes în modificarea 
practicilor curente de finanțare pentru o mai bună susținere a abordărilor schimbărilor sistemice. 
Scopul acestui raport este de a colecta și disemina informațiile și lecțiilor descoperite în cadrul 
experiențelor noastre colective de până acum. Le punem la dispoziția altor organizații, inclusiv 
caritabile, fundații, investitori de impact, donatori corporatiști, agenții guvernamentale și organizații 
multilaterale care doresc să-și modifice abordarea curentă de finanțare astfel încât să poată investi 
în eforturile schimbării sistemice. 
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Ghid rapid pentru cititori

Deoarece cititorii pot avea niveluri diferite de înțelegere a finanțării schimbărilor sistemice, 
oferim un scurt ghid referitor la cele mai importante elemente pentru fiecare nivel.

 � Pentru cei care acum se inițiază în finanțarea schimbărilor sistemice. Parcurgeți 
întregul raport pentru a afla cum abordările sistemice ne pot ajuta în abordarea 
provocărilor complexe și care schimbări ale practicilor de finanțare pot susține aceste 
abordări.

 � Pentru cei interesați de modul în care principiile noastre sunt informate de către 
diversele persoane interesate din teren. Axați-vă pe capitolul „Cinci principii de 
finanțare a schimbărilor sistemice” și pe lecturile suplimentare recomandate în anexă. 

 � Pentru cei care caută sugestii concrete care să fie încorporate în practicile lor 
de finanțare. Consultați listele de recomandări de la finalul fiecărui sub-capitol, care 
detaliază principiile propuse.

Există deja o serie de rapoarte existente și alte surse care oferă sfaturi pentru finanțatorii 
interesați să sprijine activitatea de schimbare sistemică, unele dintre acestea fiind scrise de 
finanțatori, iar altele de intermediari și de liderii schimbărilor sistemice. 4 Credem că ceea ce 
diferențiază acest raport este colaborarea unică între organizațiile care reprezintă toate cele 
trei grupuri. Scopul acestei colaborări este de a ajunge la o perspectivă comună și holistică 
asupra modului în care ar putea fi finanțate eforturile de schimbare sistemică, bazându-se 
pe cunoștințele pe care alții le-au împărtășit înaintea noastră. În spiritul celui de-al cincilea 
principiu propus ("Colaborați cu alte părți interesate"), sperăm că acest efort îi inspiră și pe 
alții să exploreze și să valorifice oportunitățile de colaborare.

Acest raport începe prin a argumenta modul în care abordările de schimbare sistemică ne 
pot ajuta să abordăm provocările complexe și presante cu care se confruntă omenirea. 
Apoi, propune cinci principii care subliniază modul în care ar putea fi finanțate eforturile de 
schimbare sistemică, bazându-se pe literatura de specialitate existentă și pe cercetarea 
calitativă și cantitativă. Această cercetare a implicat peste 50 de interviuri cu finanțatori, 
intermediari și lideri ai schimbărilor sistemice și a generat peste 110 răspunsuri la sondaje 
din partea liderilor schimbărilor sistemice (a se vedea caseta de text privind metodologia). În 
cele din urmă, pentru fiecare principiu, se oferă sugestii relevante atât pentru finanțatorii mai 
mici, cât și pentru cei mai mari, referitor la modul în care pot schimba practicile de finanțare 
pentru a sprijini mai bine activitatea de schimbare sistemică.

Metodologia

În elaborarea acestui raport am utilizat o abordare mixtă cantitativă și calitativă, care a 
implicat:

 � O trecere în revistă a rapoartelor și a literaturii existente privind schimbarea sistemelor 
și modul în care finanțatorii pot sprijini o astfel de schimbare.

 � Un sondaj online în rândul a peste 100 de lideri ai schimbării sistemelor de pe cinci 
continente, care sunt susținuți de organizații partenere și alți finanțatori.

 � Interviuri aprofundate cu lideri selectați în domeniul schimbării sistemelor cu privire la 
modul în care aderarea finanțatorilor la principiile propuse le-a afectat activitatea.

 � 60 de interviuri semi-structurate cu peste 30 de organizații care sprijină liderii 
schimbărilor sistemice, reprezentând atât finanțatori, cât și intermediari.

Am efectuat mai întâi o analiză inițială a literaturii de specialitate pentru a identifica 
temele majore referitoare la finanțarea eforturilor de schimbare a sistemelor. De aici 
a reieșit o versiune inițială a celor cinci principii. Apoi am realizat sondajul online, 
precum și interviuri aprofundate cu finanțatori, intermediari și lideri ai schimbărilor 
sistemice pentru a valida și detalia aceste principii. Aceste informații de la practicieni 
au fost coroborate cu o analiză suplimentară a literaturii de specialitate și cu cercetări 
documentare. Anexa oferă detalii suplimentare privind metodologia noastră.
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În multe privințe, acest moment din istoria omenirii 
este caracterizat de un progres fără precedent: 
scăderea violenței, scăderea ratei sărăciei, 
creșterea nivelului de educație și îmbunătățirea 
sănătății. În același timp, ne confruntăm cu multe 
probleme de o mare complexitate, dintre care 
unele au atins o gravitate enormă. Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, ca 
agendă publică, reprezintă o colecție destul de 
cuprinzătoare a acestor provocări, de la sărăcia 
extremă și inegalitatea socială până la schimbările 
climatice și insecuritatea alimentară și a apei.

Conform ultimelor rapoarte, comunitatea 
internațională este departe de a realiza ODD 
până în 2030, 5 în ciuda unui volum considerabil 
de activitate dedicat acestora: în ritmul actual 
de progres, abia în 2094 ne vom atinge aceste 
scopuri. 6 Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite a solicitat „o reacție mai profundă, 
rapidă și ambițioasă" în raportul ONU din 2019 
privind realizarea ODD.7  Cu alte cuvinte, suntem în 
contra-timp și trebuie să acționăm.

Câteva exemple: 

 � 736 de milioane de oameni încă trăiesc în sărăcie extremă (cu mai puțin de 1.90 dolari/
zi) - 413 milioane dintre aceștia numai în Africa sub-sahariană .8 În plus, schimbările 
climatice vor avea consecințe grave pentru continentul african, provocând secete și 
penurie de resurse, ceea ce ar putea duce la conflicte sociale.9

 � În prezent, doar 12% din deșeurile de plastic din lume sunt reciclate. În cazul în care 
consumul de plastic continuă pe traiectoria actuală, volumul deșeurilor de plastic la nivel 
mondial aproape că se va dubla, de la 260 de milioane de tone pe an în 2016 la 460 de 
milioane de tone până în 2030.10 Dacă nu acționăm acum, până în 2050 va exista mai 
mult plastic decât pește (din punct de vedere al greutății) în ocean.11

 � Reprezentarea femeilor în parlamentele din întreaga lume este în prezent de aproximativ 
25 %. Femeile reprezintă 39% din totalul forței de muncă, dar numai 27% din posturile de 
conducere.12 Obținerea egalității de gen nu ar fi doar o realizare în sine, ci există dovezi că 
aceasta ar accelera, de asemenea, în mod mai general, realizarea ODD.13

Din păcate, cele mai presante probleme ale omenirii sunt extrem de complexe și 
profund interconectate,14 ceea ce complică adresarea lor. Într-adevăr, prevalența și 
interdependențele dintre aceste probleme indică faptul că acestea sunt provocări sistemice. 
Astfel, pentru a accelera realizarea ODD, sunt necesare abordări sistemice. 

”Este evidentă 
necesitatea 
unei reacții mai  
profunde, rapide 
și ambițioase 
pentru declanșarea 
transformării 
sociale și 
economice 
necesare în 
atingerea 
scopurilor  pentru 
2030.”  
—António Guterres,
Secretar General al Organizației 
pentru Națiunile Unite
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Să luăm, de exemplu ODD 13, „Măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și 
efectele acestora”. Într-adevăr, atmosfera globală în care se desfășoară schimbările climatice 
este ea însăși un sistem. Ea este afectată de și afectează alte sisteme, cum ar fi fluxurile 
globale de călătorie și transport, producția și consumul agricol sau ecosistemele locale. Orice 
acțiune pe care o întreprindem pentru a combate schimbările climatice va necesita schimbări 
în alte contexte, care pot avea din nou consecințe asupra altor sisteme.15 Provocările 
sistemice necesită răspunsuri sistemice.

Aceste răspunsuri vin sub forma unui concept denumit adesea "schimbare sistemică". 
Abordările de schimbare sistemică tratează cauzele profunde și nu simptomele, prin 
modificarea, schimbarea și transformarea structurilor comportamentale, a obiceiurilor, a 
mentalităților, a dinamicii puterii și a regulilor, cu intenția de a rezolva problemele societății 
- cu efecte de durată la nivel local, național și global.17 Un aspect esențial al eforturilor de 
schimbare sistemică este colaborarea: adevărata schimbare sistemică are loc atunci când 
mai mulți actori din diferite sectoare, discipline și grupuri sociale lucrează împreună pentru a 
atinge un obiectiv comun. Schimbarea sistemică în sine este un concept neutru, deoarece un 
sistem se poate schimba în multe direcții diferite, iar un câștig pentru unii poate fi o pierdere 
pentru alții.18 De exemplu, o schimbare către o mai mare diversitate în posturile de conducere 
va avea ca rezultat scăderea reprezentării grupurilor cu putere în prezent, iar pentru a atinge 
o utilizare durabilă a resurselor va fi nevoie de schimbări în stilul de viață.19 Prezentul raport 
pornește de la premisa că intenția abordărilor de schimbare sistemică este de a avea un 
impact pozitiv asupra oamenilor și/sau a planetei în ceea ce privește echitatea, justiția și 
sustenabilitate,20 așa cum sunt reprezentate în agendele publice, cum ar fi ODD.

De ce este diferită activitatea de schimbare sistemică?

 � Se adresează mai degrabă cauzele primare ale problemelor în locul simptomelor, 
și, prin urmare, tinde să adopte o abordare multidisciplinară și pe termen lung.

 � Urmărește rezolvarea problemelor sociale cu efect de durată, în sensul că 
lucrează în direcția unei situații noi, stabile21 prin care munca liderilor schimbărilor 
sistemice să nu mai fie necesară.22

 � Aceasta se realizează prin modificarea, schimbarea și transformarea 
caracteristicilor unui sistem, de la cele explicite (politici, practici și fluxuri de 
resurse) la cele semidocte (relații și dinamica puterii) și la cele implicite (modele 
mentale).23

 � Are ca rezultat diferite forme de schimbare a sistemelor, de la adoptarea de 
către alte entități, cum ar fi guvernul, până la o schimbare de mentalitate în cadrul 
societății.24 

 � Poate utiliza abordări în evoluție, pe măsură ce sistemele se adaptează la 
perturbări, ceea ce face dificilă măsurarea progreselor și a impactului în mod 
tradițional.

 � Nu necesită ca o organizație să își scaleze activitatea în sensul tradițional.25 

Conform Gugelev & Stern, „dimensiunea unei organizații [...] nu este neapărat egală 
cu dimensiunea impactului său.”26

 � Recunoaște că nu există un singur răspuns la probleme complexe. Prin urmare, 
schimbarea sistemelor nu poate fi realizată de către actori individuali, ci necesită, 
în schimb, colaborarea între mai mulți actori diferiți care pot valorifica punctele forte 
ale fiecăruia și pot învăța împreună din succesele și eșecurile lor.27

Natura complexă și pe termen lung a schimbării sistemice generează o incertitudine 
considerabilă - dar merită. Exemplele istorice de schimbări sistemice reușite variază de la 
abolirea sclaviei în Statele Unite până la campaniile pentru dreptul de vot al femeilor din întreaga 
lume. În domeniul sănătății, printre eforturile de succes în materie de schimbare sistemică 
se numără eradicarea poliomielitei în Statele Unite28 și reducerea semnificativă a mortalității 
cauzate de malarie.29 Mai aproape de zilele noastre, ne vin în minte campaniile pentru egalitatea 
privind căsătoria.30 Tocmai pentru că abordează cauzele profunde ale unor probleme vechi, 
eforturile de schimbare sistemică au un potențial de impact care depășește ceea ce se poate 
realiza prin servicii directe. De fapt, un studiu recent realizat de Ashoka și McKinsey a estimat un 
potențial de impact de mai multe miliarde de euro pentru inovațiile sociale dezvoltate de liderii 
schimbărilor sistemice numai în Germania.31

În ciuda acestui potențial uriaș, eforturile de schimbare sistemică se confruntă cu 
dificultăți în asigurarea unei finanțări adecvate. Din cauza naturii complexe, incerte și pe 
termen lung a schimbării sistemice, aceasta nu se încadrează perfect în practicile finanțatorilor 
stabilite cu zeci de ani în urmă, când domeniul antreprenoriatului social era încă în fază 
incipientă. Aceste practici pun adesea accentul pe finanțarea unor proiecte bine definite care 
obțin rezultate vizibile într-un interval de timp scurt, ceea ce are ca rezultat cereri de finanțare și 
termene care nu se înscriu pe linia eforturilor de schimbare sistemică și, de asemenea, îi lasă 
pe liderii schimbării sistemice fără un sprijin nefinanciar important. După cum spune Leland, 
„majoritatea granturilor sunt [...] pe termen scurt (cu o durată de unul până la doi ani), adesea cu 
utilizare limitată și foarte fragmentate, cu mulți finanțatori diferiți, fiecare impunându-și propriile 
cerințe”.32 Mai mult, presiunea exercitată asupra organizațiilor din sectorul social pentru a obține 
rate de cheltuieli generale scăzute are ca rezultat "o normă generală [...] care impune ca 85 
% sau mai mult din capitalul unei organizații să fie alocat pentru finanțarea programelor, mai 
degrabă decât pentru operațiuni”33 chiar dacă acest lucru poate limita impactul organizației.34 
Mai mult, apetitul scăzut al finanțatorilor pentru risc descurajează experimentarea și inovarea.35 
Cu alte cuvinte: practicile actuale de finanțare rareori permit timpul și flexibilitatea de care au 
nevoie liderii schimbărilor sistemice pentru a lucra la cauzele de bază ale unei probleme.

Este regretabil, deoarece „organizațiile de caritate reprezintă un sector bine poziționat pentru 
a-și asuma riscuri - dar este și unul dintre cele mai reticente la riscuri.”36 Există un potențial imens 
pentru comunitatea finanțatorilor de a-și intensifica activitatea pentru a sprijini eforturile de 
schimbare sistemică, care implică mai multă incertitudine și un timp mai lungi.37 Este important 
faptul că efortul de a asigura un sprijin mai consistent activității de schimbare sistemică nu 
se limitează la marile fundații: toate tipurile de finanțatori, inclusiv fundațiile mai mici, donatorii 
corporativi, investitorii de impact, agențiile guvernamentale și organizațiile multilaterale pot 
promova inițiative sistemice în cadrul domeniului lor de activitate.38
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Acest lucru nu înseamnă că toate finanțările din sectorul social ar trebui alocate eforturilor 
de schimbare sistemică: schimbarea sistemică poate fi un răspuns eficient la probleme 
complexe, dar nu este un răspuns la toate problemele. Există multe contexte în care ajutorul 
umanitar, serviciile directe și alte tipuri de activități din sectorul social sunt potrivite pentru 
sarcina în cauză. Cu toate acestea, schimbarea sistemică este esențială pentru rezolvarea 
problemelor complexe descrise în ODDs.

Anumiți finanțatori și intermediari susțin de mult timp abordările de schimbare sistemică, 
iar alții încep să-ți regândească și modifice modalitățile de finanțare. Însă eforturile lor nu au 
dus încă la o schimbare de paradigmă pentru întregul sector. Pentru ca eforturile schimbării 
sistemice să-ți atingă potențialul de impact, se impune o schimbare a abordării inițiativelor 
sistemelor de finanțare din partea comunității de finanțatori. Este necesară o schimbare 
sistemică în sistemul de finanțare pentru a trece de la: 

 � Un interes în schimbarea sistemică, către o mentalitate sistemică 

 � Finanțarea proiectelor individuale către finanțarea căilor evolutive de schimbare 
sistemică

 � Relații definite de diferențe de putere la parteneriate adevărate

 � O orientare pe termen scurt către o perspectivă pe termen lung.

 � Acțiuni ale finanțatorilor individuali către un ecosistem de colaborare.



Cinci principii 
pentru finanțarea 
schimbărilor 
sistemice
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Acest capitol propune cinci principii pe baza cărora finanțatorii interesați în sprijinirea 
abordărilor de schimbare sistemică ar putea regândi și adapta modul lor actual de finanțare. 
Pentru cei dornici să înceapă sau să continue dezvoltarea finanțării pentru schimbarea sistemică, 
oferim sugestii privind modul de adaptare a practicilor actuale de finanțare pentru a sprijini mai 
mult eforturile de schimbare sistemică. Înainte de a aprofunda cele cinci principii, dorim să oferim 
o scurtă prezentare generală a lucrărilor cheie pe care ne bazăm.

Soluții de Scalare Pentru Sisteme în Schimbare. Această inițiativă este condusă de 
Rockefeller Philanthropy Advisors în parteneriat cu Fundația Skoll, Porticus, Fundația Ford și 
Fundația Draper Richards Kaplan. Ea se adresează comunității de finanțare și a publicat rapoarte 
care se concentrează pe recomandări de acțiune pentru o mai bună finanțare a activității de 
schimbare sistemică ("SCALE", de ex: Raționalizarea procesului de acordare a granturilor, 
Colaborarea cu alți finanțatori prin schimbul de informații, Accelerarea beneficiarilor de granturi 
prin discuții deschise privind sprijinul nemonetar, Învățarea mai multor informații despre schim-
barea sistemică și Abilitarea beneficiarilor de granturi prin schimbarea dinamicii puterii) 39 și 
modul în care aceste recomandări sunt puse în practică de către colaborările între finanțatori.40 
Inițiativa a proiectat, de asemenea, mai mult de o duzină de ateliere și sesiuni, majoritatea pentru 
finanțatori.” 41

Scalarea Căilor de Access. Această serie este elaborată de Centrul pentru promovarea antre-
prenoriatului social din cadrul Universității Duke și de Alianța pentru investiții în inovare (USAID, 
Fundația Skoll, Mercy Corps). Ea se adresează în principal antreprenorilor sociali, dar prezintă și 
implicațiile recomandărilor sale pentru finanțatori. Seria cuprinde în prezent patru rapoarte care 
acoperă evoluția inițiativelor sistemice în general, 42 precum și aprofundarea altor domenii ca 
finanțarea, 43 parteneriatele guvernamentale, 44 și gestionarea talentelor. 45

Șapte Pași pentru Finanțarea Schimbării Sistemice. Acest ghid realizat de Ashoka UK este 
o sinteză a recomandărilor antreprenorilor sociali care schimbă sistemele, pentru finanțatorii 
interesați să înceapă sau să avanseze în călătoria lor spre sprijinirea schimbării sistemice. Ghidul 
pornește de la premiza că o finanțare eficientă a abordărilor de schimbare sistemică trebuie 
modelată de experiența vastă și de leadership-ul antreprenorilor sociali profund implicați în sis-
temele pe care le schimbă. Rezultatul este o listă cuprinzătoare de recomandări care explorează 
modul în care o abordare bazată pe schimbarea sistemică influențează fiecare etapă a procesului 
de finanțare și rolul mai larg al finanțatorului, începând de la: 1) găsirea liderilor sistemici, 2)întâl-
nirea cu aceștia de pe o poziție de egalitate , 3) alinierea sprijinului la viziunea lor, 4) angajamentul 
față de un parteneriat de durată, 5) consolidarea echipei lor și 6) consolidarea sistemului lor mai 
larg, precum și 7) sistemul de finanțare în sine. Elaborarea ghidului a inclus, de asemenea, mai 
multe mese rotunde ale finanțatorilor, intermediarilor, rețelelor și cercetătorilor, precum și ateliere 
de lucru atât pentru finanțatori, cât și pentru investitori.

Dincolo de Scalarea Organizațională: Modul în care Antreprenorii Sociali creează 
Schimbarea Sistemică. Această publicație este realizată de Fundația Schwab în colaborare 
cu Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship din cadrul University of Cape Town 
Graduate School of Business. Scopul acesteia este de a arăta cum arată schimbarea sistemică 
în practică, oferind exemple de schimbare sistemică "dincolo de schimbarea organizațională". 
Antreprenorii sociali și organizațiile lor au fost intervievați pe larg pentru a arăta multe aspecte ale 
antreprenoriatului social în diverse inițiative din diferite sectoare, unele cu o abordare cu scop 
lucrativ, altele cu una nonprofit. Prima parte a raportului se concentrează pe cinci lecții derivate 
din studiile de caz: 1) îmbrățișați complexitatea și adaptabilitatea, 2) construiți o bază de dovezi, 
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3) creați, convocați și coordonați coaliții, 4) implicați guvernul și 5) schimbați sistemele cu umilință. 
A doua parte prezintă șase întreprinzători sociali, abordarea lor sistemică și învățămintele-cheie 
pentru a oferi îndrumări practice pentru alți antreprenori sociali.

Manualul Co-Impact. Manualul Co-Impact este un document cheie care articulează valorile 
Co-Impact, teoria schimbării și modul în care Co-Impact colaborează cu liderii schimbărilor sis-
temice și cu finanțatorii pentru a sprijini inițiativele în domeniile educației, sănătății și oportunităților 
economice în țările cu venituri mici și medii din întreaga lume. Elaborat în urma consultării cu part-
enerii și colegii actuali ai Co-Impact, manualul servește atât ca un ghid detaliat pentru partenerii 
de program actuali și prospectivi (lideri ai schimbărilor sistemice și organizații cărora Co-Impact 
le acordă granturi), cât și ca o explicație a modului în care modelul Co-Impact se încadrează 
în sectorul filantropic mai larg. Acesta oferă o analiză a principalelor constrângeri din practica 
filantropică și a avantajelor filantropiei colaborative, propunând șapte principii ale filantropiei care 
să conducă la sprijinirea schimbării sistemice, care au fost în mare parte reflectate în acest raport: 
1) concentrarea pe rezultate,2) să ofere o finanțare flexibilă, pe termen lung și semnificativă, 3) să 
sprijine coerența strategică, 4) să sprijine consolidarea organizațională, 5) să fie clare și previzibile, 
6) să reducă sarcinile și 7) să se comporte ca adevărați parteneri.46 De asemenea, documentul 
se adâncește în elementele de bază ale acordării de granturi și ale angajamentului cu parten-
erii, incluzând anexe detaliate în legătură cu cerințele de diligență și de documentare. Manualul 
oferă o multitudine de informații pentru oricine este interesat să finanțeze eforturile de schimbare 
sistemică.

În procesul de analiză a lucrărilor existente pe această temă și de discuții cu participanții la 
interviurile noastre, am descoperit câteva caracteristici ale arhetipului finanțatorului eforturilor 
de schimbare sistemică. Ne referim la acest arhetip ca fiind "finanțatorul sistemic" și îl folosim 
pentru a descrie caracteristicile organizațiilor care îmbrățișează cele cinci principii pe care le 
propunem. Acest arhetip nu este în niciun caz o listă de verificare definitivă pe care ar trebui să 
o îndeplinească toți finanțatorii interesați să sprijine abordările de schimbare sistemică, ci mai 
degrabă un set de principii pentru inspirație și orientare.

Am grupat caracteristicile pe care le-am descoperit în cinci principii, care sunt toate interconec-
tate și depind unele de altele. Pentru fiecare principiu, descriem caracteristicile relevante ale 
arhetipului de finanțator sistemic pe care l-am identificat și oferim sugestii privind modul de încor-
porare a acestor caracteristici în practicile actuale de finanțare.

Dacă ar trebui să identificăm o temă care să se regăsească în toate discuțiile noastre, aceasta 
ar fi încrederea.47 O relație de încredere între liderii de schimbare sistemică și finanțatori este o 
condiție prealabilă pentru a crea un parteneriat de la egal la egal și pentru a schimba sistemele 
împreună.48 Încrederea este necesară atunci când liderii de schimbare sistemică împărtășesc 
cu finanțatorii lor motivația muncii lor și când finanțatorii oferă resurse financiare nerestricționate, 
pentru a numi doar două dintre multele sugestii pe care le-am discutat cu practicieni din întregul 
ecosistem de finanțare. Pentru a crea un mediu bazat pe încredere, este necesară o schimbare 
de mentalitate.49 Invităm finanțatorii să reflecteze asupra relațiilor lor cu liderii schimbărilor sistem-
ice și cu alte părți interesate și să includă următoarele principii și recomandări în activitatea lor de 
finanțare.
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Principiul 1:  

Adoptarea unei 
mentalități 
sistemice

“There’s no 
systems 
change without 
organizational 
change, and no 
organizational 
change without 
individual 
change.”  
—Jonathan Raymond, 
Stuart Foundation
(quoted in Kania, Kramer,  
and Senge, 2018)

Finanțatorii sistemici sunt deciși în ceea ce privește sistemele pe care urmăresc să 
le schimbe. Finanțatorii sistemici au o viziune clară asupra "stării finale" pe care o vizează și 
depun un efort pentru a înțelege sistemele care trebuie schimbate pentru a o atinge. Astfel, 
aceștia sunt conștienți de faptul că propriile lor percepții afectează modul în care definesc 
limitele sistemelor care îi interesează50 și colaborează în mod proactiv cu diferite părți 
interesate pentru o mai largă înțelegere a sistemului per ansamblu.51 În plus, aceștia recunosc 
că și ei fac parte din sistem,52 și că propria lor organizație ar putea contribui direct sau indirect 
la modelele sistemice pe care urmăresc să le schimbe.53 

Răspândiți informații despre schimbarea 
sistemică 

Interesați-vă în mod activ de discuții cu liderii 
sectorului social referitor la modul în care 
abordările sistemice pot dobândi o schimbare 
mai sustenabilă. Este posibil ca unii dintre 
acești lideri care au identificat probleme 
complexe de rezolvat să nu vadă încă întregul 
potențial al soluțiilor sistemice. De fapt, 27% 
dintre liderii care au participat la sondajul 
nostru au aflat despre conceptul de schimbare 
sistemică în timpul colaborării cu unul dintre 
finanțatorii lor. Păstrați-i partener de discuție în 
cazul în care decid că evoluția activității lor către 
o abordare de schimbare sistemică este pasul 
corect.54 Aveți în vederea  împărtășirea (dar nu 
impunerea)  propriei teorii a schimbării pentru 
a obține o înțelegere mai profundă a și o mai 
bună aliniere cu scopurile liderilor schimbării 
sistemice și teoriile schimbării.55

Finanțatorii sistemici încorporează schimbarea sistemică în structura lor și își 
aliniază cultura, strategia și guvernanța. Un angajament față de schimbarea sistemică 
necesită ca finanțatorii să „vadă cum trebuie să se schimbe și propriile lor moduri de 
gândire și de acțiune." 56 Structurile organizațiilor finanțatorilor, inclusiv diviziunile de 
departamente, reflectă adesea o abordare tradițională a finanțării și sunt centrate pe 
nevoile finanțatorului, mai degrabă decât pe viziunea unui lider al schimbării sistemice.57 
Finanțatorii sistemici își remodelează organizația actuală pentru a se asigura că aceasta 
poate sprijini abordările de schimbare sistemică. Alte manifestări ale încorporării 
schimbării sistemice în structura unui finanțator ar putea fi dezvoltarea de noi capacități, 
cum ar fi capacitatea de a recunoaște și de a înțelege,58 o mai mare toleranță la risc,59 și 
o mentalitate de învățare autentică, fiind confortabil cu nesiguranța și schimbarea. Prin 
alinierea întregii organizații în sprijinul abordărilor de schimbare sistemică, finanțatorii vor fi 
mai în măsură să înțeleagă mai bine unde este nevoie de contribuțiile lor și cum pot fi mai 
eficiente.

Recomandare
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Uniformizați stimulentele organizaționale 

Mulți finanțatori sunt de acord că guvernanța organizațională este crucială: atunci când 
personalul este stimulat să urmeze abordări nesistemice, este dificil, dacă nu chiar 
imposibil, să sprijine în mod eficient schimbarea sistemelor. Revizuiți procesele și structurile 
de stimulare ale organizației dvs. și aliniați-le la principiile de schimbare a sistemelor. 
Recompensați-i pe cei care se concentrează pe ascultarea și învățarea din sistem 65 și creați 
o cultură în care eșecul și pivotarea nu au consecințe negative. 66 Un finanțator a declarat 
că preferă să angajeze mai degrabă persoane cu abilități de ascultare și observație, în locul 
experților în domeniu, pentru a evita o încredere excesivă în cunoștințele anterioare și pentru 
a se asigura că vocile oamenilor „de pe teren" sunt auzite. 67

Finanțatorii sistemici caută în mod activ lideri ai schimbărilor sistemice pe care să îi 
sprijine. Aceștia nu așteaptă doar să primească cereri și propuneri, ci caută în mod activ 
lideri ai schimbărilor sistemice cu viziuni și obiective promițătoare. Prin urmare, finanțatorii 
sistemici se implică în diferite moduri în comunitățile pe care doresc să le servească, cum 
ar fi participarea la conferințe și evenimente mai informale 68 și căutarea activă a liderilor, 
organizațiilor și coalițiilor care desfășoară activități complementare eforturilor pe care le 
sprijină deja. Într-adevăr, 50 % dintre liderii de schimbare sistemică pe care i-am chestionat 
au indicat că au fost abordați de finanțatorii lor, și nu invers.69 Este interesant faptul că 
această proporție a fost mai mare pentru respondenții bărbați 55 %) decât pentru femei (45 
%). Mai mult, ponderea liderilor de schimbare sistemică care au declarat că finanțatorii au 
intrat în contact cu ei a fost de aproximativ două ori mai mare pentru cei cu sediul în Africa 
(67 %) decât pentru cei din Europa (39 %) și America de Nord (33 %).

Mai mult, finanțatorii sistemici sunt conștienți de faptul că, în multe feluri, „reprezintă dinamica 
tradițională a puterii bazată pe bogăție, rasă, gen și statut, ceea ce le poate limita capacitatea 
de a sprijini o cercetare profundă a acestor condiții în exterior”.70 Aceasta poate duce la 
o sub-reprezentare a grupurilor dezavantajate și minoritare în rândul liderilor schimbării 
sistemice, care beneficiază de finanțare și  ar putea perpetua tiparele de privilegii. Finanțatorii 
sistemici urmăresc echitatea și pun accentul pe includerea liderilor locali 71 pentru a se 
asigura ca finanțarea merge către eforturile celor mai apropiați de problemă. 72

Rugați oamenii din teritoriu să vă pună în legătură cu liderii schimbării sistemice 

Activitatea de schimbare a sistemelor depinde în mare măsură de cunoștințele și 
experiențele persoanelor din cadrul sistemului în cauză. Implicarea proactivă cu 
comunitățile și persoanele care cunosc foarte bine sistemul specific73 pentru a 
identifica liderii eforturilor de schimbare a sistemelor în curs de dezvoltare. Acest lucru 
ar putea fi dificil pentru unele organizații individuale. 

În plus, acești finanțatori reflectă, de asemenea, asupra modului în care problemele 
sistemice, inclusiv cele legate de diversitate, echitate și incluziune, se manifestă în 
propriile organizații. Aceștia iau în considerare abordarea acestor întrebări dificile și 
adesea incomode ca parte a propriei lor călătorii de schimbare sistemică.

Challenge your own assumptions 

Adesea, primul argument împotriva unei 
finanțări mai flexibile sau pe termen lung este 
faptul că "legea, un regulament [sau] o politică" 
nu ar permite acesta sau că finanțatorul are 
obligația de a-și gestiona prudent resursele.60 
Această evaluare e posibil însă să se bazeze 
mai degrabă pe convingeri transmise, și nu 
pe considerente legale. Provocați aceste 
ipoteze în cadrul discuțiilor cu conducerea și 
comitetul director al organizației dvs. Explorați 
posibilitățile limitelor activității dvs și gândiți 
dincolo de mentalitatea „așa am procedat 
mereu”.61

Fiți pregătiți să renunțați la control

Când finanțarea este nerestricționată, iar liderii de schimbare sistemică sunt liberi să 
decidă modul în care sunt utilizate resursele financiare, s-ar putea să percepeți o mai 
mare incertitudine și mai puține oportunități de a modela efortul decât în cazul unei 
finanțări mai tradiționale.62 Pe de altă parte, liderii schimbării sistemice sunt cei mai 
apropiați de sistemele pe care urmăresc să le schimbe și știu cel mai bine cum poate fi 
utilizată finanțarea în modul cel mai eficient. Aveți încredere în evaluarea lor și acceptați 
un control mai limitat.63 În esență, aceasta este o schimbare de mentalitate pe care 
finanțatorii trebuie să o parcurgă în călătoria lor către finanțarea sistemică.

Pregătiți-vă argumentele

Demersul de a convinge o organizație finanțatoare să facă ajustările necesare pentru 
a sprijini eforturile de schimbare sistemică poate fi dificil. Un finanțator a sugerat 
strângerea de dovezi care să confirme impactul schimbărilor propuse, precum și 
exemple și resurse pentru o punere în aplicare reușită 64 înainte de a purta aceste 
discuții cu conducerea și personalul organizației finanțatoare. Aceasta ar putea include 
conversații cu experți în schimbarea sistemică, schimburi cu finanțatori care au luat 
deja măsuri similare și, bineînțeles, exemple ale potențialului de impact al inițiativelor 
de schimbare sistemică. Mai ales în discuțiile cu conducerea, fiți pregătiți să legați 
schimbările propuse de misiunea organizației finanțatoare și luați în considerare 
schimbări limitate care să permită organizației să facă experiențe mici, pozitive, de 
exemplu prin programe pilot. Align organizational incentives

„E nevoie 
de filantropi 
îndrăzneți și un 
personal curajos 
pentru a renunța 
la control și 
putere.”  
—Partener de interviu

Recomandare

Recomandare
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De exemplu, Mark Leonard Trust a renunțat la concepțiile tradiționale de finanțare, 
sprijinind Bioregional cu o finanțare nerestricționată, acționând doar în calitate de 
partener de idei, pentru a discuta modul în care ar putea fi utilizate resursele. Cu 
toate acestea, atunci când Bioregional a văzut oportunitatea de a colabora cu mai 
mulți alți lideri de schimbare a sistemelor în ceea ce privește conținutul și realizarea 
ODD, nu a putut găsi un finanțator care să finanțeze acest tip de activitate. Finanțatorii 
ecosistemului Bioregional nu adoptaseră încă activitatea de schimbare sistemică în 
colaborare în timp ce Bioregional încerca deja să o implementeze. 

Bioregional a început cu o singură comunitate în Marea Britanie, iar acum are peste 
30 de miliarde de dolari în dezvoltare imobiliară pe cinci continente. Acest exemplu 
evidențiază ceea ce se poate obține prin acordarea de sprijin dedicat liderilor de 
schimbare a sistemelor. Dar, de asemenea, ne reamintește că finanțatorii trebuie să 
gândească mai larg și să adopte aspectele de colaborare ale abordărilor de schimbare 
sistemică.

Unul dintre finanțatori ne-a împărtășit experiențele sale pozitive dobândite prin 
colaborarea cu fundațiile comunitare, care sunt profund implicate în comunitățile 
locale și le cunosc nevoile, recomandând si altor finanțatori același demers. Aceste 
entități locale ar putea fi, totodată, elementul de legătură cu organizațiile comunitare 
sistemice.74 

Fii conștient de propriile prejudecăți

Rețineți că mulțimea de lideri ai schimbării sistemice cu care vă puteți conecta 
poate fi influențată75 de rețeaua dumneavoastră curentă, dinamica de putere și chiar 
propriile preconcepții legate de cum ar trebui să arate un lider al schimbării sistemice. 
Contracarați în mod activ aceste posibile prejudecăți prin participarea la evenimente 
și conectarea cu persoane din afara zonei de confort. Mai mult, luați în considerare 
definirea unor criterii obiective pentru identificarea liderilor de schimbare a sistemelor 
ale căror teorii ale schimbării se aliniază cu obiectivele dumneavoastră, în mod ideal în 
colaborare cu practicienii de pe teren.76

Interacționați proactiv cu luderii schimbării sistemice

Luați în considerare posibilitatea de a aborda liderii de schimbare a sistemelor cu 
oferta dumneavoastră de sprijin, mai degrabă decât să le cereți acestora să vă 
contacteze, minimizând astfel efortul și resursele (inclusiv timp și bani) pe care trebuie 
să le investească în stabilirea unei relații cu dvs.77

Acest lucru este deosebit de important atunci când persoanele sau organizațiile nu se 
consideră (încă) lideri ai schimbării de sistem sau sunt active în zone geografice foarte 
diferite: în aceste cazuri, puteți acționa ca un cercetaș, prezentându-le conceptul de 
schimbare de sistem ca o oportunitate de a-și amplifica impactul.

Finanțatorii care îmbrățișează schimbarea sistemelor au ajutat Bioregional să promoveze 
modele de consum sustenabile prin intermediul unui cadru reproductibil pentru un stil de 
viață sustenabil și prin promovarea agendelor politice la nivel național și global.

Bioregional își propune să schimbe mentalitatea oamenilor în ceea ce privește 
sustenabilitatea, făcând ca stilul de viață sustenabil să fie ușor de aplicat și de dorit. 
În acest scop, construiește case sustenabile din punct de vedere ecologic în Marea 
Britanie și difuzează orientări pentru un stil de viață sustenabil, care au fost folosite 
pentru a construi case sustenabile în comunități din întreaga lume. În al doilea rând, a 
jucat un rol esențial în modelarea ODD-urilor, în special a ODD nr. 12 ("Asigurarea unor 
modele de consum și de producție durabile"), prin activitatea de sensibilizare a opiniei 
publice.

Bioregional a reușit să găsească finanțatori sistemici care au sprijinit strategia sa de a 
realiza schimbări în sisteme prin replicare deschisă și sensibilizarea opiniei publice.

Exemplu de caz 1: Bioregional
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Principiul 2:  

Susținerea căilor 
evolutive către 
schimbarea 
sistemică

Finanțatorii sistemici sprijină liderii schimbării sistemice cu viziuni transformatoare, 
nu proiecte. Schimbarea sistemică începe cu persoane care au o înțelegere profundă 
a unei probleme și o viziune pentru a o schimba. În mod frecvent, aceste persoane au 
o implicare personală în sistemul în care lucrează și o expunere directă prin intermediul 
relațiilor de pe teren.78 Au o mentalitate antreprenorială și empatie,79 ceea ce le permite 
să creeze schimbări reale și de durată. În același timp, aceste viziuni adesea nu se traduc 
în mod clar în proiecte clare, cu activități definite și rezultate măsurabile. În schimb, 
ideile privind modul în care ar putea fi realizată viziunea evoluează, pe măsură ce liderul  
schimbării sistemice învață și, eventual, schimbă cursul pe parcurs.

Acest lucru necesită o schimbare semnificativă în modul în care finanțatorii sistemici își 
abordează activitatea: în loc să ofere bugete pentru activități predefinite și să urmărească 
rezultate directe (outputs), aceștia pun accentul pe schimbările produse (outcomes), care 
sunt etape importante pe calea atingerii schimbărilor sistemice preconizate.80 Acest lucru 
înseamnă, de asemenea, că relațiile dintre finanțatori și liderii schimbării sistemice cu 
care lucrează se construiesc, de obicei, pe o perioadă mai lungă de timp decât în cazul 
activității bazate pe proiecte. Aceste relații lasă suficient spațiu de manevră pentru ca liderii 
de schimbare sistemică să își traseze  propriul curs. De exemplu, finanțatorii sistemici oferă 
un sprijin monetar care poate fi utilizat pentru a acoperi în mod flexibil diferite cheltuieli de 
funcționare, cum ar fi cheltuielile de deplasare, eforturile de sensibilizare a opiniei publice, 
crearea de rețele și evenimente, monitorizarea și evaluarea, precum și inițiativele de creare a 
încrederii prin sprijinirea altor  lideri ai schimbărilor sistemice.

Provide unrestricted funding

Aveți încredere că liderii  schimbărilor  sistemice știu cel mai bine de ce au nevoie. Luați în consid-
erare posibilitatea de a le oferi o finanțare nerestricționată în conformitate cu o teorie a schimbării 
convenită de comun acord,81 pentru a le maximiza flexibilitatea de a aloca resursele acolo unde 
sunt cele mai necesare. Puteți, de asemenea, explora alte modalități prin care să creați flexibilitate 
și eficiență operațională, prin acordarea unor indemnizații realiste pentru cheltuielile generale 82 

Un finanțator care a însoțit multe organizații în diferite etape de dezvoltare a subliniat importanța 
finanțării nerestricționate în timpul fazelor în care 
o organizație crește rapid și trebuie să asigure o 
tranziție ușoară către următoarea etapă de dezvol-
tare. În aceste momente, este deosebit de impor-
tant ca organizația să aibă libertatea de a-și utiliza 
resursele și realoca fondurile atunci când este nec-
esar, deoarece solicitările de finanțare suplimentară 
ar întârzia și obstrucționa probabil creșterea.83

Fund achievements, not tasks

În cazul în care o finanțare complet nerestricționată nu este fezabilă pen-
tru dumneavoastră, structurați-vă sprijinul într-un mod care să le permită liderilor 

„Finanțați în mod 
flexibil dar în 
baza unei teorii a 
schimbării.”
—Partener de iunterviu

Recomandare
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depășesc urmărirea intrărilor/ieșirilor și reflectă complexitatea și unicitatea sistemului 
de interes. Pentru a da un exemplu din activitatea în domeniul apei, sanitației și igienei: 
întrebarea nu este: „Câte toalete au fost instalate?", ci mai degrabă „Toată lumea din 
comunitate folosește acum o toaletă sigură în permanență și această schimbare va dura 
pentru totdeauna” 91

Combină metodele de evaluare

Combinați diferite abordări de evaluare pentru a înțelege atât efectele pe termen scurt, 
cât și progresul pe termen lung al inițiativelor sau pentru a explora efectele la nivel 
organizațional și de sistem. Un partener de interviu ne-a povestit despre provocările pe 
care le-a avut în găsirea unei măsurători adecvate pentru inițiativa lor privind schimbarea 
mentalității. Aceștia selecționaseră un set inițial de indicatori pentru a arăta progresul 
inițiativei, care și-a atins obiectivele surprinzător de rapid (estimarea inițială pentru inițiativă 
era realizarea până în 2030). Prin iterații ulterioare și discuții cu toate părțile interesate 
implicate, inițiativa și-a dat seama că indicatorii inițiali nu surprindeau întreaga imagine și 
a dezvoltat un set unic de criterii de evaluare care includea indicatori cheie numerici, dar 
care căutau, de asemenea, indicatori calitativi. Ei au făcut acest lucru în colaborare cu o 
firmă de consultanță specializată în evaluarea schimbărilor sistemice.93 

În plus, asigurați-vă că vă aliniați cu liderii schimbărilor sistemice în ceea ce privește tipurile 
de date care sunt cele mai utile în lumina schimbării de sistem preconizate și ce concluzii 
pot fi sau nu pot fi trase din acestea. Un finanțator a sugerat să se gândească dincolo 
de finanțatori și de liderii schimbărilor sistemice atunci când vine vorba de măsurarea 
impactului: ar putea fi util să se exploreze modul în care statisticile guvernamentale ar 
putea fi utilizate pentru a monitoriza impactul. 94

Investiți în iterație și învățare

Asigurați-vă că liderii schimbărilor sistemice dispun de resurse suficiente pentru a 
explora, repeta și învăța pe măsură ce își urmăresc obiectivele de schimbare sistemică. 
Acest lucru ar putea varia de la finanțarea dedicată pentru proiecte pilot la scară mai 
mică 95 la  finanțarea implicării continue a comunităților afectate în dezvoltarea de soluții 
sistemice. În plus, ați putea lua în considerare posibilitatea de a împărtăși lecțiile pe care 
le-ați învățat dvs și de a oferi spațiu pentru ca liderii schimbărilor sistemice să reflecteze 
asupra experiențelor lor, eventual în colaborare cu dumneavoastră sau prin intermediul 
unor facilitatori terți. 96 Pe termen lung, implicarea deplină în această călătorie de învățare 
le va permite liderii schimbărilor sistemice să urmărească mai eficient obiectivul de 
schimbare sistemică

Consolidați capacitățile organizatorice

Multe organizații au dificultăți în a crea capacitățile necesare pentru a-și îndeplini cu 
succes misiunea, chiar și dincolo de găsirea unui spațiu dedicat pentru a învăța și a-și 
dezvolta abordările. Prin urmare, luați în considerare finanțarea care consolidează 
capacitățile organizației, cum ar fi formarea competențelor pentru personal, 97 
structurarea cunoștințelor și proceselor, sau dezvoltarea unei structuri organizaționale, 
cum ar fi sisteme IT actualizate. 98

schimbărilor sistemice să determine cum să-și atingă cel mai bine obiectivele de 
schimbare a sistemelor agreate. Legați finanțarea de etape sau de rezultatele obținute 
împreună, și nu de activități specifice.84

Finanțatorii sistemici investesc în învățare 
și în dezvoltarea capacităților. Aceștia 
sunt conștienți de faptul că deși viziunea 
pentru schimbarea sistemică este clară, 
calea pentru realizarea acesteia nu este 
întotdeauna clară. Majoritatea sistemelor 
se adaptează la perturbări,85 și, pe măsură 
ce sistemul evoluează, și abordarea pentru 
schimbarea sa trebuie să se schimbe. Astfel, 
finanțatorii sistemici oferă resurse pentru ca 
liderii schimbărilor sistemice să evalueze dacă 
abordările lor funcționează, să reflecteze 
asupra experiențelor lor și să învețe din ele - 
chiar dacă acest lucru ar putea scoate la iveală 
"eșecuri" care să ducă la corecții de curs sau 
pivotare.86

În plus, acești finanțatori sunt conștienți de 
importanța unor capacități corecte în obținerea 
unei schimbări de succes. De fapt, un studiu 
recent realizat de Ashoka și McKinsey a 
identificat trei capacități de care au nevoie liderii 
de schimbare sistemică pentru a conduce 
schimbarea: capacitatea de a dezvolta o 
viziune de viitor amplă, de a crea încredere în 
ceilalți și de a conduce prin exemplu.87 Finanțatorii sistemici îi ajută pe partenerii lor de 
schimbare sistemică să dezvolte aceste abilități.88 Mai mult, aceștia sunt conștineți de 
faptul că dincolo de aceste capacități de bază, e nevoie de competențe foarte diferite, 
în funcție de natura inițiativei sistemice sau de „finalitatea” unui efort de schimbare 
sistemică. De exemplu, în cazul în care scopul este predarea unei abordări unei entiăți 
guvernamentale, inițiativa va avea nevoie de o echipă cu alte competențe decât în 
cazul unei adoptări comerciale sau replicări.89

Adoptați o viziune mai largă a monitorizării și evaluării 

Este mult mai greu de atribuit succesul într-un efort sistemic, deoarece schimbarea este 
neliniară și rareori poate fi legată de indicatori individuali. Cu toate acestea, poate fi utilă 
existența unei perspective bazate pe date cu privire la problema sistemică, care să poată 
fi utilizată pentru a evalua progresul pe termen lung.90 Luați în considerare furnizarea de 
resurse pentru a sprijini crearea unei baze de dovezi acolo unde nu există. Învățați despre 
evaluarea schimbării sistemelor și explorați modul de aplicare a diferitelor metode care 

„Nu este vorba despre 
responsabilizare, ci 
susținere: ne asigurăm 
că au capacitățile și 
abilitățile potrivite 
și să fim un partener 
de antrenament 
provocator.” 
—Partener de interviu

„Pentru a schimba 
sisteme, trebuie mai 
întâi să ne schimbăm 
noi înșine.”  
—Susan Davis

Recomandare
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Facilitați parteneriatele

Ajutați organizațiile sistemice să se găsească, comunice și să se conecteze între ele, 
invitându-le, de exemplu, la conferințe și ateliere de lucru. Încurajați liderii schimbărilor 
sistemice să exploreze situațiile în care pot contribui cel mai mult la scopurile 
schimbării sistemice și cele în care alții sunt mai potriviți pentru aceasta 111 având, 
totodată, grijă la diferențele în materie de cultură organizațională, viteza și capacitatea 
de personal. 112 Susțineți crearea acestor parteneriate- fie prin resurse monetare 
(finanțarea construirii de relații de parteneriate) sau ne-monetare (punerea în legătură 
cu alți lideri de schimbare sistemică, cu viziuni similare). 113

Ați putea chiar lua în considerare formalizarea acestui rol sub forma unui „incubator 
de sisteme "” 114 care să reunească în mod activ organizațiile sistemice care lucrează 
la probleme conexe, de exemplu, în regiuni diferite sau din perspective diferite, și să 
acționeze ca un facilitator pentru dialog și schimburi. Acest incubator poate modera 
schimbul de experiențe, alinia strategiile sau amplifica obiectivele de politică și ar putea 
fi susținut chiar de o colaborare între mai mulți finanțatori.

Stabiliți motivațiile corecte pentru colaborare 

Asigurați-vă că stabiliți structurile de stimulare corecte prin recompensarea 
schimbărilor sistemice care sunt buni colaboratori. 115 Contribuția liderilor de 
schimbare sistemică la obținerea impactului ar trebui să fie mai importantă decât 
dacă acest impact este sau nu creditat public de inițiativă sau de organizația 
dumneavoastră. 116 Recompensați liderii schimbărilor sistemice din organizația 
dumneavoastră pentru că se concentrează pe ceea ce fac cel mai bine și pentru 
că colaborează cu organizații care sunt mai capabile să ofere anumite aspecte ale 
abordării lor.

Investiția în învățare și capacitatea de a construi e permis Water for People să ofere 
acces complet la apă într-o provincie din Rwanda.  

Water for People este o organizație de dezvoltare internațională non-profit care ajută 
populația din zonele rurale ale țărilor în curs de dezvoltare să aibă acces mai ușor la 
apă potabilă și la instalații sanitare. Una dintre inițiativele sale este Rulindo Challenge 
- un angajament al Water for People, al susținătorilor săi, al guvernului din Rwanda 
și al districtului Rulindo din Rwanda, cu o populație de aproximativ 280.000 de 
persoane. The key to the success of the Rulindo Challenge was a funder that enabled 
Water for People to invest in learning and capability building for its own organization.

Finanțatorii sistemici sunt conștienți de presiunile cu care se confruntă liderii schimbărilor 
sistemice și încurajează colaborarea între aceștia. În timp ce spiritul antreprenorial al unui 
lider de schimbare sistemică este o calitate importantă, finanțatorii sistemici sunt atenți 
la povestea "antreprenorilor-eroi " 99 care pretind că pot schimba lumea de unii singuri.100 
Această idee nu numai că contrazice perspectiva sistemică potrivit căreia schimbarea 
nu este monocauzală, dar pune, de asemenea, o presiune considerabilă asupra liderilor 
individuali schimbărilor sistemice.

Într-un sondaj recent al cercetătorilor Fundației Schwab, 30% dintre antreprenorii sociali 
intervievați au declarat că „teama de eșec" este una dintre principalele bariere în calea 
extinderii în sectorul social. 101 O consecință potențială este că liderii schimbării sistemice 
evită să vorbească despre provocările cu care se confruntă sau despre "greșelile" 
percepute pe care le-au făcut, de teama retragerii finanțării. Presiunile și condițiile de lucru în 
sectorul social au, de asemenea, un impact negativ asupra bunăstării liderilor schimbărilor 
sistemice De exemplu, „aproape 50 % dintre antreprenorii sociali care au participat la 
Reuniunea anuală a Forumului Economic 
Mondial din 2018 au declarat că se luptă cu 
epuizarea și depresia” 102 Aceștia au declarat, 
de asemenea, că le lipsesc activitățile sociale 
și hobby-urile și au împărtășit faptul că relațiile 
lor cu alți antreprenori sociali pot fi afectate de 
atmosfera nefavorabilă creată de competiția 
pentru finanțare. 103

Finanțatorii sistemici văd liderii schimbărilor 
sistemice ca pe niște catalizatori care lucrează 
prin colaborare și leadership distribuit pentru 
a impulsiona schimbarea.104,105  Într-adevăr, un sondaj recent efectuat în rândul comunității 
de Ashoka Fellows la nivel mondial a arătat că 90 la sută dintre aceștia „încurajează în mod 
deschis alte instituții sau grupuri să le reproducă ideea pentru a obține un impact.” 106

Pornind de la acest lucru, finanțatorii sistemici apreciază contribuțiile liderilor schimbărilor 
sistemice la rezolvarea problemelor (cel puțin) la fel de mult ca și recunoașterea publică a 
organizațiilor pe care le sprijină. 107 Aceștia stabilesc stimulente pentru ca liderii schimbărilor 
sistemice să se concentreze pe ceea ce fac cel mai bine 108 și îi încurajează să identifice 
alte inițiative sistemice pe care le pot sprijini sau cu care pot colabora. Aceștia contribuie 
în mod activ la crearea de coaliții, prezentând liderilor schimbărilor sistemice din rețelele lor 
alte persoane care lucrează în aceleași domenii sau în aceleași zone geografice și elimină 
elementele competitive ori de câte ori este posibil. Astfel, aceeași problemă poate fi rezolvată 
în mod colaborativ din perspective diferite, cu competențe diferite și în regiuni diferite. De 
exemplu, un finanțator a declarat că a ales în mod activ să finanțeze colaborări pentru a putea 
învăța mai multe despre sistemul în cauză din abordări diferite, dar coordonate, ale schimbării 
sistemice. 109 În plus, astfel de alianțe pot fi o sursă de motivație și de ajutor reciproc pentru 
liderii schimbărilor sistemice și îi pot ajuta și depăși obstacolele. 110

„Nu există o 
soluție magică 
pentru schimbarea 
sistemică.” 
—Partener de interviu (referitor la 
ideea „antreprenorilor-eroi”)

Recomandare

Exemplu de caz 2: Water for People

100
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With this funding, Water for People built the strategic and content expertise it needed 
to develop and deliver training for local bureaucrats, the government, and service 
providers, thereby supporting and consulting the entire ecosystem of water and 
sanitation service delivery. This included infrastructure needs, management and 
governance, and financial flows. The funder encouraged collaboration between 
various systems change leaders to extend the process on a national level. 

Această abordare a făcut posibil ca toată lumea din districtul Rulindo să aibă 
acces durabil și permanent la serviciile de apă. Inițiativa va fi extinsă în toate 
cele 30 de districte din Rwanda, în colaborare cu guvernul și cu alte organizații 
neguvernamentale, pentru a ajunge potențial la 12 milioane de persoane până la 
sfârșitul anului 2020.
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Principiul 3:  

Munca în 
parteneriat

Finanțatorii sistemici recunosc dinamica puterii dintre ei și liderii schimbărilor 
sistemice și sunt foarte sensibili la puterea lor. În majoritatea activităților din sectorul 
social, dinamica puterii este în joc. De exemplu, majoritatea banilor filantropici provin din 
țările cele mai bogate și sunt direcționate către țări sărace; conform Direcției de cooperare 
pentru dezvoltare a OCDE, 22 dintre cele mai mari fundații filantropice din întreaga lume 
au furnizat peste 6,1 miliarde USD pentru activități de dezvoltare în 2017. 117 Peste 80 % 
din aceste fonduri au fost furnizate de organizații din Statele Unite, continentul african fiind 
cel mai mare beneficiar (29 %), urmat de Asia (16 %). Aproximativ 50 la sută din total a fost 
alocat pentru activități care abordează provocări globale. 118

Mai mult, și indiferent de intenție, simplul fapt că finanțatorii oferă resurse liderilor 
schimbărilor sistemice contribuie la o diferență de putere încorporată în relația finanțator-
beneficiar. 119 În cadrul sondajului nostru, doar 28% dintre respondenți au fost de acord în 
totalitate 120 cu faptul că lucrează în parteneriat real cu finanțatorii lor, în timp ce un număr 
similar (25%) au declarat un dezacord total cu această afirmație. Interesant este faptul 
că un număr considerabil mai mare de femei decât de bărbați au exprimat un acord total 
(41% din totalul respondenților femei față de 17% din totalul respondenților bărbați), în timp 
ce opusul este valabil pentru respondenții care și-au exprimat dezacordul total (17% din 
totalulrespondenților femei față de 32% din totalul respondenților bărbați).

1

Respondenții sunt împărțiți: 28% sunt de acord cu afirmația că lucrează în 
parteneriat real cu finanțatorii lor, 25% nu sunt de acord; jumătate dintre 
respondenți nu au o părere clară  
 

32%

41%

17%

Dezacord (Puternic)

28%

17%

Acord (Puternic)

25%

Source: Systems Change Leaders Survey 2019

Parteneriatul cu finanțatorul meu este unul
 între egali.
 

N=95
FemeiiTotal Bărbați
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La un nivel mai subtil, liderii schimbărilor 
sistemice presupun uneori în mod implicit 
că trebuie să se conformeze dorințelor - 
uneori chiar nerostite - ale finanțatorilor lor. 
Experiența unui finanțator ilustrează acest 
lucru. La angajare, partenerului nostru de 
interviu i s-a spus: „De acum încolo, nu vei 
mai avea idei proaste " 121 , ceea ce reflectă 
o tendință a organizațiilor finanțate de a evita 
să pună la îndoială opiniile finanțatorilor lor de 
teama pierderii finanțării viitoare.

Numai dacă relațiile dintre liderii schimbărilor sistemice și finanțatorii lor sunt cu adevărat 
parteneriate egale, aceștia vor putea schimba sistemele. 122 Acest lucru include libertatea 
și încrederea de a le spune finanțatorilor lor de ce au nevoie - și ce nu au nevoie. 123 Astfel, 
finanțatorii sistemici sunt foarte conștienți de dinamica puterii prezentă în relațiile lor cu liderii 
schimbărilor sistemice și lucrează activ pentru a le schimba, de exemplu, prin plasarea 
autorității decizionale în mâinile liderilor schimbărilor sistemice 124 și prin sublinierea faptului 
că disidența nu va avea consecințe negative. 125 Mai mult, finanțatorii sistemici se consideră 
ca făcând parte din sistemul pe care îl urmăresc să se schimbe și reflectă în permanență 
asupra modului în care comportamentul lor afectează sistemul și componentele acestuia.

Gestionați așteptările liderului schimbării 

Luați în considerare precizarea explicită 
a așteptărilor atât pentru finanțator, cât și 
pentru liderul schimbării sistemice într-un 
acord scris, pentru a sublinia egalitatea 
contractuală a ambelor părți. 126 Acest lucru 
nu ar trebui să implice o relație tranzacțională 
între liderul schimbării sistemice și 
finanțatorl, ci mai degrabă un parteneriat 
în care ambele părți aduc resurse diferite 
și sunt la fel de necesare pentru a lucra 
împreună la schimbarea de sistem. 127 Este 
de la  sine înțeles că ambele părți ar trebui 
să încheie un astfel de acord în mod complet 
voluntar.

Importanța limbii

Numeroase studii au arătat că limbajul ne încadrează viziunea noastră asupra lumii, 
inclusiv relatările despre relațiile de subordonare. Evaluați limbajul pe care îl utilizați 

„Relații, nu 
tranzacții: 
prioritizarea 
legăturilor și crearea 
de spațiu pentru 
înțelegere.”
—Partener de interviu

pentru a vă referi la liderii schimbărilor sistemice pentru a promova parteneriate egale: 
încercați „partener de program" în loc de "finanțat", "grantee" sau "beneficiar". 128 
Acest raport utilizează termenul "lider al schimbării sistemice " pentru a demonstra un 
parteneriat egal.

Participați la călătoria de învățare împreună cu liderii schimbării sistemice 

Căutați modalități de a vă arăta angajamentul față de un parteneriat egal atât prin 
acțiuni, cât și prin cuvinte. Un finanțator a împărtășit că personalul fundației va 
participa la ateliere de lucru privind încorporarea unei abordări de schimbare a 
sistemelor, împreună cu liderii finanțați în domeniul schimbării sistemelor - acest lucru 
a arătat în mod clar modestia și dorința fundației de a se angaja într-o călătorie comună 
de învățare în vederea schimbării sistemelor. Căutați oportunități de acest gen pentru 
a vă implica activ și la un nivel egal cu liderii schimbărilor sistemice. Un alt finanțator 
a recomandat abordarea deschisă a dinamicii puterii, povestind o experiență în care 
această dorință de a purta conversații incomode a contribuit la construirea unei relații 
mai bune: finanțatorul a asigurat un lider al schimbării sistemice că fundația dorește un 
parteneriat cu adevărat egal, în care criticile și dezacordurile constructive nu vor pune 
în pericol finanțarea. 129

Finanțatorii sistemici ascultă și înțeleg de ce au nevoie liderii schimbărilor sistemice 
și apoi oferă sprijin specific. Aceștia sunt conștienți de faptul că liderii schimbărilor 
sistemice cunosc mai bine problema sistemică în cauză și că o implicare mai activă a 
finanțatorului ar putea distrage atenția liderilor schimbărilor sistemice de la perspectivele 
care provin din această cunoaștere profundă a sistemului. Mai mult, finanțatorii sistemici 
știu că vor trebui să fie capabili să pună la îndoială ipotezele subiacente 130 și să asculte în 
mod activ pentru a afla cum să contribuie cel mai bine la eforturile de schimbare sistemică. 
131 Aceștia investesc timp de la ]nceput pentru a stabili o relație solidă care poate impulsiona 
efortul de schimbare sistemică, 132 îi ajută pe lideri să reflecteze asupra propriei lor activități 
și să dezvolte noi idei pentru eforturile de schimbare sistemică. 133

Acești finanțatori ascultă cu empatie și modestie, 134 se angajează în conversații cu 
curiozitate și își recunosc propriile prejudecăți și presupuneri. Acest lucru le permite liderilor 
schimbărilor sistemice să fie mai deschiși cu privire la provocările cu care se confruntă, să își 
articuleze nevoile (care adesea nu sunt doar monetare) 135 și să își conducă propriile agende. 
Acest tip de comportament pare să fie deja destul de comun: 75 % dintre respondenții la 
sondajul nostru au fost de acord că au discuții oneste și respectuoase cu finanțatorii lor în 
mod regulat. În același timp, un finanțator care a fost, de asemenea, un lider al schimbării 
sistemice pentru o perioadă lungă de timp în cariera sa a perceput o cultură înrădăcinată a 
neîncrederii în rândul unor finanțatori din trecut. 136

Finanțatorii sistemici sunt conștienți de faptul că finanțarea înseamnă mai mult decât a da 
bani. În multe cazuri, finanțatorii pot oferi un sprijin nemonetar valoros, inclusiv schimbul 
de cunoștințe, accesul la rețele, amplificarea mesajelor liderilor schimbărilor sistemice sau 
furnizarea de expertiză specifică (de exemplu, aspecte juridice, procese politice, consultanță 
strategică). În cadrul sondajului nostru, liderii schimbărilor sistemice au perceput sprijinul 
pentru strângerea de fonduri ca fiind cel mai important sprijin nemonetar, urmat de diferite 

Recomandare

„Finanțarea 
sistemică nu 
presupune doar 
pariurile mari – și 
sumele mici [și 
sprijinul non-
monetar] pot avea 
impact sistemic.”
—Partener de interviu
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tipuri de sprijin de consultanță (de exemplu, strategie, comunicare, design organizațional). 
Liderii schimbărilor sistemice au menționat, de asemenea, că au nevoie de sprijin pentru a 
comunica, a crea rețele și a aduna date pentru a înțelege „alte situațiile de natură similară.”

 
Acordați-vă timp pentru a construi încrederea cu liderii schimbărilor sistemice

Gândiți-vă ce are nevoie organizația dumneavoastră pentru a avea încredere într-un 
lider al schimbării sistemice și asigurați îndeplinirea acestor cerințe (raport detaliat de 
audit 137) înainte de acordarea finanțării. 138 În mod similar, identificați ce poate face 
organizația dvs. pentru a obține încrederea liderilor de schimbare a sistemelor. Luați 
în considerare posibilitatea de a petrece timp cu organizațiile finanțate "la fața locului", 
pentru a cunoaște echipa și activitatea ei și pentru a afla care sunt motivațiile lor de a 
impulsiona schimbarea sistemelor (și fiți deschis să vă împărtășiți și propriile motivații). 
Un finanțator a împărtășit că vizitarea comunităților în care a lucrat partenerul său de 
program nu numai că l-a ajutat să înțeleagă mai bine provocările ce au fost depășite și 
progresele înregistrate, dar și a aprofundat o relație existentă de un deceniu cu liderii 
schimbărilor sistemice. 139

Oferiți mai mult decât bani

Identificați modalitățile prin care organizația dvs poate oferi sprijin nemonetar, 
reflectând asupra punctelor forte și activelor specifice disponibile. Luați în considerare 
posibilitatea de a utiliza numele și profilul organizației pentru a amplifica activitatea 
liderilor schimbărilor sistemice, acolo unde este util 140 și fiți dispus să vă retrageți 
atunci când prezența dvs ar face mai mult rău decât bine. 141 În același timp, fiți atenți la 
dinamica puterii: nu vă impuneți oferta liderilor de schimbare sistemică, ci mai degrabă 
întrebați-i de ce au nevoie și contribuiți în consecință.

3

Majoritatea (75%) respondenților au declarat că au în mod constant
discuții sincere, pline de respect  

3%

Dezacord 9%

Dezacord puternic

13%

Accord mediu

Dizacord mediu

27%

31%Acord

17%Acord puternic

Source: Systems Change Leaders Survey 2019

Finanțatorii mei poartă în mod regulat discuții oneste și respectuoase cu mine referitor la progresul inițiativei mele.
N=95

Prezentare generală a sprijinului pe care organizațiile partenere îl pot oferi în 
afară de bani

Toate organizațiile partenere care co-publică acest raport sunt dedicate sprijinirii 
abordărilor de schimbare sistemică și știu că finanțarea înseamnă mai mult decât bani. 
Următoarele paragrafe oferă o imagine de ansamblu a ceea ce include sprijinul fiecărui 
partener:

Ashoka

Ashoka a susținut mereu liderii vizionari cu o viziune complet nouă referitoare la ce se 
poate face în lume.  Ceea ce am învățat este că, pe lângă schimbările de sistem pe 
care le aduce, Ashoka are un impact și mai mare prin faptul că permite unui număr 
mult mai mare de oameni să devină promotori ai schimbării. Ideile și exemplele sale 
dezvăluie tipare care pot accelera schimbarea și, în acest fel, sprijinul nostru financiar 
va fi valorificat de multe ori: sub forma creșterii organizaționale, a schimbării politicilor, 
a replicării independente și multe altele. 

Mai precis, Ashoka susține liderii schimbării sistemice („Fellows”) astfel:

1. Procesul de selecție Ashoka. Procesul de selecție îi ajută pe Fellows să-și 
găsească identitate în calitate de antreprenori sociali, precum și să valideze și să se 
gândească la abordările lor de schimbare sistemică pentru o schimbare durabilă 
pe termen lung.

2. Asistență în dezvoltarea soluțiilor de schimbare sistemică. Rețeaua Ashoka 
ajută antreprenorii sociali în schimbarea sistemică să-și schimbe viziunea pentru 
ca apoi să poată trece la următorul nivel de impact și influență.  Colaboratorii 
Ashoka beneficiază de impresii și asistență personalizată pe lângă o indemnizație 
financiară de trei ani.

3. Comunitate de învățare. Încă de la început, Ashoka Fellows se alătură unei 
comunități diverse și de încredere, alcătuite din 3900 de  antreprenori sociali din 
peste 90 de țări. 

4. Adoptarea accelerată a noilor cadre de schimbare. După 40 de ani de 
la crearea comunității de schimbare sistemică, Ashoka ajută la accelerarea 
schimbărilor majore la nivel global, pe baza modelelor pe care le putem observa 
în comunitatea noastră de lideri ai schimbărilor sistemice. De exemplu, Ashoka 
lucrează în prezent pentru a schimba mentalitatea tinerilor pe măsură ce cresc, 
astfel încât aceștia să înțeleagă puterea lor de a fi creatori ai schimbării.

Co-Impact

Schimbarea sistemică necesită mai mult decât o simplă finanțare. Este nevoie de o 
serie de sprijin nefinanciar, bazat pe o analiză atentă a modului în care sunt structurate 
relațiile dintre finanțatori și parteneri - recunoscând liderii schimbării sistemice („partenerii 

Recomandare



4544 Embracing complexity Work in true partnershipEmbracing complexity Work in true partnership

de program") ca fiind experții cu cunoștințe contextuale și tehnice esențiale pentru 
succes. Co-Impact oferă o varietate de tipuri de suport susținute de angajamentul de a 
asculta și de a oferi servicii, astfel încât partenerii de program să aibă ceea ce au nevoie 
pentru a-și consolida organizațiile, pentru a dezvolta capacitățile personalului și pentru 
a sprijini ecosistemul în ansamblul său. În acest fel, liderii schimbării sistemice și cei 
care finanțează schimbarea sistemică pot avea un impact mai mare, mai profund și mai 
durabil. Domeniile cheie de sprijin includ, dar nu se limitează la:

 � Finanțare flexibilă alocată, dedicată consolidării organizaționale (de obicei, 500.000 
USD pe o perioadă de cinci ani). Aceasta poate fi utilizată pentru o gamă largă de 
nevoi, inclusiv, dar fără a se limita la: dezvoltarea strategiei; sisteme și tehnologie 
pentru a ajuta la luarea de decizii bazate pe date; dezvoltarea conducerii; crearea de 
coaliții; analiza economiei politice; comunicare strategică; măsurare și măsurători; 
strategii de gen, incluziune și distribuție a puterii; promovarea feedback-ului 
clienților; securitate digitală; dezvoltarea consiliului de administrație și restructurare 
organizațională; capacități de strângere de fonduri; și gestionarea riscurilor.

 � Sprijin pentru dezvoltarea capacităților în serviciul priorităților partenerului de 
program, fie că este reflectată ca o componentă de bază a planului și bugetului 
pentru schimbare sistemică a organizației partenere și/sau prin verificări regulate (1-3 
pe semestru) și oferirea unei perspective externe, unde e nevoie.

 �  Accesul la rețele și resurse, de exemplu, persoane, organizații, consilieri, consultanți, 
site-uri web, instrumente, povești și finanțări suplimentare, care pot fi utile pentru liderii 
de program, precum și sprijin pentru a organiza întâlniri pentru a împărtăși lecții, a 
dezvolta o idee și/sau a organiza o acțiune colectivă.

Echoing Green

Prin intermediul burselor noastre full-time de doi ani, , găsim oameni care lucrează la un 
plan pentru a face lumea mai bună într-un mod major. Apoi îi ajutăm să devină lideri cu 
impact, punându-i în legătură cu instrumentele, resursele și comunitățile de care au nevoie 
pentru a-și pune în practică ideile.

Fiecare Fellow primește modelul nostru de suport dovedit, care constă în:

Dezvoltarea leadership-ului

Cadru personalizat. Un program cuprinzător, cu ritm propriu, pentru a lucra la 
dezvoltarea abilităților de conducere și a structurilor și strategiilor necesare pentru ca ideile 
să prospere.

Asistență pentru bună-stare. Asistență seculară din partea a trei Capelani Echoing 
Green, centrată pe bună-stare mentală și emoțională, precum și ateliere de  auto-îngrijire, 
create special pentru a adresa dificultățile antreprenoriatului. 

Resurse inițiale

Manager dedicat de portofoliu. Un expert în consiliere și partener de idei care să 
ghideze dezvoltarea leadership-ului, ajute la dezvoltarea ideilor și organizațiilor și 
pune în legătură Fellows cu resurse și oportunități de finanțare suplimentare. 

Finanțare inițială. Subvenție plătită în patru rate egale pe durata a doi ani (80.000 
de dolari pentru persoane fizice, 90.000 de dolari pentru parteneriate), în plus față 
de o subvenție flexibilă pentru beneficii. Finanțarea oferită organizațiilor cu scop 
lucrativ sunt sub forma unor granturi rambursabile

Asistență pe toata durata vieții

Ieșiri și evenimente de relaționale. Întâlniri internaționale pentru a pune în 
legătură Fellows din diferite clase și cohorte, precum și cu lideri de afaceri, instituții 
și investitori cu experiență, angajați în rezolvarea problemelor globale.

Grupuri consultative de experți. Servicii juridice și de investiții pro bono 
cuprinzătoare și o gamă de servicii de asistență din partea unor profesioniști de top 
pentru a vă ajuta să vă orientați în domeniul antreprenoriatului social și al investițiilor 
de impact.

Fundația Schwab pentru Antreprenoriat Social 

Fundația Schwab recunoaște că problemele necesită o colaborare între mai multe 
părți interesate și că abordarea unor provocări complexe necesită un răspuns 
colectiv. Aceasta își propune să ofere expunere, consolidarea capacităților și o 
comunitate de încredere pentru a sprijini liderii inovării sociale să schimbe lumea.

Fundația Schwab își sprijină beneficiarii în dezvoltarea inovării sociale prin:

 � Platforma de sensibilizare a opiniei publice. Creșterea gradului de 
conștientizare în ceea ce privește inovatorii sociali și activitatea lor pe 
platformele globale, legitimându-i drept colegi ai liderilor mondiali și facilitând 
expunerea mediatică personalizată.

 � Parteneriat și rețele de cunoștințe. Oferindu-le acces la cunoștințe, rețele, 
lideri și parteneri la nivel mondial prin intermediul convocărilor Forumului 
Economic Mondial

 � Dezvoltarea capacităților. Promovarea conducerii sistemului prin intermediul 
educației manageriale la Harvard Kennedy School

 � Sprijin între colegi. Promovarea spiritului comunitar prin coaching de 
leadership, mentorat între colegi și furnizarea de instrumente, sisteme de sprijin 
și conectarea la o gamă variată de evenimente

Fundația Skoll 
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Modelul logic care stă la baza Fundației Skoll este simplu: dacă ne folosim activele 
financiare și nemonetare într-un mod aliniat, coordonat și strategic, atunci putem 
contribui la accelerarea schimbărilor la nivel de sistem. Sprijinul nostru nemonetar 
include:

 � Asigurarea vizibilității laureaților Premiului Skoll pentru Antreprenoriat Social, prin 
prezentarea lor pe scenă și în canale digitale, oferind oportunități de luare de cuvânt și 
punându-i în legătură cu alți finanțatori și posibili parteneri din cadrul rețelei Fundației

 � Convocarea inovatorilor sociali din toate sectoarele în diverse forumuri, inclusiv în 
cadrul Forumului Mondial Skoll și al seriei de conversații TEDx Skoll.

 � Producerea și susținerea campaniilor publice și a materialelor de thought leadership 
pentru a implica și activa publicul țintă

 � Sprijinirea eforturilor de povestire ale laureaților Premiului Skoll, prin documentare și 
experiențe RV

 � Oferirea de sprijin reciproc și oportunități de dezvoltare personală pentru antreprenorii 
sociali, prin susținerea unor programe precum Tendrel și The Well-Being Project.

 � Angajarea finanțatorilor care împărtășesc aceleași idei pentru a direcționa resurse 
suplimentare către antreprenorii sociali, influențând și învățând din practicile lor de 
finanțare.

 � Împărtășirea datelor privind bursierii Skoll (de exemplu, impactul în timp) cu finanțatorii 
și partenerii interesați.

 � Colaborarea cu cercetătorii, centrele academice și alții pentru a influența și a învăța din 
domeniul schimbării sociale și al antreprenoriatului.

Finanțatorii sistemici sunt atenți la resursele limitate ale liderilor de schimbare 
sistemică, reducând la minimum efortul de solicitare și raportare. Finanțatorii 
sistemici recunosc costul de oportunitate inerent implicat în aplicarea la programul lor 
și în respectarea proceselor de raportare. Resursele alocate acestor procese - și nu în 
ultimul rând timpul persoanelor-cheie din cadrul organizației - ar putea fi, de asemenea, 
utilizate pentru activități care contribuie mai direct la promovarea schimbării sistemice. 142 
Aceștia respectă resursele liderilor de schimbare sistemică pe tot parcursul procesului 
de aplicare 143 și își elaborează procesele de raportare pentru a se adapta mai degrabă la 
nevoile liderilor de schimbare sistemică, decât la ale lor.

Formatele de raportare sunt adesea determinate de nevoile de informare ale finanțatorilor 
(autopercepute), 144 ceea ce duce la modele de raportare predefinite și la cerințe 
impuse liderilor schimbărilor sistemice. Acest lucru cimentează o dinamică de putere 
nesănătoasă a conformității și poate avea ca rezultat o povară considerabilă dacă liderii 
schimbărilor sistemice lucrează cu mai mulți finanțatori. În plus, acest lucru reprezintă o 
oportunitate pierdută de a sprijini liderii schimbărilor sistemice în călătoria lor de învățare, 

unde raportarea ar putea determina reflecții asupra experiențelor anterioare și, căi de 
dezvoltare viitoare. 145 Un finanțator sistemic eficient reduce raportarea la ceea ce este 
cu adevărat necesar, ținând cont de faptul că raportarea ar trebui să creeze transparență 
pentru liderul schimbării sistemice, nu doar pentru finanțator. 146 Când li s-a cerut să 
descrie aspectele deosebit de utile ale raportării, liderii schimbărilor sistemice au oferit 
răspunsuri care pot fi grupate în trei teme:

 � Colectarea datelor și măsurarea impactului: „Raportarea ne-a ajutat să ne dăm seama 
cum să măsurăm impactul într-o manieră care să fie în concordanță cu efortul nostru 
de schimbare sistemică pe termen lung, oferind în același timp donatorilor ceea ce au 
nevoie pentru a evalua eficacitatea sprijinului lor” 147

 � Promovarea auto-reflecției: „Faptul că a trebuit să reflectez asupra a ceea ce 
a funcționat bine și a ceea ce nu a funcționat m-a ajutat să înțeleg mai profund 
procesele. Este extrem de valoros să vezi cât de multe progrese am făcut în decurs de 
un an!" 148

 � Facilitarea unei mai bune colaborări și comunicări cu finanțatorii: "Raportarea le-a 
permis finanțatorilor noștri să discute cu noi despre progresele înregistrate și să 
investească timp și efort pentru a vedea și înțelege nu doar proiectul pe care îl 
finanțează, ci și activitatea noastră mai amplă și valorile noastre!” 149

 �

Aliniați raportarea cu mentalitatea schimbării sistemice 

Evaluați dacă cerințele dumneavoastră de raportare reflectă natura pe termen 
lung a schimbării sistemelor sau dacă se concentrează în principal pe puncte de 
date pe termen scurt. În cadrul unui dialog deschis cu liderii dvs. de schimbare a 
sistemelor, co-creați întrebările de raportare 150 și definiți împreună cum arată atingerea 
obiectivelor dvs. sistemice, stabilind în consecință parametrii și etapele de referință. 151 
Finanțatorii pot sugera secțiuni cum ar fi "lecțiile învățate" sau "pașii următori" pentru a 
ajuta organizația să se îmbunătățească. 152 

Lista de mai jos reflectă gama de întrebări sugerate de finanțatori în cadrul interviurilor 
noastre:

 � Care sunt etapele de referință pentru schimbarea de sistem pe care intenționați să 
o realizați? La care dintre acestea contribuiți în prezent?

 � Ce ați învățat care v-a întărit sau v-a făcut să vă regândiți strategia?

 � Ce rol ați jucat în comunitatea dumneavoastră? Cum implicați cetățenii și părțile 
interesate?

 � Cu ce fel de parteneri ați lucrat sau care au fost pârghiile pe care le-ați tras?
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 � Vă reproduce cineva abordarea?

 � Influențați politica?

 � Care este punctul de cotitură? Sunteți acum mai aproape de obiectivul 
dumneavoastră? 

Eliminați finanțarea condiționată

În cazul în care utilizați în prezent finanțarea condiționată (și anume, autorizați o 
finanțare suplimentară dacă sunt îndeplinite anumite etape sau parametri), evaluați 
dacă acestea se aliniază cu natura pe termen lung a schimbării sistemice și luați în 
considerare eliminarea lor dacă nu este cazul. Dacă trebuie să folosiți finanțarea 
condiționată, concepeți-o în așa fel încât să lase loc pentru schimbări în abordarea 
dumneavoastră și să pună accentul pe atingerea obiectivelor pe termen lung. 153

Simplificați procesul de aplicare

Revizuiți cerințele actuale de aplicare și eliminați sarcinile inutile pentru liderii de 
schimbare sistemică. Finanțatorii au sugerat utilizarea unor modele de cerere scurte 
sau acceptarea de către liderii de schimbare sistemică a unor documente proprii 
care pot fi utilizate cu mai mulți finanțatori, în loc să fie necesară utilizarea unui model 
specific organizației. 154

În plus, explorați varianta seminariilor online, pentru a răspunde la întrebări legate 
de cerere, pentru a face procesul mai echitabil pentru toți solicitanții, inclusiv pentru 
cei care ar putea avea o barieră lingvistică sau mai puțină experiență cu procesul de 
aplicare. 155 În final, evaluați dacă apelurile deschise îi pot ajuta pe liderii de schimbare 
sistemică să înțeleagă mai bine ceea ce căutați înainte de a depune o cerere - găsiți 
un echilibru între a fi cât mai specific posibil cu tipul de schimbare sistemică care vă 
interesează și a minimiza barierele care îi împiedică pe liderii de schimbare sistemică 
să intre în contact. 156

Luați în considerare alinierea cu alți finanțatori

În cazul în care mulți dintre liderii schimbărilor sistemice pe care îi întâlniți lucrează 
și cu alți finanțatori, ar putea fi util să folosiți același format de cerere sau să faceți 
schimb de rapoarte de diligență între finanțatori (cu condiția ca solicitantul să fie 
de acord) pentru a minimiza efortul necesar pentru solicitanți. 157 Ați putea lua în 
considerare chiar și finanțarea comună, o formă de colaborare în care mai mulți 
finanțatori sprijină același lider al schimbării sistemice ca grup, folosind de obicei un 
singur set de documente pentru toate organizațiile de finanțare implicate. 158 Cu toate 
acestea, trebuie să fiți conștienți de faptul că o colaborare atât de strânsă cu alți 
finanțatori necesită construirea încrederii 159 Unul dintre partenerii noștri de interviu, 
care organizează conferințe despre finanțarea antreprenoriatului social cu mai multe 
părți interesate, a împărtășit o anecdotă dintr-o astfel de experiență. Deși toată 
lumea a fost de acord că finanțarea este necesară și că alinierea cu alți finanțatori ar 

fi de ajutor, atunci când a venit vorba de detalii, finanțatorii ar avea adesea încredere 
doar în propria lor activitate, cum ar fi, de exemplu, în procesele de aplicare sau de 
audit.

Partenerul de interviu a menționat, de asemenea, un alt aspect interesant: diferiții 
acționari vor avea foarte des înțelesuri similare, dar vor folosi un limbaj diferit.

Alinierea poate reduce, de asemenea, sarcina de raportare. Prin urmare, o colaborare 
între finanțatori sau chiar întregul sector ar trebui să coopereze și să convină cel puțin 
asupra unei baze comune de raportare pentru a minimiza efortul. 160

Un alt partener de interviu a sugerat că orientările pentru reglementare (de exemplu, 
un cod de conduită) ar putea fi de mare ajutor pentru a alinia formularele de cerere și 
de raport și, astfel, pentru a reduce birocrația pentru liderii de schimbare a sistemelor. 
161

Identificați costul proceselor – și aveți în vedere compensarea

Explorați posibilitatea de a compensa în mod activ partenerii potențiali pentru timpul 
și costurile necesare pe parcursul procesului de depunere a cererilor, în special în 
ultimele runde ale proceselor în mai multe etape. Mai mulți finanțatori au declarat 
că acordă subvenții substanțiale potențialilor parteneri ca o compensație pentru 
timpul pe care aceștia îl petrec pentru cererile lor. 162 În mod similar, dacă oferiți 
finanțare pentru aspecte specifice ale activității unui lider al schimbării sistemice, 
mai degrabă decât o finanțare nerestricționată, alocați o cotă de cheltuieli generale 
corespunzătoare care să acopere costurile de îndeplinire a cerințelor de raportare și 
nu numai. 163

Blue Ventures a reușit să facă primii pași în direcția schimbării sistemice deoarece 
finanțatorii i-au ascultat nevoile, s-au angajat să fie parteneri (nu să prescrie) și s-au 
aliniat la valorile organizației.

Blue Ventures a deschis calea pentru o  nouă modalitate de gestionare a pescuitului 
tropical, oferind comunităților de coastă un rol principal în guvernanța marină locală. 
Acest impact a devenit posibil atunci când noii finanțatori au permis Blue Ventures să 
își adapteze abordarea la contextele locale și să se angajeze să fie prezentă cu normă 
întreagă pe teren. Acești parteneri de finanțare au împărtășit valorile Blue Ventures 
de a pune comunitățile pe primul loc, au înțeles strategia Blue Ventures și le-au oferit 
spațiul și timpul necesare pentru implementarea conceptului. Aceste parteneriate au 
ajutat Blue Ventures să responsabilizeze comunitățile locale ca administratori marini 
care pot lua și aplica decizii privind utilizarea propriilor resurse.

Blue Ventures are impact asupra 420.000 de persoane în Africa de Est, Oceanul Indian 
și Sud-estul Asiei  și își împărtășește experiența global, ajutând 32 de parteneri.

Exemplu de caz 3: Blue Ventures
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Pregătirea pentru 
un angajament de 
lungă-durată
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Finanțatorii sistemici sunt realiști în ceea ce 
privește timpul necesar pentru a realiza o 
schimbare de sistem. 164 Rezultatele care sunt direct 
vizibile pot fi foarte satisfăcătoare pentru finanțatori, 
dar rareori sunt în concordanță cu o abordare de 
schimbare sistemică - aceasta poate dura ani de zile, 
iar acțiunile individuale au, de obicei, doar un impact 
indirect. De exemplu, aproape toți (98 la sută) liderii în schimbare sistemică intervievați, au 
declarat că ar avea nevoie de cel puțin 3 ani pentru a obține schimbarea sistemică- dar 55% 
sunt de părere că finanțatorii lor nu le oferă asistența necesară pentru programul multianual 
necesar atingerii acesteia. Niciunul dintre respondenți nu a exprimat un „acord puternic” în 
ceea ce privește furnizarea acestei asistențe din partea finanțatorilor.

Liderii schimbării sistemice își definesc activitatea nu în termeni de proiecte individuale, ci în 
termeni de eforturi multiple, pe termen lung, ceea ce le pune în contradicție cu finanțarea care 
pune accentul pe succesul pe termen scurt. În plus, ciclurile scurte de finanțare îi determină 
pe liderii schimbărilor sistemice să aplice mereu pentru finanțări viitoare, în loc să lucreze la 
inițiativa sistemică. 165 În cele din urmă, schimbările sistemice implică, de obicei, colaborarea 
cu o gamă largă de parteneri, care se stabilesc în timp. Astfel, finanțatorii sistemici se 
acomodează cu aceste termene extinse, în special atunci când schimbarea sistemică 
preconizată necesită acțiunea unor părți terțe, cum ar fi entitățile guvernamentale. 166

Fonduri pe termen lung

Luați în considerare extinderea ciclurilor de finanțare la trei sau mai mulți ani, pentru a 
le permite liderilor de schimbare a sistemelor să planifice strategic pe termen lung 167 , 
iar dvs, în calitate de finanțator, să aliniați ciclul de finanțare la "abilitatea și capacitatea 
dvs de a reflecta asupra rezultatelor și învățămintelor obținute din granturile anterioare" 
168. De asemenea, puteți explora opțiunea de a oferi finanțare care să completeze 
diferențele dintre fondurile pentru proiecte provenite din alte surse. S-ar putea chiar să 
doriți să urmați exemplul unor organizații precum Ashoka, ce își iau angajamente pe 
viață față de partenerii lor de schimbare a sistemelor pentru sprijin nemonetar, cum ar 
fi accesul la rețea.

Revizuirea și adaptarea permanentă a etapelor

Multe organizații folosesc etape pentru a împărți obiectivele sistemice pe termen 
lung în porțiuni mai mici. Revizuiți periodic aceste repere pentru a vă asigura că 
sunt încă valabile într-o lume în schimbare. O organizație de finanțare pe care am 
intervievat-o își definește reperele în funcție de un plan global publicat de o organizație 
intraguvernamentală, ceea ce ajută la o înțelegere mai profunde a ceea ce este 
necesar pentru a-și atinge obiectivul pe termen lung dintr-un punct de vedere mai larg 
și multidisciplinar. 169 Unul dintre liderii intervievați, a subliniat importanța capacității de 
a reacționa rapid la oportunitățile care apar, de exemplu constituirea unui impuls politic 
într-un proces de politici. 170

„Epoca granturilor 
pe un an ar trebui să 
se fi încheiat.”
—Partener de interviu
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Finanțatorii sistemici îi îndeamnă pe liderii schimbărilor sistemice să fie ambițioși, 
dar și realiști. Prin însăși definiția sa, schimbarea sistemică este o abordare ambițioasă a 
provocărilor presante ale timpului nostru. Deși provocările sunt mari, schimbarea sistemică 
este adesea condusă de liderii din comunitățile locale, ceea ce înseamnă că nici liderii 
schimbării sistemice, nici finanțatorii sistemici nu au nevoie de bugete uriașe pentru a 
face diferența. În timp ce povestea conform căreia schimbările mari pot fi făcute doar de 
organizațiile mari poate fi descurajantă, finanțatorii mai mici pot contribui într-adevăr la fel de 
mult la eforturile de schimbare sistemică dacă identifică nivelul corect de ambiție. 178 În mod 
similar, organizațiile care conduc eforturile de schimbare sistemică nu au nevoie să fie mari: 
de fapt, finalitățile sistemice, cum ar fi adoptarea unei noi politici de către guvern 179 sau a 
unei inovații de către sectorul corporatist, 180 nu necesită, de obicei, o organizație mare. 

Stbilirea unui nivel corect al ambiției este, de asemenea, esențială în succesul efortului de 
schimbare sistemică. Un finanțator a împărtășit faptul că sprijinul sau adoptarea de către 
guvern ar putea fi de fapt mai ușor de obținut dacă inițiativa în cauză are un domeniu de 
aplicare clar delimitat. Inițiativa pe care această fundație a finanțat-o a eliminat o lacună 
în sistemul local de sprijin pentru familiile cu părinți bolnavi psihic prin integrarea îngrijirii 
psihologice pentru copiii acestora în programările administrative ale părinților. În cele din 
urmă, administrația a preluat și chiar a extins programul la alte grupuri vulnerabile, deoarece 
era asociat cu o povară limitată a costurilor și necesita doar mici modificări. 181

Stabiliți împreună obiective realiste

Colaborați cu liderii de schimbare a sistemelor pe care îi sprijiniți pentru a stabili 
obiective realiste și rugați-i să își articuleze propriile ambiții pe baza experiențelor 
"pe teren". 182 În aceste conversații, este posibil să constatați că practicienii care 
conduc eforturile de schimbare a sistemelor folosesc un limbaj foarte diferit pentru a 
descrie schimbarea sistemelor: fiți atenți la diferitele contexte prin care diferiți actori 
experimentează aceste eforturi și folosiți întrebări pentru a ajunge la o înțelegere 
comună, mai degrabă decât să vă impuneți termenii sau cadrele preferate.

Finanțatorii sistemici recunosc că traseul unei inițiative se va schimba pe parcurs. Mulți 
finanțatori se așteaptă să decidă asupra finanțării unui proiect pe baza faptului că acesta are 
un parcurs predefinit de la început până la sfârșit. Astfel, aceștia leagă succesul (și continuarea 
finanțării) de respectarea de către o organizație a acestui parcurs - chiar dacă, în timp, ar putea 
deveni clar că nu este cea mai bună utilizare a resurselor. Această logică nu funcționează în cazul 
eforturilor de schimbare sistemică, deoarece complexitatea inerentă a unui efort de schimbare 
sistemică duce adesea la puncte de cotitură, care nu puteau fi anticipate la începutul inițiativei, 
171 poate pentru că liderii schimbării sistemice au dobândit o înțelegere mai profundă a cauzelor 
fundamentale ale problemei pe măsură ce lucrau la aceasta. 172 În sondajul nostru, 74% dintre 
respondenți au indicat că inițiativa lor a suferit modificări majore pe parcurs, iar alți 23% au raportat 
modificări minore.

Finanțatorii sistemici acceptă aceste schimbări și 
își dau seama că faptul de a fi deschis cu privire la 
abordările care nu au funcționat va duce la un impact 
mai mare pe termen lung - 32% dintre liderii de 
schimbare sistemică chestionați au exprimat un acord 
puternic 173 față de afirmația că finanțatorii lor îi sprijină 
atunci când are loc o schimbare, iar alți 31% au fost 
„oarecum" de acord. Finanțatorii sistemici creează și 
condițiile care pot acomoda cu ușurință astfel de schimbări, cum ar fi, de exemplu, prin furnizarea 
unei finanțări nerestricționată care pot fi reprofilată sau concentrând discuțiile de aliniere asupra 
obiectivului general, lăsând alegerea căii adecvate la latitudinea liderului de schimbare sistemică.

 
 
Fiți pregătiți pentru o evoluție a modelului de finanțare

Pe măsură ce liderii de schimbare a sistemelor învață, este posibil ca inițiativele să 
sufere schimbări în ceea ce privește abordarea și, eventual, sursele de finanțare. Aveți 
în vedere dacă și în ce mod practicile de finanțare se pot adapta la o combinație în 
schimbare a surselor de finanțare (de exemplu, cooptarea de finanțatori suplimentari, 
dezvoltarea de fluxuri de venituri obținute, adoptarea de modele organizaționale 
hibride cu entități atât cu scop lucrativ, cât și nonprofit). 174

Încurajați metoda empirică

Aveți în vedere că nici liderii schimbări sistemice și nici dumneavoastră nu știți care 
este cea mai bună metodă de a obține schimbarea sistemică. Pentru a o găsi, trebuie 
încercate și evaluate diverse abordări pe parcurs. 175 Așadar, încadrați „eșecurile” ca 
etape de proces, care apropie liderii schimbării sistemice de cea mai bună cale către 
schimbarea sistemică și permite adaptarea inițiativelor la condițiile dinamice. 176

Încercați să discutați cu liderii schimbării sistemice modul în care aceste experiențe 
trecute pot fi utile în abordările viitoare 177 gândindu-vă totodată la, și învățând din 
propriile greșeli din cadrul activității cu liderii schimbării sistemice.
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„În timp am dobân-
dit o înțelegere mai 
profundă a muncii 
noastre.”
—Meenakshi Gupta, Goonj



54 Embracing complexity Prepare for long-term engagement

Colegiul Barefoot ajută femeile fără o educație formală în a deveni agenți ai 
dezvoltării durabile în comunitățile rurale ale Țărilor din Lumea a Treia. 

De peste 40 de ani, Colegiul Barefoot instruiește femei care nu au beneficiat niciodată 
de educație formală sau care nu au dobândit competențe tehnice. Ce a început ca un 
program care învăța femeile să fie mecanici s-a transformat în colegii în cadrul cărora 
erau instruite pentru a deveni ingineri în energia solară sau antreprenori. Prin această 
abordare, femeile au putut impulsiona o schimbare locală, sustenabilă și au revigorat 
economia, schimbând, totodată normele și ideile sociale. În consecință, Colegiul  
Barefoot nu doar că adresează chestiunea sărăciei și a inegalității, dar schimbă radical 
rolul pe care aceste femei îl au în cadrul comunităților lor. 

De-a lungul timpului, Barefoot College a lucrat cu finanțatori care au înțeles importanța 
angajamentului pe termen lung și a abordărilor sistemice. Un parteneriat de mai bine 
de zece ani cu Guvernul Indiei a finanțat formarea a peste 2.200 de femei ingineri în 
domeniul energiei solare, sprijinind în același timp evoluția modelului de formare al 
Barefoot College. În mod similar, o subvenție mică, axată pe proiect, acordată de 
Apple s-a transformat într-un parteneriat care oferă fonduri nerestricționate pentru a 
construi capacitatea organizațională de care Barefoot College avea nevoie pentru a-și 
transforma activitatea într-o abordare complet sistemică.

Încrederea și sprijinul angajat și pe termen lung al mai multor finanțatori au permis 
Barefoot College să își extindă soluția cu zero emisii de carbon în 96 de țări. Această 
încredere și acest sprijin au încurajat, de asemenea, 11 țări să se angajeze să acorde 
finanțare națională pentru ultima etapă a modelului comunitar de „acces la energie", 
oferind energie nepoluantă pentru peste un milion de persoane.

Exemplu de caz 4: Colegiul Barefoot 
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Colaborarea cu alte 
persoane interesate
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Finanțatorii sistemici se aliniază cu alți 
finanțatori pentru a spori eficiența prin acțiuni 
coordonate. Diversitatea finanțatorilor este 
importantă pentru vitalitatea sectorului social în 
general. Aceasta oferă baza pentru diferite scopuri, 
obiective și abordări, care contribuie la o societate 
și un mediu înconjurător plin de viață. Colaborările 
dintre finanțatori pot lua diferite forme și pot fi 
foarte reușite dacă sunt bine întreținute. 183 În unele 
cazuri, aceste colaborări pot chiar reduce timpul pe care liderii schimbărilor sistemice îl 
investesc în sarcini pe care ar trebui să le repete pentru fiecare finanțator în parte, cum ar fi 
solicitarea de noi finanțări și raportare. 184

În cadrul sondajului, liderii schimbărilor sistemice au dat exemple de îmbunătățiri trăite 
în colaborările dintre două sau mai multe părți interesate. Acestea au inclus o creștere a 
fezabilității („Obiectivele concepute cu finanțatorii au șanse mai mari de a obține sprijinul 
necesar pentru ceea ce avem în minte. Când reușim implicarea donatorilor, putem implica 
și alți susținători- obținând astfel rezultate la scară mai mare.” 185) și o accelerare a scalării 
(„Scalarea inițiativei mele și a impactului său a fost rezultatul colaborării multilaterale cu 
multipli finanțatori.” 186). Există însă și voci care solicită îmbunătățiri din partea finanțatorilor 
(„Mi-aș dori mai multă colaborare și comunicare între finanțatorii care ne susțin și finanțează 
munca. Mesajul principal din partea lor ar trebui să fie unitar. Fiți mai eficienți și mai puțin 
birocratici!” 187

Cereți ajutor

În special la începutul călătoriei de susținere a abordărilor de schimbare sistemică, 
finanțatorii au o mulțime de întrebări și caută sfaturi practice. Din fericire, există un 
fond de resurse în creștere destinat finanțatorilor interesați de schimbările sistemice. 
Dar, și mai important, cereți ajutor în cadrul comunității. În cadrul interviurilor, am 
văzut că mulți finanțatori se confruntă cu provocări similare - așa că de ce să nu 
cerem ajutor și să beneficiem de experiențele altora?  Am vorbit cu finanțatori care 
ar fi încântați să învețe de la alții. 188 Am discutat, de asemenea, cu finanțatori care își 
propun să ofere cunoștințe despre finanțarea eforturilor de schimbare sistemică într-un 
mod instituționalizat, organizând ateliere de lucru pentru fundațiile care își propun o 
finanțare mai sistemică. 189

Acceptați diferențele

Colaborările beneficiază de diferențele dintre colaboratori. Acceptați faptul că 
dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră nu veți fi de acord cu toate aspectele 
și vedeți acest lucru ca pe o șansă de a vă confrunta ideile și viziunile cu un grup de 
persoane în care aveți încredere.

„Nu presupuneți că 
știți totul de unul 
singur.” 
—Partener de interviu

Recomandare
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Îngrijiți-vă colaborările

Colaborările au multe avantaje 199 dar trebuie îngrijite. Petreceți timp ascultându-
vă partenerii de colaborare pentru a construi un nivel ridicat de încredere 200 și a vă 
promova planul într-o manieră co-creațională. Ar ajută să alocați resurse dedicate 
de personal 201 pentru a vă asigura de respectarea următoarelor condiții: obiective 
aliniate, clarificarea responsabilităților individuale ale partenerilor, responsabilitate 
clară, mecanisme de revizuire consecvente și o înțelegere profundă a faptului că toate 
contribuțiile partenerilor sunt apreciate. 202

Începeți cu colaborări mici

Începeți colaborările cu victorii mici: ar putea fi convenabil să eficientizați mai întâi unele 
sarcini, apoi să organizați împreună un atelier, apoi o colaborare la scară mai mare și 
așa mai departe. Cu această abordare etapizată, puteți crea încredere și pune bazele 
unor colaborări și mai profunde. 203 Un partener de interviu ne-a povestit cum a reușit 
organizația sa să realizeze o colaborare de succes cu un alt finanțator: au început prin 
a comanda echipamente de care ambele organizații ar fi avut nevoie și apoi au trecut la 
desfășurarea în comun a unui mic atelier de lucru. În timp, colaborarea a devenit din ce 
în ce mai puternică prin aceste mici succese. 204

Finanțatorii sistemici lasă liderii schimbărilor sistemice în rolul de conducere. 
Finanțatorii pot fi parteneri, colaboratori și avocați în egală măsură pentru liderii schimbărilor 
sistemice. Dar, uneori, cel mai important rol al lor este să se retragă un pas în spate și să 
lase liderii schimbărilor sistemice și organizațiile lor să fie la cârmă. În unele cazuri, renumele 
unei fundații poate fi benefic pentru inițiative, dar, uneori le poate stingheri - de exemplu, 
când un lider al schimbării sistemice activează într-un mediu în care renumele finanțatorului 
ar putea submina eforturile inițiativei. Un astfel de exemplu este o inițiativă care lucrează cu 
persoane aflate în pericol de radicalizare; în acest caz, evidențierea relației inițiativei cu un 
finanțator guvernamental ar putea împiedica capacitatea acesteia de a-și atinge obiectivele. 
205 Finanțatorii și liderii schimbărilor sistemice au dificila sarcină de a decide de comun acord 
ce este mai benefic pentru susținerea inițiativelor lor. 
 

 
Conveniți în mod explicit asupra așteptărilor dumneavoastră în materie de 
transparență

Unul dintre partenerii de interviu a declarat că, în acordurile de cooperare cu liderii 
schimbărilor sistemice pe care îi finanțează, aceștia nu trebuie să dezvăluie faptul că 
sunt finanțați de ei. 206 A face clar de la început la ce să se aștepte și, mai mult, la ce să 
nu se aștepte, poate deschide discuții cu privire la câtă atenție are nevoie fundația și ce 
este mai bine pentru liderii de schimbare a sistemelor.

 Acest lucru include faptul de a vă simți confortabil să împărtășiți cu grupul lecțiile 
pe care le-ați învățat - atât cele bune, cât și cele rele - pentru a învăța din experiența 
fiecăruia. Unul dintre cei intervievați ne-a împărtășit că se întâlnește de câteva ori pe an 
cu un mic grup de reprezentanți ai altor fundații pentru a discuta despre experiențele 
lor. Deoarece și alți finanțatori au cerut să li se alăture, grupul discută acum despre 
cum să lărgească cu succes conversația într-un mod care să aducă beneficii tuturor 
participanților. 191

Structurați colaborarea în vederea succesului

Atunci când vă implicați în colaborări de finanțare, luați în considerare crearea unei 
instituții neutre, cum ar fi un mic secretariat, care să poată echilibra interesele potențial 
conflictuale între diferiți parteneri de finanțare care finanțează același lider al schimbării 
sistemice. 192

Împărtășește-ți experiențele în multe feluri

În prezent, mulți finanțatori au site-uri web pentru a informa publicul despre inițiativele 
lor, ceea ce reprezintă o modalitate bună de a informa și potențialii colaboratori. 
Gândiți-vă, însă, la cine doriți să ajungeți. Puteți, de exemplu, să organizați întâlniri în 
cadrul comunității pentru a vă împărtăși activitatea și, de asemenea, să atrageți părți 
interesate importante din punct de vedere strategic, cum ar fi guvernul local și național 
sau reprezentanții corporațiilor. 193

Finanțatorii sistemici construiesc o rețea solidă la care pot apela lideri schimbărilor 
sistemice. Schimbarea sistemică este prea mult pentru o singură persoană sau o singură 
organizație pentru a o realiza. Prin urmare, finanțatorii sistemici nu numai că favorizează 
colaborarea între liderii schimbărilor sistemice 
și încurajează dezvoltarea inițiativelor, 194 dar își 
consolidează și relațiile cu alte părți interesate. 
195

Relațiile care ar putea fi utile includ agențiile 
guvernamentale, profesioniștii din domeniul 
juridic, organizațiile media, povestitorii, precum 
și companiile din sectorul privat. 196 Dintre 
acestea, liderii schimbărilor sistemice au clasat colaborările cu entitățile guvernamentale 
pe primul loc în top preferințelor. Utilizarea înțeleaptă de către finanțatori a rețelelor lor în 
transmiterea informațiilor despre acțiunile liderilor schimbărilor sistemice, îi ajută să acționeze 
în calitate de susținători și să accelereze impactul sistemic. 197

De exemplu, am intervievat un finanțator sistemic care organizează o conferință anuală 
pentru a pune în legătură mai multe părți interesate, cum ar fi reprezentanți ai guvernului, 
corporații, lideri comunitari etc. Partenerul nostru de interviu ne-a împărtășit că aceste 
oportunități de conectare și de creare de rețele au stârnit idei care au dus la colaborări de 
succes între părțile interesate, care, la rândul lor, au fost, de asemenea, finanțate și susținute 
de această organizație. 198

Recomandare

„ Creierul colectiv 
ajută la găsirea 
soluției.”
—Partener de interviu

Recomandare
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Greenhope consideră că soluția sa tehnologică este doar o parte a obiectivului 
general de a schimba sistemele de utilizare și reciclare a plasticului.

Greenhope urmărește să înlocuiască materialele plastice tradiționale din lanțul valoric 
al produselor de unică folosință cu materiale plastice speciale care conțin un aditiv 
care accelerează degradarea - adăugând „re-întoarcerea pe Pământ" la celelalte 
concepte „R" de reducere, reutilizare și reciclare pentru a contribui la rezolvarea 
problemei poluării masive a deșeurilor de plastic,

Dorința Greenhope de a schimba modul de utilizare a plasticului depinde de 
finanțatorii care utilizează rețeaua lor amplificând, astfel, mesajul Greenhope către 
universități, agenții guvernamentale și comercianți cu amănuntul. Prin facilitarea 
acestor conexiuni, în loc să se concentreze doar pe extinderea afacerii, finanțatorii 
contribuie la deschiderea drumului pentru schimbarea politicilor - cum ar fi prima 
Strategie Europeană pentru Materiale Plastice într-o Economie Circulară - și a 
practicilor comerciale - cum ar fi interzicerea pungilor de plastic nebiodegradabile în 
magazinele alimentare.

O trecere completă a tuturor materialelor plastice de unică folosință, nebiodegradabile 
- care reprezintă în prezent 81% din producția anuală totală de materiale plastice 
primare (adică nereciclate) - la materiale plastice biodegradabile ar elimina 211 
milioane de tone de deșeuri în 2020. Presupunând că producția de plastic crește la 
460 de milioane de tone pe an până în 2030, cantitatea cumulată de deșeuri care 
poate fi eliminată prin materialele plastice biodegradabile între 2020 și 2030 este de 
aproximativ 5 080 de milioane de tone până în 2030.

Exemplu de caz 5: Greenhope



Concluzie
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După cum am subliniat în acest raport, schimbarea sistemică este un proces pe termen lung 
care necesită răbdare, învățare și colaborare. Pe măsură ce comunitatea de finanțare se 
îndreaptă către un sprijin mai mare pentru aceste eforturi la nivel de sistem, putem genera mai 
bine schimbările sociale profunde și de durată care vor crea o lume a prosperității, echității și 
durabilității pentru toți.

În acest raport, ne-am propus să împărtășim ceea ce am învățat în călătoria noastră 
individuală și, adesea, comună, pentru a sprijini eforturile de schimbare sistemică. Bazându-
ne pe literatura de specialitate existentă, pe un sondaj realizat în rândul liderilor schimbărilor 
sociale și pe interviuri cu finanțatori, intermediari și persoane care se ocupă de schimbarea 
sistemică,am sintetizat cinci principii care reflectă caracteristicile finanțatorilor sistemici:

1. Adoptă o mentalitate sistemică

2. Sprijină căile evolutive pentru schimbare sistemică

3. Lucrează în parteneriate adevărate

4. Se pregătesc pentru angajamente pe termen lung

5. Colaborează cu alți finanțatori și părți interesate.

Sperăm că acest raport poate contribui la o transformare a sistemului de finanțare în sine, 
ajutând comunitatea de finanțare - inclusiv filantropii, fundațiile, investitorii de impact, donatorii 
corporativi, agențiile guvernamentale și organizațiile multilaterale - să regândească în mod 
fundamental și să reproiecteze modul în care sunt sprijinite eforturile de schimbare sistemică.

Am spus-o de mai multe ori: colaborarea este un factor cheie în schimbarea sistemică. Prin 
publicarea ca grup de parteneri, sperăm să transmitem un semnal către sector cu privire la 
importanța și urgența acțiunilor de colaborare pentru a promova schimbarea sistemică și vă 
invităm să vă alăturați nouă în această călătorie.



Experiența și 
cerințele noastră
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Organizațiile noastre, împreună cu liderii sistemelor, finanțatorii și alți parteneri, au mod-
elat și au avansat în domeniul antreprenoriatului social și al abordărilor privind schimbarea 
sistemică.

Prin acest raport, încercăm să consolidăm cele mai bune practici existente prin cercetare 
și prin experiențele și învățarea noastră comună. În cadrul acestui proces, am identificat 
domenii care necesită o analiză mai aprofundată, precum și un apetit autentic pentru un 
dialog la nivel de domeniu care să informeze acțiunile instituționale și evoluția la nivel secto-
rial a strategiilor de finanțare. În timp ce ne bazăm pe experiența noastră vastă în sprijinirea 
schimbărilor sociale eficiente, rămânem conștienți de limitele modelelor noastre mentale și 
de necesitatea de a-i invita pe alții să co-creeze împreună cu noi.

Pe baza constatărilor și recomandărilor din acest raport, suntem interesați să explorăm 
următoarele întrebări:

1. Cum putem organiza în mod colectiv un set credibil și eficient de intervenții de schim-
bare sistemică, care să vizeze sistemul de finanțare a schimbării sociale (adică propriul 
nostru domeniu)? Care este strategia noastră?

2. Cum au implementat alți finanțatori practici similare celor recomandate în acest raport? 
Ce a funcționat și ce nu a funcționat? Care sunt exemplele pe care noi și alții le putem 
imita?

3. Cum pot fi accelerate procesele de schimbare internă? Care sunt tacticile dovedite 
pentru a influența colegii și liderii?

4. Cum putem colabora cu alte rețele de finanțatori și practicieni care explorează teme 
similare (recunoscând poziția privilegiată a finanțatorilor în cadrul sistemului)?

5. Cum putem fi o resursă pentru cei care doresc să învețe despre schimbarea sistemică 
în parteneriat cu noi?

Ne angajăm să sprijinim călătoriile celor interesați să învețe despre schimbarea sistemică, 
să amplificăm cele mai bune practici în sprijinirea schimbării sistemice și să modelăm noi 
norme împreună cu dumneavoastră. Pe măsură ce citiți acest raport, este posibil ca acesta 
să vă fi stârnit întrebări, critici și conexiuni și chiar să fiți interesați să inițiați sau să accelerați 
călătoria dumneavoastră de schimbare instituțională. Dacă v-am stârnit interesul, vă rugăm 
să ne contactați scriind la romania@ashoka.org. Împreună, haideți să explorăm modul 
în care putem transforma domeniul, astfel încât să fim cu toții mai bine pregătiți pentru a 
aborda numeroasele provocări urgente care apasă astăzi asupra umanității.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră,

Konstanze Frischen (Ashoka), Jeroo Billimoria (Catalyst 2030), Silvia Bastante de Unverhau 
(Co-Impact), Cheryl Dorsey (Echoing Green), Matthias Daub (McKinsey & Company), 
François Bonnici (Schwab Foundation), Shivani Garg Patel (Skoll Foundation), Jeremy 
Oppenheim (SYSTEMIQ), and other contributors to this report
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În elaborarea acestui raport, am folosit o abordare bazată pe metode mixte  pentru a 
surprinde cunoștințele publicate anterior, precum și înțelepciunea practicienilor. În cele ce 
urmează se oferă o prezentare generală a metodelor calitative și cantitative utilizate.

Revizuirea literaturii. Am analizat cărțile, rapoartele și articolele existente privind 
schimbarea sistemică și practicile de finanțare (a se vedea secțiunea bibliografie) pentru a 
identifica teme comune în strategiile, practicile și activitățile privind finanțarea abordărilor 
de schimbare sistemică în rândul organizațiilor noastre partenere și nu numai. Printr-un 
proces iterativ, am distilat aceste teme comune în cinci principii, în colaborare cu finanțatori, 
intermediari și lideri ai schimbării sistemice. Acest proces iterativ de rafinare a contribuit la 
asigurarea faptului că perspectivele tuturor organizațiilor partenere au fost reflectate în setul 
final de principii.

Sondaj cu liderii de schimbare sistemică. Am creat un sondaj online care acoperă 
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literaturii de specialitate pentru a le valida cu liderii de schimbare sistemică și pentru a aduna 
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abonament digital de un an la SSIR sau la o altă publicație sau un card cadou de valoare 
comparabilă.

113 lideri ai schimbărilor sistemice au participat la sondaj și l-au completat într-un timp 
mediu de 23 de minute. În medie, 83% dintre participanți au răspuns la fiecare întrebare. 
Valorile procentuale pe care le raportăm se referă la numărul total de răspunsuri pentru 
fiecare întrebare (adică N poate fi mai mic de 113 pentru fiecare întrebare în parte). 
Respondenții la sondaj provin de pe aproape toate continentele și, în cea mai mare parte 
(90%), aparțin nivelului executiv al organizației lor. Aproape patru din cinci (78%) lucrează în 
sectorul social de peste un deceniu și mai mult de jumătate primesc finanțare de la mai mulți 
finanțatori.

Este important de remarcat faptul că eșantionul nostru reflectă o puternică tendință de 
selecție, deoarece majoritatea respondenților la sondaj primesc cel puțin o parte din sprijin 
din partea unuia dintre partenerii noștri pentru a realiza activități de schimbare sistemică. 
Chiar și așa, multe răspunsuri au indicat că practicile de finanțare sunt adesea inadecvate 
pentru activitatea de schimbare sistemică. Avem ipoteza că răspunsurile ar fi diferite pentru 
un eșantion mai larg de lideri ai schimbării, inclusiv pentru cei care sunt capabili să lucreze la 
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Interviuri în direct cu lideri ai schimbării sistemice privind durabilitatea. Am intervievat, 
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activitatea în domeniul sustenabilității. Acești lideri în domeniul schimbării sistemice și-au 
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împărtășit opiniile cu privire la cele cinci principii de finanțare, precum și experiențele lor 
personale în domeniul schimbării sistemice, care au contribuit la fundamentarea exemplelor 
noastre de caz.

Interviuri în direct cu organizațiile finanțatoare. Am realizat interviuri telefonice semi-
structurate cu reprezentanții a peste 25 de organizații diferite din comunitatea finanțatorilor, 
inclusiv finanțatori și intermediari (a se vedea lista din anexă). Partenerii de interviu au fost 
selectați printr-o abordare de eșantionare de tip bulgăre de zăpadă, deoarece organizațiile 
partenere au stabilit majoritatea acestor conexiuni. Interviurile au servit la validarea celor 
cinci principii propuse în acest raport și la captarea recomandărilor partenerilor de interviu 
cu privire la modul în care finanțatorii care doresc să își evolueze practicile în direcția 
unui sprijin mai bun pentru eforturile de schimbare sistemică ar putea începe. Deși am 
intervievat mai ales organizații (în principal fundații) care erau deja familiarizate cu conceptul 
de schimbare sistemică, am purtat, de asemenea, conversații cu investitori de impact, 
reprezentanți ai CSR și reprezentanți ai sectorului public pentru a înțelege diferențele și 
asemănările din practicile lor de finanțare.

Am efectuat un sondaj online pentru a furniza dovezi pentru recomandările și declarațiile 
noastre din acest raport. 113 lideri ai schimbărilor sistemice au completat sondajul, cu o 
rată de răspuns de 83%. Sondajul se referă la cele cinci principii de finanțare a eforturilor 
de schimbare sistemică pe care le împărtășesc toate organizațiile partenere. În cele ce 
urmează, rezultatele sunt împărtășiteîn conformitate cu cele cinci principii pentru a oferi o 
înțelegere aprofundată, precum și o perspectivă cuprinzătoare asupra impresiilor transmise.

Întrebări din sondaj referitoare la Principiul 1: Adoptați o mentalitate sistemică

97% dintre liderii de schimbare sistemică sunt familiarizați cu schimbarea sistemică 
și consideră că aceasta este un obiectiv al inițiativei lor. Acest lucru demonstrează 
marea necesitate de a se concentra și de a încorpora cât mai repede posibil 
schimbarea sistemică în organizațiile lor.

Primele patru întrebări oferă informații cu privire la gradul de cunoaștere și de răspândire 
a schimbărilor sistemice între finanțatori și liderii schimbărilor sistemice. Aceste întrebări 
au fost concepute pentru a înțelege mai bine dacă finanțatorii au o viziune clară asupra 
schimbării sistemice și dacă au integrat deja schimbarea sistemică în cultura, strategia și 
guvernanța lor. În plus, am dorit să aflăm dacă finanțatorii caută în mod proactiv oportunități 
de finanțare pentru a sprijini liderii promițători ai schimbării sistemice.

Întrebări de sondaj referitoare la Principiul 2: Susținerea căilor evolutive

57% dintre liderii schimbărilor sistemice sunt convinși că investiția în măsurători de 
învățare și de consolidare a capacităților poate crește eficiența realizării schimbării 
sistemice, în condițiile în care aproape trei sferturi dintre aceștia primesc doar un 
sfert sau mai puțin din finanțare ca fonduri nerestricționate.

Cea de-a doua parte a sondajului online pune întrebări privind sprijinul financiar și 
nefinanciar primit de liderii schimbărilor sistemice de la finanțatori. Răspunsurile la aceste 
întrebări 

4

Participanții la sondajul nostru cunosc conceptul de schimbare 
sistemică – numai un sfert au aflat despre acesta de la finanțatori 

Cunoașteți conceptul de schimbare sistemică? 
Dacă da, de unde ați aflat despre concept? 
N=111

41%

29%

27%

3%

Da, înaine sa lucrez în sistemul social

Da, altele

Da, în timp ce lucram cu finanțatorul
meu de schimbare sistemică

Nu, deloc

6

Respondeții sunt împărțiți: ~25% consideră că finanțatorii se centrează 
suficient pe schimbarea sistemică, un procent similar nu e de acord; 
jumătate dintre respondenți nu au părere clară 
 

34%

13%Dezacord puternic

Dezacord mediu

13%Dezacord

15%

Acord mediu

17%Acord

8%Acord puternic

Finanțatorii mei curenți se concentrează suficient pe schimbarea sistemică
N=111

5

Patru din cinci respondenți consideră schimbarea sistemică drept cel 
mai important scop al lor 

N=107

84%

13%

... este cel mai important 
scop al meu 

3%

… este unul dintre
scopurile mele, dar nu 
cel mai important  

… nu joacă un rol 
important

Systems 
change

…

În ce măsură considerați schimbarea sistemică un scop al inițiativei 
dumneavoastră?

7

Jumătate dintre respondenți au fost contactați de finanțatorii 
schimbăriilor sistemice fără să-i caute activ  

Finanțatorii mei curenți m-au contactat inițial deoarece unele dintre inițiativele
mele se potriveau cu viziunea lor de schimbare sistemică. 
N=109

50%50% DaNu
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Întrebări de sondaj referitoare la Principiul 4: Pregătiți-vă pentru un angajament pe 
termen lung

Deși 53% dintre inițiativele liderilor de schimbare sistemică durează mai mult de cinci 
ani, mai mult de 50% dintre aceștia se plâng că nu primescsprijinul necesar pentru 
un calendar multianual, iar 68% dintre ei susțin că finanțatorii nu îi sprijină suficient 
atunci când inițiativele lor se schimbă.

În cea de-a patra parte a sondajului online, am aflat mai multe despre durata inițiativelor și 
despre cât de des se schimbă inițiativele de-a lungul procesului de schimbare sistemică. 
Această înțelegere este crucială pentru ca finanțatorii să fie realiști în ceea ce privește 

intervalul de timp de care au nevoie liderii de schimbare sistemică pentru a realiza o 
schimbare sistemică, precum și pentru a fi clari cu privire la calea schimbătoare a unei 
inițiative sociale.

Întrebări de sondaj referitoare la Principiul 5: Colaborați cu alte părți interesate

O colaborare mai strânsă cu donatorii și cu administrațiile locale poate ajuta 
liderii schimbării sistemice să fie mai eficienți și să realizeze mai rapid schimbarea 
sistemică. Jumătate dintre participanți au declarat că inițiativa lor este susținută de 
mai mulți finanțatori.

ajută la o mai bună înțelegere a nevoii și importanței acestui tip de ajutor în atingerea 
schimbării sistemice și cum poate fi finanțată mai eficient și mai bine direcționat. 

Întrebări de sondaj referitoare la Principiul 3: Munca în parteneriat

75 % dintre participanți poartă discuții regulate, oneste și respectuoase cu 
finanțatorii lor, în timp ce doar 25 % dintre ei sunt de acord că lucrează în parteneriat 
real cu aceștia. Acest lucru indică faptul că recunoașterea dinamicii puterii dintre 
finanțatori și liderii de schimbare sistemică este extrem de importantă pentru 
îmbunătățirea colaborării dintre cei doi actori.

Următoarele patru întrebări au scopul de a obține o imagine mai concretă a relației dintre 
finanțatori și liderii schimbărilor sistemice. Această secțiune a sondajului se concentrează 
în special pe natura acestei relații dintre finanțatori și liderii schimbărilor sistemice, pe 
recunoașterea dinamicii puterii între aceste două părți, precum și pe raportare.

8

Șapte din zece participanți primesc mai puțin de un sfer din fondurile 
nerestricționate 
Ce procent din fondurile dvs sunt nerestricționate și pot fi folosite pentru 
activități din afara programului (programe de dobândire de competențe, 
conferințe, studii științifice, etc.?) -

N=97

5%

10%

13%

72%0-24%

75-100%

50-74%

25-49%

10

Liderii de schimbare sistemică sunt împărțiți în ceea ce privește eficiența
sprijinului nefinanciar pe care îl primesc

Sprijinul nefinanciar pe care îl primesc este eficient pentru a impulsiona 
schimbarea sistemică prin inițiativa mea. 
N=96

57%

43%

Da

Nu

9

Liderii schimbării sistemice percep sprijinul financiar și de strângere de 
fonduri ca fiind cel mai important 
Ce tip de sprijin este cel mai important pentru dvs pentru a realiza schimbarea
sistemică? 
N=97

Programe de dezvoltare a competențelor

Suport financiar

Consultanță legală

Contacte pt stragerea de fonduri 

Consultanță în comunicare 
Construirea de rețele 

Consultanță strategică 

Consultanță organizațională 

Sisteme tehnice 

Altele

2.26
4.39

6.09

4.41
4.54

5.12
5.71
5.93

6.84
9.69

Cel mai 
important 

Cel mai puțin 
important 

Nivelul de
importanță 

11

Respondenții sunt împărțiți: 28% consideră că lucrează în parteneriat 
cu finanțatorii, 25% nu; jumătate dintre respondenți nu au o părere clară  

Parteneriatul cu finanțatorul meu este unul egal.
N=95

1 Cei ce au selectat “Acord” sau “Acord puternic”
2 Cei ce au selectat “Dezacor mediu” sau “Acord mediu” 
3 Cei ce au selectat “Dezacord” sau “Dezacord puternic”

25%

17%

32%

47%

42%

51%

28%

41%

17%

Femei

Toți respondenții

Indecis2

Bărbați

100%

Dezacord clar3Acord clar1

13

Nouă din zece participanți au declarat că au fost nevoiți să facă 
schimbări în obiectivele și procesele lor determinate de finanțatori  

N=92

3%A trebuit să 
schimb aboslut tot

 A trebuit să fac
 mici schimbări 

13%

 A trebuit să fac 
schimbări majore 40%

Deloc

44%

În ce măsură a trebuit să vă ajustați obiectivele sau procesele operaționale 
din cauza unui finanțator (de exemplu, termenele limită din 
cauza ciclurilor de finanțare)? 

12

Majoritatea (75%) respondenților declară că au discuții oneste și 
respectuoase în mod constant 

Dezacord

Dezacord puternic

31%

27%

3%

9%

13%Dezacord mediu

Acord mediu

Acord

17%Acord puternic

Finanțatorii mei poartă în mod regulat discuții oneste și respectuoase cu
mine cu privire la progresul inițiativei mele. 

N=95

14

O treime dintre respondenți consideră că raportarea este în primul rând 
o povară, iar mai puțin de 20% o consideră „foarte utilă" 

Vă sprijină raportarea în activitatea de schimbare sistemică? 
N=94

32%

51%

17%Da, e extrem de utilă în 
activitatea de schimbare 
sistemică 

Nu, e cronofag și dificil

Da, mă ajută cu unele 
aspecte 

15

Peste 50% dintre respondenți spun că schimbarea sistemică necesită 
mai mult de cinci ani de sprijin din partea finanțatorilor

N=95

2%

45% 41%

12%

1-2 3-5 6-10 >10 Years

Pentru a realiza schimbarea sistemică, unele părți ale inițiativei mele au 
nevoie de cel puțin X ani de sprijin din partea finanțatorului. 

16

Peste 50% dintre respondenți spun că finanțatorii nu oferă sprijinul 
multianual necesar - nimeni nu a exprimat acord puternic în acest sens

Dezacord puternic 21%

Dezacord mediu

23%Dezacord

11%

33%Acord mediu

12%Aacord

0%Acord puternic

Finanțatorii mei oferă sprijinul necesar pentru calendarul multianual necesar 
pentru a realiza o schimbare sistemică. 
N=94

17

Doar o treime dintre respondenți sunt de acord sau foarte de acord cu 
faptul că finanțatorii lor sprijină schimbările și pivotarea 

20%

Acord mediu

Dezacord puternic 4%

13%Dezacord

Dezacord mediu

31%

28%Acord

4%Acord puternic

Finanțatorii mei mă sprijină atunci când are loc o schimbare/pivot în cadrul 
inițiativei
N=95

18

Trei din patru respondenți (74%) au declarat că inițiativele lor au suferit 
schimbări majore pe parcurs 

Inițiativa dvs. de schimbare sistemică s-a schimbat deja/pivotat pe parcurs? 

N=95

3%

23%

57%

17%

Nu

Da, dar doar marginal

Da, pe aspecte importante

Da, semnificativ

19

Respondenții percep cel mai important potențial de impact în colaborarea
mai strânsă cu donatorii și cu autoritățile locale 
O colaborare mai strânsă între următoarele părți ar putea avea un impact pozitiv 
substanțial asupra unor părți ale inițiativei mele și asupra activității mele de schimbare 
sistemică. 
N=96

Donator guvernamental

Alte inițiative de schimbare sistemică

Guvernul local
Companii private

Alți finanțatori
4.32

Alte fundații

Universități
Alte ONG-uri

Altele

4.50

3.53
3.63

4.42
4.47

8.65

5.47
6.02

Cel mai 
important 

Cel mai puțin
important 

Nivelul de
importanță 

20

Jumătate dintre respondenți au indicat că inițiativa lor este susținută 
de o colaborare între doi sau mai mulți finanțatori 

Unele părți ale inițiativei mele sunt susținute de colaborarea dintre doi sau 
mai mulți finanțatori care colaborează activ pentru a mă sprijini. 
N=93

47%
53%

Da
Nu
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În ultima secțiune a sondajului, am adresat liderilor schimbării sistemice întrebări referitoare 
la colaborarea finanțatorilor cu alte părți interesate, de exemplu, guverne și industrii. Aceste 
răspunsuri subliniază necesitatea colaborării pentru a spori eficiența prin acțiuni coordonate 
și pentru a crea o rețea puternică de schimb de experiență și expertiză în cadrul comunității.

Întrebări de sondaj privind datele demografice

Nu există diferențe de gen între participanții la acest sondaj. Aceștia sunt răspândiți în 
întreaga lume, cu o concentrare mai mare în Asia. 90 % dintre respondenți lucrează la 
nivel executiv și au o experiență profesională relevantă de peste 10 ani în sectorul social. 
Mărimea organizațiilor lor variază - de la peste 100 de angajați cu normă întreagă la mai 
puțin de 5 angajați cu normă întreagă.

Ultima secțiune a sondajului online conține întrebări demografice pentru a obține o imagine de 
ansamblu asupra tipului de participanți și a gradului de experiență a acestora în activitatea de 
schimbare sistemică. În plus, am dorit să înțelegem în ce regiuni își desfășoară activitatea, cum 
arată finanțarea lor și cum sunt definite organizațiile lor.

21

Date demografice: raportul respondenților de gen feminin și masculin 
e aproape egal 

Cu ce gen vă identificați?  
N=88

53%
47%

Bărbați
Femei

25

30%

20-50

5-9

<5

5%

11%

>50 

10-19

17%

37%

Două treimi dintre participanți sunt susținuți de mai puțin de zece 
finanțatori

Care este numărul actual de organizații care vă sprijină cu o anumită formă 
de finanțare? 
N=87

23

90% Nivelul Executiv

5%

Altele
Management

5%

Date demografice: nouă din zece participanți lucrează la nivel executiv

Care dintre următoarele descrie rolul dumneavoastră în organizația 
dumneavoastră? N=86
N=86

22

Date demografice: participanții sunt din toată lumea

America de Sud

Africa

Asia

27%Europa

25%

17%

17%

14%America de Nord

Unde vă aflați din punct de vedere geografic? 

N=87

26

Mai mult de jumătate dintre respondenți au indicat că au mai mult de 75%
finanțare nerambursabilă 

Ce procent din finanțarea dumneavoastră este nerambursabilă? 
N=88

54%

7%

7%

32%

25-49%

50-74%

75-100%

0-24%

 

 

24

24%

Europa

Asia

15%

Africa

23%

19%America de Sud

13%America de Nord

6%Australia

Organizațiile își desfășoară activitatea în întreaga lume, cu aproape un 
sfert în Africa și Asia 

Pe ce continente operează organizația dumneavoastră?
(Sunt posibile mai multe răspunsuri) 
N=88

27

Respondenții au o experiență vastă în sectorul social: aproape 80% 
dintre ei sunt activi de mai mult de zece ani 

Căți ani ați activat în sistemul social?
N=87

1% 6%
15%

49%

29%

1-3 4-5 10-206-9 >20 Ani

29

Angajamentul stagiarilor/voluntarilor variază și el: peste 50% dintre 
respondenți lucrează cu mai puțin de 5 persoane, ~20% lucrează cu 
50 de persoane sau mai mult 
Aveți stagiari/voluntari care vă sprijină organizația în mod regulat? 
Dacă da, câți? 
N=87

14%

6%

8%

18%

44%

10%

6-19

50-100

>100

20-49

1-5

0

28

Dimensiunea organizației variază: ~30% dintre respondenți au mai 
mult de 100 de angajați cu normă întreagă, 20% lucrează cu 5 angajați cu 
normă întreagă sau mai puțin 
Câte persoane (FTE) lucrează pentru organizația dumneavoastră cu normă 
întreagă, excluzând voluntarii?

 

N=88

31%

15%

18%

16%

20%1-5

>100

50-100

20-49

6-19



Parteneri de interviu
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Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a organizațiilor pe care le-am intervievat. 
Pentru unele organizații, am realizat mai multe interviuri cu diferiți experți.

Le mulțumim tuturor partenerilor noștri de interviu pentru că și-au făcut timp să ne 
împărtășească opiniile și gândurile lor valoroase și pentru criticile și încurajările oferite.

Organization Classification
Agenda for Change Lider schimbare sistemică

Ashoka Organizație parteneră

Auridis Foundation GmbH Fundație

Barefoot College Lider schimbare sistemică

Bioregional Lider schimbare sistemică

Blue Ventures Lider schimbare sistemică

Bucerius Law School – Institute for Foundation Law and the 
Law of Non-Profit Organizations

Academie

Catalyst 2030 Organizație parteneră

Chandler Foundation Fundație

Center for Digital Inclusion Lider schimbare sistemică

Children’s Investment Fund Foundation Fundație

Climate Works Fundație

Co-Impact Organizație parteneră

Kurt und Maria Dohle Stiftung Fundație

Echoing Green Organizație parteneră

END Fund Fundație

EQT Partners Fond de Investiții

FASE – The Financing Agency for Social Entrepreneurship Investitor de Impact

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women  
and Youth, Department 313

Agenție guvernamentală

Garfield Foundation Fundație

Goonj Lider schimbare sistemică

Greenhope Lider schimbare sistemică

Hilton Foundation Fundație

Ikea Social Entrepreneurship Corporație

Imagine Companie cu scop lucrativ 
și fundație

Institute for Ecological Research (IPE) Lider schimbare sistemică

KR Foundation Fundație

McKinsey & Company Facilitator

Mountain Philanthropies Fundație

Munich Business School Academie

Novo Nordisk Foundation Fundație

Osprey Foundation Fundație

Philanthropy U Fundație

Phineo Consiliere caritabilă

Recore Lider schimbare sistemică

Robert Bosch Stiftung Fundație

Rockefeller Philanthropy Advisors Consiliere caritabilă

Schwab Foundation Organizație parteneră

SEND e.V. (Social Entrepreneurship Network Germany) Grup de interes

Skoll Foundation Organizație parteneră

Suncor Energy Foundation Fundație

SYSTEMIQ Facilitator

TrueFootprint Lider schimbare sistemicăr

UN Foundation Fundație

UnLtd Fundație

Water for People Lider schimbare sistemică

Alte Voci

„Pentru a depăși crizele agravante ale vremurilor noastre - inclusiv schimbările climatice, 
creșterea inegalității și erodarea democrației - filantropia trebuie să ajute omenirea să 
devină adepta schimbărilor sistemice. Acest ghid este o resursă oportună și esențială 
pentru a sprijini această schimbare epocală."

– Stephen Huddart, președinte și director executiv al Fundației McConnell

„Aceste recomandări sunt un plan, un fel de însoțitor solid pentru fundațiile care cred 
în schimbarea sistemică, dar nu știu cum să înceapă. Trăim vremuri dificile, cu mari 
provocări sociale, economice și de mediu; avem nevoie de acțiuni mari și îndrăznețe, 
iar acest raport articulează modul în care finanțatorii pot interveni ca aliați pentru 
schimbarea sistemică."

– Claude Pinard, director executiv al Fundației Mirella și Lino Saputo
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Ashoka ar dori să mulțumească tuturor partenerilor care au participat la studiul nostru anual 
cu McKinsey. Suntem copleșiți de entuziasmul și dedicarea cu care toată lumea s-a alăturat și 
dorim să le mulțumim colegilor noștri pentru încrederea și dorința lor de a co-crea. Sperăm că 
acest raport va conduce la continuarea colaborării în vederea îmbunătățirii finanțării eforturilor 
de schimbare sistemică, cu implicarea și mai multor parteneri. Nu am putea fi mai încântați.

Odin Mühlenbein, Ashoka Germania                                   Florian Rutsch, Ashoka UK

Mulțumim tuturor partenerilor de interviu și participanților la sondaj care și-au făcut timp să 
răspundă la întrebările noastre și ne-au prezentat alți actori din acest sector. În plus, mulțumim 
tuturor colaboratorilor care au revizuit proiectele noastre și ne-au ajutat să îmbunătățim acest 
raport prin impresiile transmise.

Ashoka 
Odin Mühlenbein
Florian Rutsch 
Diana Wells
Konstanze Frischen
Manmeet Mehta

Catalyst 2030
All the Catalyst 2030 social  
entrepreneurs, innovators, and  
their teams

Co-Impact
Silvia Bastante de Unverhau 
Sara Husseini
Olivia Leland  
Rakesh Rajani

Echoing Green
Cheryl Dorsey
Liza Mueller

Schwab Foundation
François Bonnici 
Pavitra Raja 
Goy Phumtim
Ahmed Soliman

Skoll Foundation
Anna Zimmermann Jin
Shivani Garg Patel
Theresa Chen
Gurpreet Singh

SYSTEMIQ
Jeremy Oppenheim 
Martin R. Stuchtey 
Sören Buttkereit 
Jörn Kobus 

McKinsey & Company
Matthias Daub
Koen Vermeltfoort
Katharina Wagner
Sophia Krösche
Alexander Ringler
Friedrich von Schönfeld
Jutta Schrötgens

Parteneri Partenerei de facilitare

1 The amount consists of Official Development Assistance (ODA) + Private Flows at 
Market Terms + Net Private Grants; https://stats.oecd.org/Index.aspx# (Development
> Flows by provider > Total flows by donor [DAC1]).
2 OECD, p. 4.
3 See Bradach and Grindle (2017).
4 The bibliography contains the sources that informed our thinking in this report but 
does not constitute an exhaustive review of all systems change literature.
5 See, e.g., Sachs et al. (2019).
6 OECD (2019); see also Social Progress Imperative (https://www.socialprogress.org/)
7 United Nations (2019).
8 UN SDG Report, p. 4.
9 Shepard (2019).
10 McKinsey & Company (2018).
11 World Economic Forum (2016).
12 UN, The Sustainable Development Goals Report – 2019, p. 8.
13 UN Women, Gender Equality as an Accelerator for Achieving the Sustainable 
Development Goals, p. 8.
14 See, e.g., Ahmad (2019).
15 For a good visualization of these interdependencies, see the International Science 
Council (2017).
16 Some might perceive the SDGs’ emphasis on specific outcome indicators as 
conflicting with a systems perspective. As a set of goals for a more sustainable, peaceful, 
and prosperous future, they generally capture the many pressing challenges being targeted 
by systems change leaders at local to global levels.
17 This is one definition of systems change that we have aligned on for this report. 
There are several others – our bibliography provides a good starting point for more detailed 
understanding of them.
18 Interview partner 46.
19 Interview partner 17.
20 Interview partner 45.
21 These are sometimes referred to as endgames; see Gugelev, A. and
Stern, A. (2015) for a perspective on endgames for individual organizations leading systems 
change, and Mühlenbein (2019) for endgames on a systems level.
22 Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 45; interview partner 47.
23 Kania, Kramer, Senge (2018); see also Meadows (1999).
24 Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 44; particularly deep forms of systems changes that 
relate to changing mindsets or mental models are also referred to a framework changes (see 
Wells, 2018).
25 See Wells (2018) for more details on the difference between (scaled) direct servic and 
systems change.
26 Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 41.
27 Walker, J. C. (2017); interview partner 47.
28 Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 45.
29 Walker, J. C. (2017).
30 Leland, O. (2017).
31 Ashoka, McKinsey & Company (2019).
32 Leland, O. (2017).
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partner organization (but might have additional funding partners). We hypothesize that this 
likely overstates the degree to which the broader funding community proactively reaches 
out to systems change leaders.
70 Kania, Kramer, Senge (2018), p. 5.
71 Baichorova, Williams (2019), compare also Papi-Thornton (2016b).
72 Dorsey (2019); there are also multiple efforts that emphasize community aspects in 
systems change work, such as CommunityQ and Global Grassroots.
73 Co-Impact (2019), p. 22.
74 Interview partner 37; Dorsey (2019) also provides helpful ideas on how to address 
structural inequalities.
75 Trust-Based Philanthropy Project. (n.d.), p. 1.
76 See https://initiative-chefsache.de/en/how-to-avoid-unconscious-bias for
a short introduction to avoiding unconscious biases. McKinsey & Company (2017).
77 Interview partners 2, 48.
78 Co-Impact (2019), p. 11; Rutsch UK (2019), p. 12.
79 Baggio, Budinich (2019).
80 Co-Impact (2019), p. 10.
81 Interview partner 45.
82 Gregory, Howard (2009).
83 Interview partner 49.
84 Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).
85 Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 7.
86 Zimmer, Pearson (2018).
87 Baggio, Budinich (2019).
88 Rutsch (2019), p. 28.
89 Worsham, Langsam, Martin (2018).
90 Walker, J. C. (2017).
91 Interview partner 47.
92 Rockefeller Philanthropy Advisors (2019), p. 12.
93 Interview partner 50.
94 Interview partner 43.
95 Interview partner 48.
96 Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018); Co-Impact (2019), p. 9.
97 E.g., leadership, facilitation, or collaboration techniques; interview partner 8.
98 Gregory and Howard (2009).
99 Papi-Thornton (2016a).
100 Interview partner 11.
101 Zimmer, Pearson (2019).
102 Zimmer, Pearson (2018).
103 Zimmer, Pearson (2019); High Resolves (2019), 3.
104 Interview partner 11.
105 See also Wells, Sankaran (2016).
106 Rahman, Fenech, Freeman, Herbst, Matielo (2018).
107 Worsham, Langsam, Martin (2018); interview partner 47.
108 Worsham, Clark, Fehrman (2017).
109 Interview partner 47.
110 Schwab Foundation/Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship 

33 Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 43.
34 Gregory, A. G., Howard, D. (2009).
35 Zimmer, Pearson (2018).
36 Dicks (2018).
37 Compare Reich (2018) on the role philanthropy could play in supporting innovation 
with long time horizons.
38 See, e.g., Rockefeller Philanthropy Advisors (2018) for case examples.
39 Rockefeller Philanthropy Advisors (2017).
40 Rockefeller Philanthropy Advisors (2018).
41 Rockefeller Philanthropy Advisors (2019).
42 Worsham, Clark, Fehrman (2017).
43 Worsham, Langsam, Martin (2018).
44 Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).
45 Worsham, Langsam, Martin (2019).
46 Co-Impact Handbook (2019), p. 15.
47 Rutsch (2019), p. 27; see also the Trust-Based Philanthropy Project
for further reading on trust-based relationships between funders and systems change 
leaders, https://trustbasedphilanthropy.org/
48 Rockefeller Philanthropy Advisors (2018), pp. 8–9, 21; Co-Impact (2019), p. 15.
49 Rutsch (2019), p. 33..
50 Since systems can be analyzed at very different levels, it is important to define some 
boundaries to keep complexity at a manageable level. However, the way individuals and 
organizations define these boundaries is inevitably influenced by their own perspective 
on the system. (See the Systems in Evaluation Topical Interest Group of the American 
Evaluation Association, 2018).
51 Interview partners 28, 31.
52 Rutsch (2019, p. 26); interview partner 45; Seelos (2020, p. 40).
53 Shaffer and Troll (2019); interview partners 43, 45, 46.
54 Interview partner 19.
55 Rockefeller Philanthropy Advisors, pp. 6–9
contain concrete examples and further reading on theories of change.
56 Kania, Kramer, Senge (2018), p. 5.
57 Interview partner 23.
58 Kania, Kramer, Senge (2018), p. 15.
59 Rutsch (2019, p. 17; Schwab Foundation/Bertha Centre for Social Innovation and 
Entrepreneurship (2017), p. 18.
60 Interview partner 21.
61 Interview partners 11, 21.
62 Interview partner 23.
63 Interview partner 17.
64 Interview partner 27.
65 Interview partner 23.
66 These could be the first steps towards organizational change. Discussing 
organizational changes in more detail would go beyond the purpose of this report.
67 Interview partner 23.
68 Rutsch (2019), p. 23.
69 Please note that our sample consists of respondents that work with at least one 
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161 Interview partner 51.
162 Interview partners 4, 48. 163 Gregory and Howard (2009).
164 Ashoka UK (2019), p. 15; Seelos (2020), p. 40.
165 Rutsch (2019), p. 14.
166 Worsham, Langsam, Martin (2018).
167 Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018). 168 Seelos (2019), p. 30.
169 Interview partner 32.
170 Interview partner 40.
171 Rutsch (2019), pp. 16–17.
172 Interview partner 14.
173 Respondents who selected “agree” or “strongly agree.”
174 Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).
175 Known as the Cynefin Framework (“probe, send, respond”), Vexler (2017).
176 Co-Impact (2019), p. 13; interview partner 45. 177 Baggio, Budinich (2019).
178 Rutsch (2019), p. 25; interview partners 11, 23.
179 Schwab Foundation/Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship 
(2017), pp. 12–14.
180 Worsham, Langsam, Martin (2018).
181 Interview partner 39.
182 Interview partner 32.
183 Rockefeller Philanthropy Advisors (2018).
184 See Leland (2017) for an example of unified reporting. 185 Quote from online 
survey participant.
186 Quote from online survey participant, edited for clarity.
187 Quote from online survey participant, edited for clarity. 188 Interview partner 35.
189 Interview partner 36.
190 Interview partner 26; Boorstin (2013) emphasizing a similar idea multidisciplinary 
funder teams.
191 Interview partner 47.
192 Rockefeller Philanthropy Advisors. (2018), p. 4. 193 Interview partner 36.
194 Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 19; Co-Impact (2019), p. 9.
195 See above, box in Principle 3; On collaboration between for-profit and citizen sector: 
“A New Alliance for Social Change”, Harvard Business Review, co-authored by Valeria 
Budinich and Bill Drayton (September 2010).
196 Interview partners 13, 46; Co-Impact (2019), pp. 10, 12.
197 Interview partner 13. 198 Interview partner 50.
199 Powell, Wolf Ditkoff, Twersky (2019).
200 Interview partner 46.
201 Interview partner 26.
202 Interview partners 20, 46; Rutsch (2019), p. 28.
203 Interview partner 47.
204 Interview partner 47.
205 Interview partner 55.
206 Interview partner 48.

(2017), p. 12.
111 Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).
112 Interview partner 48.
113 Interview partner 36. 114 Walker, J. C. (2017).
115 Worsham, Clark, Fehrman (2017).
116 Worsham, Langsam, Martin (2018); interview partners 43, 47. 117 OECD (2017), 
p. 6.
118 Private Philanthropy for Development in 2017 (2017), p. 6. 119 Rutsch (2019), p. 14.
120 Respondents that selected “agree” or “strongly agree.”
121 Interview partner 47; a similar anecdote can be found in Reich (2018), p. 146.
122 Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 15; Schwab Foundation/Bertha Centre 
for Social Innovation and Entrepreneurship (2017), p. 18.
123 Co-Impact (2019), pp. 15, 33; Rutsch (2019), p. 24.
124 Interview partner 45. 125 Co-Impact (2019), p. 15.
126 Interview partners 24, 33.
127 Interview partner 13. 128 Co-Impact (2019), p. 5. 129 Interview partner 43. 
130 Phineo (2019), p. 4.
131 Compare Kania, Kramer, Senge (2018), p. 16.
132 Interview partner 32.
133 Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 19.
134 Villanueva (2018), pp. 129–130.
135 Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 15; Rutsch (2019), p. 24.
136 Interview partner 44.
137 Interview partner 44.
138 Keeping in mind the recommendations on being mindful of systems change leaders’ 
resources (see the final part of this chapter).
139 Interview partner 47.
140 See, e.g., Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018), Leland (2017).
141 Interview partner 48.
142 Co-Impact (2019), pp. 14, 38; see also Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 43. 143 
Rutsch (2019, pp. 14–15.
144 Co-Impact (2019), p. 35.
145 Co-Impact (2019), pp. 14, 32.
146 Co-Impact (2019), p. 15.
147 Quote from online survey participant; edited for clarity. 148 Quote from online survey 
participant; edited for clarity. 149 Quote from online survey participant; edited for clarity. 150 
Rutsch (2019), p. 22.
151 Interview partner 44.
152 Interview partner 18. 153 Interview partner 44. 
153 Interview partner 44.
154 Interview partner 16.
155 Rutsch (2019), pp. 14-15
156 Interview partner 2.
157 Interview partner 49.
158 See, e.g., Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018); Co-Impact (2019), p. 15;
Ashoka UK (2019), p. 25.
159 Interview partner 49. 160 Interview partner 51.
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