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Intro

Sosyal Girişim Geliştirmede Kadınlar (2018-2020) (proje numarası: 
2018-1-UK01-KA204-048060) yerel, göçmen, dezavantajlı ve işsiz kadınları çalışmaya ve 
yardım etmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir Erasmus + Stratejik Ortaklık projesidir. Sosyal 
Girişimler aslında dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından 
birini temsil etmektedir ve WISED projesinin SE'ye basit bir erişime sahip olmak için bilgi ve 
belirli becerileri sunmak istemesinin ana nedeni budur. 

Proje bunlar tarafından uygulandı: 

Language Link London ltd (the coordinator, UK) 

Archivio della Memoria (Italy)

ProEduca z.s. (Czech Republic)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turkey)

Gestión Estratégica e Innovación (Spain)

Bir çoğu, her modül için malzeme geliştirmede çalışan harika insanlara teşekkür eder.

 Language Link London ltd (…......, ................., ...............) 

Archivio della Memoria (…......, ................., ...............) 

ProEduca z.s. (…......, ................., ...............) 

Paragon Europe (…......, ................., ...............) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (…......, ................., ...............) 

Gestión Estratégica e Innovación (…......, ................., ...............) 
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Son yıllarda kadınların işgücü piyasasına büyük ölçüde katılımı ve girişimcilik faaliyetlerinde 
daha aktif rol almaları ülkeler için büyük önem taşımaktadır. İşgücü piyasasında kullanılmayan 
potansiyelin harekete geçirilmesi ve yeni iş alanı yaratılması, kadınların BİT araçlarını kullanarak 
sosyal girişimlere katılımını teşvik ederek elde edilebilir; hem akademik çevrede hem de iş 
dünyasında bu ifade edilmektedir. Özellikle dezavantajlı kadınların sosyal ve ekonomik 
yaşamdaki potansiyellerini harekete geçirecek gücün farkına varmaları gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşler ve Kapsayıcılık portalında yayınlandığı üzere, "Sosyal 
girişimler, kapsayıcı büyüme için önemli bir itici güçtür ve Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlanan bir rapora göre, mevcut ekonomik ve çevresel zorluklarla mücadelede kilit bir rol 
oynamaktadır. aslında dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi 
yollarından biri ve WISED projesinin yerel, göçmen, dezavantajlı, işsiz kadınlara Sosyla 
Girişim’de basit bir erişime sahip olmak için bilgi ve özel beceriler sunmak istemesinin ana 
nedeni budur.
 
Genel olarak "Sosyal girişim" terimi, iş gücünü, onları tanımlamak için kullanılabilecek tek bir 
terim olmaksızın sosyal ve çevresel değişimi gerçekleştirmek için kullanan kuruluşların yaygın 
olarak kabul edilmesinden kaynaklanmıştır. Bu terim 1990'larda daha yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlandı ve o zamandan beri sosyal girişim ve sosyal girişimciliğin ne olduğu ve 
sosyal girişim etiketinin kendisinin gerçekten olmayan, ancak hevesli işletmeler tarafından ''ele 
geçirilip geçirilemeyeceği'' tartışılıyor. öyleymiş gibi davranmak.
 
Sosyal girişim ve sosyal girişimcilik, birbirinin yerine kullanılma eğiliminde olan terimlerdir. 
O'Broin (2012), sosyal girişimin ekonomik ve sosyal dayanışmaya ve daha demokratikleşmiş bir 
topluma dayanan ekonomik kalkınmaya geniş bir yaklaşım olarak düşünülebileceğini belirtirken, 
sosyal girişimciliğin daha yakın zamanda yönetimin pazarlanması ve daha önce ulusal, bölgesel 
veya yerel yönetimler tarafından finanse edilen ve sunulan kamu hizmetleri olarak kabul edilen 
hizmetlerin sunulması.

Bir sosyal girişim, insan ve çevresel refahtaki gelişmeleri en üst düzeye çıkarmak için ticari 
stratejiler uygulayan bir kuruluştur - bu, harici hissedarlar için kârın yanı sıra sosyal etkiyi de 
maksimize etmeyi içerebilir. Sosyal girişimler, kar amaçlı veya kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 
olarak yapılandırılabilir ve bir kooperatif, ortak kuruluş, ihmal edilen bir kuruluş, sosyal işletme 
şeklini alabilir (işletmenin hangi ülkede var olduğuna ve mevcut yasal biçimlere bağlı olarak) , bir 
fayda kurumu, bir topluluk çıkar şirketi veya bir hayır kurumu. Sosyal girişimleri farklı kılan şey, 
sosyal misyonlarının herhangi bir potansiyel kâr kadar başarılarının anahtarı olmasıdır. 
 
Yedi modül tasarlandı ve geliştirildi kadınları sosyal ve ekonomik yaşamlarında desteklemek için.

1. Sosyal Girişimde İletişim
2. Sosyal Girişimler Boyutu
3. Sosyal ve Yurttaşlık Yeterlilikleri 
4. Sosyal girişim ve Girişimcilik 
5. Sosyal farkındalık ve Dayanışma
6. Etik Değerler ve Sürdürülebilir Kalkınma 
7. Medya Dünyasında Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişim



Module 2 

Sosyal Girişimi Öğrenme (SE)

BU MODÜL 2'NİN GENEL AMACI:
BÖLÜM 1 Doğru dengeyi sağlamak için
BÖLÜM 2 Ticari düşünce ve sosyal girişimcilik
BÖLÜM 3 Arasında



Toplumla ilgili
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Module 2 

Sosyal Girişimi Öğrenme (SE)

Modülün ana içerikleri
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Module 2 

Sosyal Girişimi öğrenme (SE)
.



odak 
noktası

Araştırmak TestSörf

1 SOSYAL İŞLETMELERDE BİR EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMAK 

VE GELİŞTİRMEK

Not: Bu belgelerde birçok piktogram vardır. The Noun proje web sitesindendirler: dünyanın her yerinden grafik tasarımcılar 

tarafından oluşturulan ve yüklenen sembolleri toplayan ve kataloglayan bir web sitesi. Kurucular, siteyi öncelikle tasarımcılar 

ve mimarlar için yararlı olarak tasarladılar, ancak kullanıcı yelpazesi, bazen görsel bir dili tercih eden farklı türden engelli 

insanları içeriyor.

Egzersizlerin 

çoğunu kendiniz 

yapabilirsiniz: ikon 

size rehberlik 

edecektir.

Bazı alıştırmaları 

grup halinde 

yapmalısınız: ikon 

size rehberlik 

edecektir.

İlk bölüm, bölüm 

anahtar sözcüklerinin 

bir analizi ve açıklayıcı 

bir kısa metin ile 

konuya odaklanmanızı 

sağlar.

İkinci bölüm, önerileri, 

fikirleri, keşfedilen ve 

üzerinde tartışılan 

makaleleri 

araştırmanızı belirtir.

Üçüncü bölüm, videolar, 

referanslar, yazılı 

belgeler, ve 

karikatürlerin 

derlemesidir.
Dördüncü bölüm, 

kendinizi test 

edebileceğiniz ve 

öğrendiklerinizi 

yansıtabileceğiniz bir 

test bölümüdür.

Bu bölümün sonunda katılımcılar şunları nasıl yapacaklarını bileceklerdir:

Programın genel ve özel amacını yazma

Eğitim ihtiyaçlarını değerlendirme



Eğitim İhtiyaçları Nasıl Değerlendirilir ve PD İçeriği 

Nasıl Belirlenir

PD Programı Nasıl Değerlendirilir

ALT İÇERİK

Mesleki Gelişim nedir? Mesleki Gelişim 

nedir?

Giriş

Odak 
noktası

Araştırmak Sörf

Modül yapısı

Pratik 
yapmak



Bölüm 1

Farklı iletişim türlerini ve modüllerini 

karşılaştırmak
• Daha popüler hale geldikçe farklı kanalları daha sık ekleyin ve kullanın

• Yeni kanallarla denemeler yapın ve bunları sık kullanmadan önce 

etkinliklerini ölçün

• Kanal seçeneklerinizi değerlendirin ve hedefinize ve hedef kitlenize en 

uygun kanal karışımını seçin.

• İletişim hedefleriniz için hangi kanalların en uygun olduğunu belirlemek 

için kanal seçim kılavuzunu kullanın.H
ed

ef
le

r

Ünite 1 - İLHAM VERİN, ÖĞRENİN PAYLAŞIN sayfa 10
Bir sosyal girişim sayfasının özellikleri sayfa 12
Sörf sayfası 13
Ünite 2 - Bireysel ve kurumsal amaç arasındaki bağlantı sayfa 14
Kadınların başarılı sosyal girişimler kurmasının önündeki engeller sayfa 16
Sörf sayfası 17
Ünite 3 - "Yapabilirim" i "Yapabiliriz" e Bağlama sayfa 18
Görev Modeli Ölçümü sayfa 20
Sörf sayfası 21
Ünite 4 - SE'de Vizyonunuzu Oluşturma sayfa 22
Kültürlerarası sosyal girişimcilik örnekleri sayfa 24
Sörf sayfası 25
Ünite 5 - Güçlü organizasyon stratejisi için temel uygulamalar sayfa 26
Değerlendirme Topluma Dayalı Sosyal Girişimler s. 28
Sörf sayfası 29
Alıştırma sayfası 30
İlhamlar sayfa 36



Sosyal girişim fikrinizi eyleme dönüştürün

Sosyal girişimin çeşitli dünyası.

Sosyal girişim modelinizi tasarlayın ve pazara sunun ve sosyal girişiminizi uzun vadede nasıl 

ölçeklendireceğinizi veya sürdüreceğinizi keşfedin. İşletmelerin bazılarında, önemli bir sosyal girişimcinin 

önemli katkısı gözle görülebilir. Müşteriler ve müşteriler için değer yaratma ve katma ihtiyacı, pazara giden 

etkili yollar bulma ihtiyacı gibi her zaman gözle görülebilir. Sonuç olarak, belirli inançlar ve ilkeler gözle 

görülür olsa da, sosyal girişimlerin kesinlikle "herkese uyan tek beden" olarak tanımlanamayacağı 

sonucuna varılabilir.

Doğal yaratıcılığınızı inşa etmenin 4 yolu, doğal yaratıcılığınızı geliştirmek ve bunu kendi yararınıza 

kullanmak için kendinizi ideal konuma getirebilirsiniz.

1. Bağlantınızı keserek beyninizi besleyin

2. Derin bir uykudan derin bir çalışma yapın.

3. İşin içinde ve dışında uzun süredir devam eden alışkanlıkları ve rutinleri değiştirin

4. Kendinizi konfor alanınızın dışına itmek, yaratıcılığınızı otomatik olarak zorlayacaktır.

İyilik yapmak için hayır kurumu olmak zorunda değilsiniz Sosyal bir amaç için ticaret yapabilirsiniz.Sosyal 

amaçlarla ticaret yapan kuruluşların sayısındaki artış, hibe verenler, hükümet ve halk arasında böyle bir 

kabulün artmasına yol açmıştır. sosyal girişim olarak bir şey.

Topluluk faiz şirketleri (CICs)

Sosyal girişimlerin ticaret yapması gerektiğinin, çoğu zaman hayır kurumu olarak kayıt olamadığının ve 

hibe ve yatırım karışımını gerektirdiğinin kabulü, belirli bir yasal yapının gelişmesine yol açtı; topluluk faiz 

şirketi (CIC). Bunun üç çok önemli

bileşenleri:

 • organizasyonun sosyal amacını yönetim belgelerinde sayar

• bir "varlık kilidi" içerir.

• CIC payı, yatırımcıların hisse sahibi olmasına izin verir

şirkette ancak hissedarlara kar dağıtımını sınırlandırır.

Bu üç husus, hem hibe verenlere hem de sosyal yatırımcılara güven verdi ve bu sayede daha esnek bir 

finansman ortamı yaratıldı.

Bölüm 1 - Ünite 1 - PAYLAŞ. ÖĞREN. İLHAM VER

sosyal girişimin farklı dünyasını keşfedin

Her alan önemlidir. Her alan 

ilginç. Her alan bir Kadın Destekli 

İstihdam bağlamında iyi 

işleyecektir. Alanların hepsi 

birbiriyle çok bağlantılı. Doğruları 

veya en iyilerini nasıl seçerim? 

Kamp içindeki herhangi bir alan 

diğerine göre daha faydalı olacak 

mı? Hepsinin değeri var.

Odaklanma: Bir şey yaratmak için hayal 

gücünün veya orijinal fikirlerin 

kullanılması; yaratıcılık

Sosyal Girişim 
nedir?

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Stratejiye, zorluklara, Kanallara ve Rollere odaklanın

SÖRF:
Bir iş kurun, dünyayı kurtarın, 
zenginlik ve sürdürülebilir karlar 
yaratın
&
İş ve Toplumu Birbirine 
Bağlayarak Daha Fazla Sağlık

Bölüm 1 –  Ünite 1 – PAYLAŞ. ÖĞREN. İLHAM VER sosyal girişimin farklı 

dünyasını keşfedin.  

Hedeflenen iş hedeflerini en iyi 

destekleyen kanalı belirleyerek 

başlayın ve ardından kanal 

stratejinizi optimize etmek için bu 

dört adımı atın:

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Sorumlu yapıların arzu edilir olduğuna inanırken, 

kuruluşların sosyal misyonlarını 

koruyabilecekleri birçok farklı yol olduğunu kabul 

ediyoruz. Kooperatif hareketinin bir parçası olan 

sosyal girişimler üyelerine - tüketicilere, 

personele veya topluluk üyelerine - karşı 

sorumludur. Diğer sosyal girişimler, kuruluşun 

sosyal misyonunun yanı sıra mali 

performansından yasal olarak sorumlu olan bir 

yönetim kurulu ile daha geleneksel bir "şirket" 

yapısına sahiptir. Bazı kuruluşlar, sosyal 

misyonlarını korumak için düzenlenmiş yasal bir 

form seçebilirler - topluluk çıkar şirketi (CIC) gibi 

- ve ek bir sorumlu kurul seçemezler. Diğer 

girişimciler sosyal girişimden etkilenir çünkü bu 

onlara duyarlı ve dinamik olma esnekliği sağlar. 

Dolayısıyla, az sayıda şirket yöneticisine sahip 

olmayı seçebilirler, ancak bağımsız bir yönetim 

kurulunu seçmezler, çünkü sorumlulukları 

tartışmalı bir şekilde müşterilerine aittir. Bu 

durumlarda ve diğer tüm durumlarda, sektöre, 

müşterilere, çalışanlara ve yatırımcılara bir 

kuruluşun sosyal referansları hakkında karar 

vermelerine olanak tanıyan şeffaf finansal, 

sosyal ve çevresel raporlamanın kesinlikle 

gerekli olduğuna inanıyoruz.

• Yönetim belgelerinde açık ve net bir sosyal ve / veya çevresel misyona sahip olmak

• Gelirlerinin çoğunu ticaret yoluyla elde edin

• Kârlarının çoğunu yeniden yatırın

• Devletin özerk olması

• Sosyal misyonun çıkarları doğrultusunda çoğunluğun kontrolünde olun

• Hesap verebilir ve şeffaf olun Sosyal ve / veya çevresel misyon

 
Sosyal girişim topluluğu, tüm sosyal girişimlerin birincil amacının sosyal veya çevresel olması 

gerektiğini kabul eder. 

Sosyal veya çevresel bir misyonu neyin oluşturduğunu belirleyemeyiz. 'Onaylanmış' sosyal görevlerin 

bir listesini oluşturmak, teşvik etmek istediğimiz girişimcilik ruhunu sınırlandıracak ve bizi geleceğe 

kapatacaktır. İnandığımız şey, bir kuruluşun sosyal misyonunun kuruluşun yönetim belgelerinde açık 

olması gerektiğine ve sosyal girişimlerin, gerçekleştirmeyi amaçladıkları sosyal değişimin değerini 

açıklayıp haklı gösterebilmesi gerektiğidir. Sosyal girişimlerin kamu sektöründen çıktığı durumlarda, 

sosyal girişim, kendisini kurarken bir geçiş süresi boyunca kamu kurumundan kol mesafesinde faaliyet 

gösterebilir. Bu gerçekleştiğinde belirli bir geçiş dönemi olması gerektiğine inanıyoruz. Sahiplik ve 

kontrol Mülkiyet ve kontrol, sosyal girişimde temel sorulardır ve ideal olarak sosyal girişimin sosyal 

veya çevresel misyonu yararına sahip olunması ve kontrol edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bir sosyal girişimin özellikleri

Sosyal girişimler şunları yapmalıdır:



Araştırmalar bize kadın liderlerin sosyal girişimcilik alanında yeterince 

temsil edilmediğini gösteriyor ve portföyümüzde yeterince kadın olmadığını 

biliyoruz. Bu dengesizliği gidermek için yola çıktığımızda, kendimize sosyal 

girişimcilik ekosisteminde daha nitelikli kadın liderler bulmamızı engelleyen 

bir şeyler olup olmadığını sorarak başladık.

aynı soru

farklı cevap

güven ve empati,
• benzerlikler ve 
farklılıklarla verimli bir 
şekilde etkileşim kurmak
Şimdi izle

Kadın Sosyal Girişimcileri Geliştirmek: Güçlü Yönler ve Zorluklar Sosyal girişimlerde 
kadınlar

Kültürlerarası diyalog, siyasi, 
sosyal, kültürel ve ekonomik 
bütünleşmeye ve kültürel 
açıdan farklı toplumların 
uyumuna katkıda bulunur. 
Şimdi izle

cinsiyet, ırk, dil, din veya 
kültür farklılıklarımızla 
birlikte yaşamaktır.
Şimdi izle

Eşitliği, insan onurunu ve 
ortak amaç duygusunu 
teşvik eder.
Şimdi izle

Kültürlerarası iletişimin 
başarısı sadece kültürler 
arası diyaloga bağlı 
değildir.
Şimdi izle.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir 
film, kısa video, şarkı vb.

Kültürel çeşitlilik: 
Sürdürülebilir kalkınmanın 
kilit bir boyutu
Aksine yaygın varsayımlara 
rağmen, bir toplumun 
gelişmesi için belirlenmiş bir 
yol yoktur, kalkınma 
stratejilerinin dayandırılması 
gereken tek bir model 
yoktur. Büyük ölçüde 
ekonomik faktörleri içeren 
doğrusal bir süreç olarak 
tasarlanan Batı kalkınma 
modeli, kendi değerlerini 
yansıtan farklı hedefler 
peşinde koşan toplumların 
karmaşık sosyal, kültürel ve 
politik boyutlarıyla genellikle 
uyumsuzdur. Kalkınma 
ideolojisi, çoğu zaman 
'kalkınma yardımı' alan 
toplulukların sosyal 
dokusuna ve temellerine 
zarar verme eğiliminde 
olmuştur - genellikle 
toplumsal dayanışma 
geleneklerine 
dayanmaktadır.
Şimdi okuyun.

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Sosyal girişimciler ve sosyal değişim: Fikirler, yapılar ve uygulamalar aracılığıyla sosyal 

girişimciliğin etkilerinin izini sürmek.

Bulut bilişim, nispeten yeni bir bilgi işlem paradigmasıdır ve yeni kuruluşlar arası iş yapılandırmaları 

oluşturmak için olanaklar sunar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), bulut bilişim bağlamında 

kuruluşlar arası işbirliğinin kendilerine sunabileceği fırsatları ve potansiyelleri genellikle ihmal 

etmektedir. KOBİ'ler, bu tür ortamlarda ortaya çıkabilecek olası tüm iş işbirliği senaryolarının genel 

olarak farkında değildir. Bu yazıda, inşaat odaklı bir araştırma yaklaşımı ve tasarım senaryo 

haritalarını takip ediyoruz. Bu senaryo haritaları, akla gelebilecek tüm işbirliği senaryolarının ve bulut 

bilişim ortamlarındaki katılımcı aktörlerin bir referans kataloğu görevi gören ve literatürdeki eserlerin 

uzantılarını temsil eden kavramsal modellerdir. Bu makalede sunulan tasarım bilimi araştırma eserleri, 

karar vericiler için yararlıdır ve KOBİ'lerin ve yeni kurulan şirketlerin alternatif kuruluşlar arası işbirliği 

senaryolarını çıkarmasına ve analiz etmesine olanak tanır.

Sosyal ağlar büyümeye katkıda bulunan bir faktör olarak kabul edilir

 özellikle küçük bağlamda şirketlerin performansı

ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler). Bu makale, CEO'ların nasıl

Çevrimiçi sosyal ağları (OSN'ler) KOBİ'lerin

onların şirketleri. CEO'lar KOBİ'leriyle güçlü bir şekilde özdeşleştikçe,

OSN'nin KOBİ üzerindeki etkisi büyük ölçüde CEO'lar tarafından yönlendirilmektedir

OSN kullanımının değer algısı. Bir odak grubunun sonuçları

Avusturya'nın 181 sahibi ve CEO'su arasında tartışma ve anket

OSN XING üyesi olan KOBİ'ler, aslında

OSN'ye güven ve yalnızca aracılığıyla mevcut kaynaklara erişim

OSN üyeliği, OSN'den memnuniyet sağlar. olmasına rağmen

kaynaklara erişim büyümenin kendisine yol açmaz, aracılık edilir

OSN'nin algılanan değerine göre. Güven ve algılanan değer

OSN, OSN'yi diğerlerine tavsiye etme niyetini arttırır.

iş ortakları (yani ağızdan ağıza). Bu sonuçlar büyük ölçüde

şirketin büyümesi ve OSN katılımının algılanan değeri aracılığıyla. OSN kullanımı için çıkarımlar, 

müşteriler (yani KOBİ'ler) bakış açısının yanı sıra kurumsal OSN perspektifinden tartışılmaktadır.

Zaman içindeki değişikliklere odaklanın

İletişim sürecinde ortam, bir 

iletişim kanalı veya 

sistemidir

Örgütsel amaç geniştir ve her gün yaptığınız 

işle hemen bağlantı kurmayabilir. Daha derin 

bireysel amacınız, günlük çalışma bağlamına 

bağlanamayacak kadar geniş olabilir. Yani bir 

köşede organizasyon amacınız ve başka bir 

köşede kişisel amacınız var.Source: Springer Link

Anahtar kelime: Kişisel ve Kurumsal 
Amaçların Uyumlaştırılması

Bölüm 1 - Ünite 2 - Bireysel ve kurumsal amaç arasındaki bağlantı sosyal 

girişim fikrinizi değerlendirin
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Son yıllarda, Avrupa'da sosyal girişimler için sermaye mevcudiyetini artırmayı amaçlayan yeni modeller, platformlar 

dahil olmak üzere birçok yeni girişim ve finansman fırsatı oluşturulmuştur.

Öncelikle SE tohum sermayesi sağlar ve fonlar genellikle çocuklar ve gençlere yönelik müdahalelere değil, aynı 

zamanda iş yaratma ve evsizliğe yönlendirilir.

Ayrıca, birçok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren, sosyal ve ekolojik değer yaratmaya net bir şekilde odaklanan 

işletmelere odaklanan bazı sosyal bankalar da vardır. Ayrıca, bu sosyal bankaların Topluluk ve Dernekler ile birlikte

Son zamanlarda yaşanan bir olgu da sosyal girişim için yeni bir finansman kaynağı sağlıyor. Avrupa Komisyonu, 

yerel topluluklara fayda sağlayabilecek ve toplumu ilerletebilecek Sosyal Girişimleri finanse etmeye çok isteklidir.

İşletmeler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve hükümet, dünyanın en acil sorunlarını çözmekte başarısız oldu 

(Visser, 2010). Bu bağlamda, karma örgütler ve yenilikçi bireyler, toplum için değer yaratma arayışında özel ve 

kamu sektörü arasındaki sınırları bulanıklaştırmaya başladı (Dees ve Anderson, 2006). Bu organizasyonların ve 

bireylerin ortaya çıkışı, sosyal değer yaratma peşinde koşmak için pazar temelli çözümler kullanan varlıklar olan 

"sosyal girişimler" ve "sosyal girişimciler" kavramlarını doğurdu (Dees, Emerson ve Economy, 2001).

Bir fikir olarak, Sosyal Girişimlerin anlaşılması ve yaratılması daha da zordur. Sadece kârla ilgili değiller ve sadece 

sosyal gelişimle ilgili değiller. İkisinin birleşimidirler ve onları yaratırken liderin bu iki değeri de dengeleyebilmesi 

gerekir.

Tıpkı her tür girişimde olduğu gibi, markalaşma, sosyal olsun ya da olmasın yeni bir işletmenin muhtemelen en 

önemli yönüdür. Dolayısıyla, bir sosyal girişimin bile hem kar elde etmek hem de sosyal gelişme sağlamak için iyi 

bir markalaşma stratejisine ihtiyacı vardır. Ancak sosyal girişim kadar karmaşık bir şey için bir marka stratejisi nasıl 

oluşturulur?

Model burada izle

Anahtar dengedir. Sosyal

girişim sadece bir yönüne odaklanmamalıdır. Biri diğerini küçültmeden sundukları her şeyin sağlıklı bir karışımı 

olmalıdır.

Örneğin, bir sosyal girişim, çok yüksek üretim maliyetleri olan ürünler sunmamalıdır, çünkü ulaşmaya çalıştığı 

sosyal inovasyon ve gelişmeye ters düşebilir. Aynı zamanda, kuruluşun sunması gereken yaratıcı çözümler, aynı 

nedenden ötürü, patronluk taslayan veya herhangi bir şekilde uygulamada "ucuz" görünemez.

Bir Sosyal Girişimin görece "alışılmadık" doğası nedeniyle, markalaşma 

sürecine aktif olarak dahil olmanız gerekir. Her markalaşma projesi, önemli 

olduğu kadar benzersizdir. En başından itibaren orada olun ve "Marka" 

modelinde en başından itibaren aktif bir rol oynayın.

Kültürel kimliğe odaklanmak, kültürlerarası iletişimde her yerde bulunan 

bir kavramdır. 

Sosyal girişimler, ekonomik ve sosyal alanların uzun süreli kapsayıcı büyümesini ve demokratikleşmesini temsil eder 

ve sosyo-ekonomik zorlukları yenilikçi yollarla ele alırken, insanları işgücü piyasasına yeniden entegre ederek ve 

katkıda bulunurken ekonomik zorluklara karşı dirençli olduklarını kanıtladılar. 

Bu özet, yasal çerçeveler, finans, piyasa erişimi ve destek yapılarından eğitim ve becerilere kadar bir dizi politika 

alanını kapsayan, çeşitli AB üye ülkelerinde 20 girişimin analizinden sosyal girişimleri güçlendirmek için politika 

dersleri çıkarmaktadır

Anahtar kelimeler: Sosyal Girişimler için Markalaşma

Bölüm 1 - Ünite 2 - Bireysel ve kurumsal amaç arasındaki bağlantı sosyal 

girişim fikrinizi değerlendirin
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Kadınların başarılı sosyal girişimler kurmasının önündeki engeller 

şunları içeriyordu:
• Özel bankalardan gelenler de dahil olmak 

üzere finansta ayrımcılık ve hem sosyal 

girişim uygulayıcıları hem de kadın 

girişimciler için sınırlı bilgi veya empati 

sahibi danışmanlardan destek / tavsiye 

sağlanması;

• Bir iş kurma veya başarılı bir şekilde 

yürütme yeteneklerine güven eksikliği;

Sosyal girişimlerde kadınların önündeki engellerle ilgili mevcut araştırmaların çoğunda görünen 

bir dizi ortak tema vardır.

Kadınların başarılı sosyal girişimler kurmasının önündeki engeller şunları içeriyordu:

özel bankalardan gelenler de dahil olmak üzere finans alanında ayrımcılık ve hem sosyal girişim 

uygulayıcıları hem de kadın girişimciler için sınırlı bilgi veya empati sahibi danışmanlardan destek 

/ tavsiye sağlanması;

Bir işletmeyi kurma veya başarılı bir şekilde yürütme yeteneklerine güven eksikliği;

• sosyal girişim kavramı ya da girişimlerinin bir sosyal girişim olarak kabul edilebileceği 

konusunda farkındalık eksikliği, dolayısıyla onları olası finansman ve destekten mahrum;

• iş planlaması ve mali yönetim gibi becerilerin eksikliği veya sahip olunan pratik ve mesleki 

beceriler için resmi niteliklerin olmaması; Kadınların sosyal girişimlerde karşılaştıkları 

engeller ve sorunlar şunları içermektedir:

• Annelik hükümlerinin yetersiz idaresi, deneyimli personelin ve kurum içi becerilerin ve bilginin 

kaybına ve kadınlara karşı ayrımcılığa yol açar - hem kötü muamele gören kadın 

ebeveynlere hem de 'kaybetmekten' korkan işverenler tarafından üstlenilmeme ile 

karşılaşabilecek ebeveyn olmayanlara karşı personel gebeliğe;

• düşük ve güvensiz gelirler ve kadınların çocuk bakımı ve sağlık bakımı gibi düşük statülü 

stereo-tipli “kadın” mesleklerde yoğunlaşması;

• Küçük sosyal girişimlerin, küçük çocuklu personele esnek ve yarı zamanlı koşullar sunmada 

karşılaştığı zorluklar ve yarı zamanlı çalışanların (ve dolayısıyla birçok annenin) terfi elde 

etme fırsatlarının olmaması;

• aile bağlılığı olan kadınlar için daha büyük zorluklarla birlikte, bir kuruma 'bağlılık göstermek' 

için uzun saatler çalışma ve potansiyel olarak ücretsiz zamandan vazgeçme baskısı;

• Kadınların eğitim talep etme konusunda daha düşük güven duymaları veya meslektaşların 

eğitim için 'dışarı çıktıkları' için eleştirileriyle karşılaşmaları gibi olası cinsiyet karmaşıklıkları 

ile kuruluşlardaki zaman ve kaynak yetersizliğinden dolayı eğitim ve öğretime erişimde 

zorluk;

• bazı organizasyonlarda cinsiyetçi şakalar ve ayyaş sosyal ortamlar ve bir 'yaşlı erkek ağı 

dahil olmak üzere ayrımcı erkek kültürleri.

• Sosyal girişim kavramı veya inisiyatifinin bir sosyal girişim olarak kabul edilebileceği 

konusunda farkındalık eksikliği, dolayısıyla onları olası finansman ve destekten mahrum;

• İş planlaması ve mali yönetim gibi becerilerin eksikliği veya sahip olunan pratik ve 

profesyonel beceriler için resmi niteliklerin olmaması.



Sahipliği ve kontrolü nasıl 

koruyabilirim?

same question

SE'deki en önemli ders

Soru: Bir Girişimci Olarak 

Öğrendiğiniz En Önemli 

Dersler Nelerdir?
Sosyal girişimlerin mülkiyeti ve kontrolü

Nasıl

Claudia Aguirre tells us 

about the "hidden brain" in 

our skin and the surprising 

things it reveals about our 

mental health. Bak

From Idea to start up NASIL?

Neden yapayım?

Slackpress'in kurucu ortağı Simon Black, SlackPress ekibinin nasıl bir sosyal girişim yarattığını ve 

yerel toplulukla başarılı bir şekilde etkileşim kurma deneyimlerini anlatıyor.

Bir iş 

görüşmesi: 

kaçınılması 

gereken sözlü 

olmayan 

hataların bir 

listesi.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb

different answer

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=byW6l5T4mxs


Kadınlar sosyal girişimlere daha uygun mu??

Yapabileceğimi 
biliyorum

Kendine inan.

Daha fazla kadını sosyal girişimde çalışmaya 

nasıl teşvik edebilirsiniz?

Source:  The Guardian

Alexa Roscoe şöyle diyor: Kadınların doğası gereği daha özenli, analitik, iyi iletişimci veya 

başka herhangi bir şey olduğunu söyleyen analistlere çok fazla güvenmemiz gerekiyor. 

Bu, kadınlara erkeklerden daha fazla sosyal düşüncelere sahip olma ihtimalinin daha 

yüksek olduğu, kadınlara ya da erkeklere hiçbir şey yapmayan hikayelerin yeniden 

doğuşuna benziyor. Kadınlar sosyal girişim liderleri olma konusunda eşit bir şansı hak 

ediyorlar, ancak sosyal girişimin bazı stereotiplerinin olumlu olabilmesi, bunların klişe 

olmadıkları anlamına gelmez .

Jasmine Kubski şöyle diyor: Kadınların diğer sektörlere kıyasla çeşitliliğe ve sosyal girişimde farklı 
beceriler geliştirme ve kullanma fırsatına daha çok ilgi duyduğunu düşünüyorum. Sosyal girişimde 
çalışan kadınların sayısının diğer sektörlere göre artması tesadüf değildir. Sanırım bu, araştırmaya 
göre kadınların bir iş ararken sıklıkla göz önünde bulundurdukları alternatif iş ve yönetişim kültürü, 
odak iş-yaşam-dengesi vb. Gibi şeyleri sunan sosyal girişimden kaynaklanıyor.

Servane Mouazan şöyle diyor: Bundan emin değilim. Sanırım orada olduklarını düşünüyorum çünkü 
eski erkek kulübü yöntemlerini kullanabilen ve yine de kadın dostu olmaya heves göstermeyen ana 
akım küçük ve orta ölçekli özel şirketlerden daha akıcı ve daha topluluk odaklı.

Simone Bresi-Ando şöyle diyor: Kadınların her zaman erkeklerden daha fazla sosyal fayda 
sağlamak istediği doğuştan gelen bir özellikten ziyade kadınların sosyalleşme biçimine daha fazla 
eğilimli olduğunu düşünüyorum. Bu, tıpkı bir sonraki kişi gibi arzuları ve kusurları olan çok yönlü 
bireyler olduğumuzdan, sahip olunması garip bir klişe. Kalbinde sosyal etkisi olan bir işe başlamak 
çoğu için bir kazan-kazan, ancak sosyalleşmemizin birincil bakıcı olması ve her şeyi önemsememiz 
için kadınların bu yapıya nasıl daha fazla eğileceğini görebiliyorum. 
Alexa Roscoe şöyle diyor: Kadınların sosyal girişimlere ana akım işlerden daha "uygun" olduğu 
fikrini şiddetle sorgulamam gerekiyor. Ana akım ticarete girişin önündeki nispeten yüksek engellerin 
olmasının bir nedeni daha olası görünüyor. Sosyal girişimdeki bir kadın olarak, içinde bulunmanın 
kötü bir sektör olduğunu kesinlikle düşünmüyorum, ancak tek seçenek olmamalı.
Geri bildirim gönder
Yan paneller

Anahtar kelime: Evet yapabiliriz!

Bölüm 1 - Ünite 3 - "Yapabilirim" i "Yapabiliriz" e bağlamak, sosyal 

girişim modelinizi tasarlayın, sosyal etkiyi ölçün
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Misyon Modeli Ölçü, sosyal etki ölçümünün 

karanlık sanatını aydınlatmak ve en küçük 

kuruluşları bile etki uygulamalarını 

iyileştirmek üzere donatmak için 

geliştirilmiştir. Etki uygulamasıyla, sizinki 

gibi kuruluşların etkiyi odaklamak, ölçmek 

ve en üst düzeye çıkarmak için 

üstlenebilecekleri faaliyetlerin karışımına 

atıfta bulunuyoruz - sosyal misyonunuzda 

net olmaktan, amaçlanan sonuçları 

planlamaya, performans verilerini etkili bir 

şekilde toplamaya ve etkiyi iletmeye dengeli 

ve ikna edici bir şekilde.
Sosyal girişimler birçok farklı insana karşı 

sorumludur. Genellikle paydaşlarınız olarak 

anılan bu insanlar, kuruluşunuzun amacını 

ve beklenen etkisini şekillendirmede büyük 

rol oynar. Kuruluşunuzun farklı paydaş 

grupları olması muhtemeldir. Bazı örnekler:

Devlet kurumları

Hibe fonu sağlayanlar

Sosyal yatırımcılar

Tedarikçiler

Düzenleyiciler

Yararlanıcılar

Ödeme yapan müşteriler

Daha geniş topluluk

Tüm sosyal girişimler toplumu daha iyi hale 

getirme misyonundadır. Başkalarına 

amacınız ve neden önemli olduğunu 

anlatabilmek, çalışmanızı ileriye taşıyacak 

ve sizi başarıya götürecektir. Misyonunuzun 

net bir açıklaması, yapmak istediğiniz etkiyi 

tanımlamanıza ve hangi değişiklikleri 

ölçmeniz ve göstermeniz gerektiğine karar 

vermenize de yardımcı olur.

Sosyal girişiminize ve amacına yönelik destek 
kazanmak için, fark yaratmak istediğiniz kişiler veya 
gruplar hakkında olabildiğince net olmak önemlidir.
Kendinize "Kimin için ve neden çalışıyoruz?" Diye 
sorabilirsiniz. Bu sizin hedef grubunuzdur ve 
uğraştığınız konulardan benzer şekillerde etkilenen 
tüm kişi ve gruplardan oluşur.
Çalışmanızdan fayda sağlayacak bir hedef grubun 
üyeleri, yararlanıcılarınız olarak bilinir.

Sosyal girişimler, toplumdaki iyi çalışmaları 

veya çevreye olumlu katkıları yoluyla topluma 

fayda sağlama misyonundadır.

Misyonunuzun görünür ve bilinir olması, 

destek oluşturmada gerçekten yardımcı 

olabilir. Bu nedenle, bu misyon genellikle 

yazılı bir görev bildirimi şeklinde belirlenir.

İyi misyon beyanları, kuruluşların genel 

amacını ve çalışmalarını açıkça ifade eder.

Bir sosyal girişim olarak etki yaratmak için, 
amacınızı açıklayabilmeyi ve bunun etrafında 
destek oluşturmayı yararlı bulabilirsiniz.
Neden terimini, desteklediğiniz veya üzerinde 
çalıştığınız büyük bir ilke, amaç veya fikir 
anlamında kullanıyoruz.



Ben özerk miyim?
same question

different answer

65 yaşında, 40 dakikadan fazla 
dakikayı 29 yaşında geçirdim .. 
Dikkat et!

Küçük bir İşletme başarılı olabilir, küçük bir işletmenin küçük kalması gerekmez. Afrika birçok yer 
gibi küçük dükkan sahiplerinden sokak satıcılarına kadar küçük işletmeler ve mücadele eden 
girişimcilerle dolu. Vusi, girişimcilerin büyümesine yardımcı olmak için bir bütün olarak Afrika iş 
dünyasına meydan okuyor
İşte burada!

Amaç, Özerklik ve MasteryBarb 
Semeniuk, kariyeri boyunca çeşitli 
kapasitelerde faaliyet gösteren, 
Alberta Güvenlik endüstrisinin 
kıdemli bir üyesidir. Şunu izle

Autonomy · Heartless 
Bastards group song 
“Dinle!”.

İddianızı Kent Üniversitesi 
ile test edin

Bu, kuruluşları, iş ve 
insan kaynakları 
uzmanlarını ve yönetici 
liderleri insanları ilk 
sıraya koymaları için 
teşvik eden kısa ve 
ilham verici bir videodur. 
İşin geleceği buna bağlı! 
Onu izle!

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye 
ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb.

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw
https://www.youtube.com/watch?v=rA_FR4goXh0
https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw


Sosyal girişimler, kar amacı gütmeyen işletmeler ile 

sınırlı toplumlar arasında bir köprü olan, ekonomik 

ve sosyal hedefleri karıştıran yeni bir işletme 

türüdür. Hibrit bileşenleri daha fazla finansal risk 

ekler ve büyük şirketlerin sahip olduğu ekonomik 

fırsatlara sahip değildirler. Öte yandan, misyon 

beyanları, bir şirkete, iç ve dış insanların işin özünün 

ne olduğunu bilmesini sağlayan bir "varlık" olma 

amacını sağlayabilen stratejik bir araçtır.

Bu tez, sosyal girişimlerin daha iyi bir performans 

elde etmek için misyon beyanlarını tam bileşenlerle 

oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sosyal girişim kavramı oldukça yenidir ve bu son 20 

yılda dünyanın çeşitli bölgelerine olan ilgi 

artmaktadır (Defourny ve Nyssens, 2010). İlk olarak 

Avrupa ve ABD'de ve daha yakın zamanda Japonya, 

Güney Kore veya Latin Amerika gibi bölgelerde 

ortaya çıktı. Sosyal girişimlerin görünümünü 

bağlamsallaştırmak için, İkinci Dünya Savaşı'nın 

sona erdiği ve kamu politikalarının sosyal koruma ve 

yardımı uyguladığı zamanlara geri dönebiliriz. Aynı 

doğrultuda 70'li ve 80'li yıllarda bazı ekonomik 

modelleri yenilemek için yeni bir hareket ortaya çıktı.

Estivill ve Darmon'a (1999) göre üç hareket

en önemlileri:

- Sosyal ekonomiden ve kooperatifler veya 

dernekler gibi farklı işletmelerin yeniden 

birleşmesinden doğdu.

- Toplu işten çıkarmalardan kaçınmak için 

kooperatif iş bölümünün oluşturulması.

- Yeni yasal biçimlerin yaratılmasında yeni 

hareket. Sosyal ekonominin doğduğu ve 

onunla birlikte sosyal girişimlerin doğduğu bu 

son noktadır.

Avrupa'da sosyal girişim kavramı ilk olarak 

80'li yıllarda ortaya çıkmış, ancak 90'lı yıllarda 

üçüncü sektörde yer alan ve piyasa, kamu 

politikaları ve sivil toplumlar arasına 

yerleşecek şekilde kullanılmaya başlamıştır 

(Nyssens, 2006)
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Sosyal girişim topluluğu, tüm sosyal girişimlerin birincil 

amacının sosyal veya çevresel olması gerektiğini kabul 

eder.

Sosyal veya çevresel bir misyonu neyin oluşturduğunu 

belirleyemeyiz. 'Onaylanmış' sosyal görevlerin bir 

listesini oluşturmak, teşvik etmek istediğimiz girişimcilik 

ruhunu sınırlandıracak ve bizi geleceğe kapatacaktır.  Yeni ideolojik harekete odaklanın

Sosyal ve / veya çevresel 

misyon?

Gelecek Perspektiflerine Odaklanın

Anahtar kelimeler: Açık sosyal misyon
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Sosyal girişim, ister İskoçya'da, ister Birleşik Krallık'ın geri kalanında veya aslında dünyanın birçok 

yerinde olsun, kamu politikası ve iş dünyasındaki en sıcak konulardan biridir.

Sosyal girişimin kendileri kadar sosyal girişim tanımları da vardır, ancak bir sosyal girişimin temel 

bileşenleri şunlardır: birincisi, öncelikle sosyal bir amaç veya hedefler için yürütülmesi; ikinci olarak, 

bir hayır kurumu olarak değil, bir işletme olarak yürütülür ve üçüncüsü, elde edilen kârlar veya 

fazlalıklar, hissedarlara ve sahiplere temettü olarak ödenmek yerine işletmeye veya topluma 

yeniden yatırılır.

Bu nedenle, siyasi yelpazenin tamamında sosyal girişim kavramına bir çekicilik var. Muhafazakarlar, 

toplumların hükümet müdahalesine ihtiyaç duymadan kendilerine nasıl yardım edebileceğini 

gösteren bireysel inisiyatif ve sosyal girişimlerin örnekleri olarak sosyal girişimcilere işaret edebilir. 

Mesajlarımızı güçlendirin.

Sosyal girişimin tüm siyasi partiler tarafından benimsenmesinin temel bir alt metni, ulusal ve yerel 

yönetimler için geleneksel kamu hizmeti sunum modellerinden uzaklaşmak için önemli bir fırsat 

sunmasıdır. Bürokratik departmanların büyük doğrudan emek gücü istihdam ettiği günler geride 

kaldı ya da en azından geçiyor. Daha önce kamu sektöründe idare edilen birçok hizmet, örneğin acil 

barınma hizmetleri, zorla toplum temelli hizmetlere kaydırılmıştır.

Sosyal girişimler, tutarlı bir teklif oluşturmak için mevcut kurumlarla birlikte çalışır; burada toplanan 

herhangi bir para işletmeye geri dönüştürülebilir veya ilgili bir hayır kurumuna aktarılabilir. En 

kötüsü, bu tür kuruluşlar en azından kısa vadede sürekli sübvansiyon talep edebilir. En iyi ihtimalle, 

ticari odaklı operasyonlar, maliyetlerini karşılamaya yetecek kadar para kazanabilir. Her iki durumda 

da, bu modeli zor zamanlarda kamu kesesi için uygun maliyetli bir seçenek haline getiren sosyal 

girişim unsurudur.

Önemli sayıda görüş, Strazburg etkinliği ve Sosyal 

Girişimcilik projesi boyunca, EESC, Sosyal Girişimcilik 

alanında aktif olarak yer almaktadır. Şu anda EESC 

tarafından üstlenilen bu projenin bir sonucu olarak, politika 

talimatları ve somut eylemler yeni Komisyona iletilecektir.
  Çeşitli sosyal girişimler olan Tek Pazar'a odaklanın

Key word: Make it happen ! 

Nasıl Yapıyoruz?
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Kültürlerarası sosyal girişimcilik örnekleri

Bu bölüm, kültürlerarasılık ilkelerine dayanan ve kültürel engelleri yıkmayı taahhüt eden, ancak aynı 

zamanda girişimcilikle ilgili sağlam ekonomik argümanlara da dayanan sosyal girişimcilik örneklerini 

sunmaktadır. Kültürlerarası sosyal girişimciler, sosyal girişimciler alanında bir segment oluşturur. 

Kültürlerarası iletişimin güçlendirme süreçlerinde ve kültürel sınırları aşan köprüler inşa etmede güçlü 

bir araç olduğu kanıtlanan proje ve girişim örnekleridir. Kültürlerarası sosyal girişimcilerin çoğu için 

motivasyon, ayrımcılık veya kültürlerarası gerilimler olmaları veya yaşamış olmalarıdır. Avrupa'da bu 

çalışmaya katılan dört şehirden 5 vaka var.

Bir sosyal girişimcilik inisiyatifi, çoğunlukla tek bir bireyin veya bir grup insanın enerjisinin sonucudur. 

Biri bir fikir veya vizyon başlatır, bir ihtiyaca cevap verir ve bu iletişim bir şeyi tetikler. Topluluk içindeki 

insanlar arasında enerji, ilişki ve bağlılık yaratır. Böyle bir atmosfer genellikle çağrıştırıcı bir etkiye 

sahip olacaktır. Diğer insanlar heyecanlanır ve dahil olur ve hem heyecan verici bir projeye hem de 

hevesli insanlara çalışma saatleri, hizmetler, mallar gibi kaynaklar sağlar.

Bir sosyal girişimci, girişimci bir şekilde çalışır. Bunlar ateşli ruhlar olarak adlandırılabilecek kişilerdir 

ve projeye hayatlarının kanını veren insanlardır çünkü mantıklıdır, yerel topluluğun yararına ve sosyal 

veya çevresel sürdürülebilirliğin yaratılmasına katkıda bulunur. Tipik bir sebep, işlerin daha iyi 

yapılabilmesi ve çoğu zaman girişimlerin her şeye rağmen uygulanabilmesidir.

Girişimler, hedeflere ulaşıldığında veya kaynaklar sona erdiğinde ortaya çıkar, işler, gelişir ve sonra 

kaybolur. Belki sosyal girişimci, yeni bir örgütsel veya coğrafi bağlamda sahneye yeniden girer. Diğer 

girişimler zamanla kurumsallaşır ve özel veya kamu sektörü tarafından benimsenir veya sosyal 

girişimler olarak kurumsallaştırılır. 

Her şey bir bireyle ve sosyal ve kültürlerarası zorluklara bir yanıtla başlar

“Tüm tanımlarda ortak olan, sosyal girişimciliğin altında yatan güdünün kişisel ve hissedarların 

zenginliğinden ziyade sosyal değer yaratmak olduğu gerçeğidir (...........) Tüm tanımların tümü, içinde 

olmak için güçlü bir arzuya sahip olarak tanımlanır.



Nasıl bir vizyon oluşturabilirim?
same question

different answer

Çocuklara İtalyan rahat 

yiyecekler sunan bu sosyal 

girişim, zihinsel engelli kişileri 

işe alan kapsayıcı bir gelecek 

girişimi için bir vizyona sahip 

olup, zihinsel engelli bireylerin 

evde kalmaması ve geri 

çekilmesine izin verilmesi 

gerektiğine inanmaktadır.

Bir vizyon ifadesi nasıl yazılır, oynadığınız 

alanı misyon ifadenizle açıklayın.

Pazarlamanın Sosyal İşletme Vizyonu

Kendi Sosyal Girişim dönüşümümüzü 

yönlendirmek için çalışıyoruz. Burada en 

önemli temas noktalarımızdan 

bazılarının haritasını çıkardık. Buradaki 

fikir, her balon için, işleri geleneksel 

olarak nasıl yaptığımızı, ortaya çıkan 

yeni modelleri ve nasıl başarılı 

olacağına dair kuralcı rehberliği 

gösteren bir slaytımız olacak.

Bugün ülkenin dört bir 

yanındaki genç Hintliler, 

sosyal bir etki yaratma 

vizyonuyla sosyal girişimciliği 

benimsiyorlar. Hindistan'ın 

genç girişimcilerinin sosyal ve 

parasal açıdan karlı 

işletmeleri nasıl yarattığını 

öğrenirken bize katılın 

Videoyu izleyin.

Sosyal girişimin öğrenci keşfi.

Bir grup Portland State Üniversitesi lisans 

öğrencisi tarafından Kâr Amacı Gütmeyen 

Kuruluşlar için Pazarlama Bitirme kursunda 

oluşturulan sosyal girişimin tanımlarını araştıran 

kısa bir animasyon.
15 Sosyal Girişimci ve Çılgın Fikirleri

Sosyal Girişimciler, özel niteliklere sahip özel kişilerdir. Burada, Sosyal Girişimciliğin gerçekte ne 

anlama geldiğini hızlandırmak için on beş örnek gösteriyoruz.

World Vision

Liberty & Justice: A 

Social Enterprise 

Impact Story

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb.
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Stratejik planlama, en az sevilen organizasyon 
süreçlerinden biridir. Çoğu şirketteki yöneticiler, bunu aşırı 
bürokratik, yeterince anlayışsız ve günümüzün hızla değişen 
pazarları için uygun olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Hatta 
bazıları stratejik planlamanın geçmişe bırakılması gereken 
bir kalıntı olduğunu ve çalkantılı zamanlarda başarılı olmak 
isteyen kuruluşların bunun yerine piyasa istihbaratına ve 
çevikliğine yatırım yapmaları gerektiğini savunuyor.
Teşhis büyük ölçüde doğru olsa da reçete yanlıştır.
Şirketlerin stratejiye her zamankinden daha fazla zaman 
ayırması gerekiyor. Her yıl halka açık şirketlerin neredeyse 
onda biri kayboluyor - 1965'ten bu yana ölüm oranlarında 
dört kat artış. Ve ortalama bir şirketin yaşam süresi 1970'ten 
bu yana yarı yarıya azaldı. Bu olasılıklar karşısında tüm 
fişlerinizi çevikliğe yatırmak mantıklı değil . Çeviklik 
harikadır, ancak hazırlıklı olmakla birlikte daha güçlüdür. 
Stratejik hazırlığa ulaşmak, potansiyel tehditleri, aksaklıkları 
ve fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için 
yapılandırılmış, organize bir düşünce sürecini gerektirir - bu, 
daha iyi bir terim istemek için stratejik planlama demektir.
Kısacası sorun stratejik planlama değil. Çoğu şirket etkili bir 
stratejik planlama sürecinden yoksundur.
Strateji hakkında farklı zaman ufuklarında düşünmek 
önemlidir. Her birinin farklı hedefleri vardır ve farklı 
yaklaşımlar, farklı bir sıklık ve farklı insanların katılımını 
gerektirir. Stratejik planlama süreçleri hakkında ifade edilen 
hayal kırıklıklarının çoğu, şirketler uzun, orta ve kısa vadeleri 
tek ve esnek olmayan bir süreçle ele almaya çalıştıklarında 
ortaya çıkar. Önde gelen şirketler genellikle stratejiyi üç 
zaman diliminde düşünürler:
Uzun dönem. Uzun vadeli stratejik düşünmenin amacı, 
şirketin vizyonunu, misyonunu ve yönünü tanımlamak, 
doğrulamak veya yeniden tanımlamak olmalıdır. Bu, beş 
yıldan fazla bir süreyi geleceğe yansıtmakla ilgili. 
Teknolojideki gelişmeler ve demografik değişimler dahil 
mega trendler iş ortamını nasıl değiştirebilir?

Gelecek senaryoları dikkate alındığında hangi stratejik 

riskler ve fırsatlar ortaya çıkıyor? Şirketin geleneksel 

avantaj kaynakları güçlü kalacak mı yoksa uzlaşılacak 

mı? Hangi yeni fırsatlar ortaya çıkabilir ve kuruma 

kazanma fırsatı verebilir? Pazarın sınırlarını ve oyunun 

kurallarını sorgulayan ve yeniden tanımlayan forumdur.

Orta Vadeli. Orta vadeli stratejik planlamanın amacı, 

tipik olarak üç ila beş yıllık bir süre boyunca vizyonu 

gerçekleştirmek için gerekli adımları sıralamak 

olmalıdır. Odak noktası, vizyonu değere dönüştürmek 

için gereken çok yıllık stratejik girişimleri tanımlayan 

açık, eyleme geçirilebilir iş planları geliştirmektir. Hangi 

müşteri ve coğrafi segmentlere öncelik vermeliyiz? 

İnovasyon stratejisi ve yol haritası nedir? Stratejik 

ortaklıklara ve satın almalara nerede ihtiyacımız 

olacak? Hangi yeni iş modelleri gerekli?

Kısa Dönem. Kısa vadeli stratejik planlamanın amacı, 

mevcut stratejiye meydan okumak, ilerlemeyi 

değerlendirmek ve uygulamayı hızlandırmak için 

seçenekleri keşfetmek olmalıdır. Uygulama planın 

üstünde mi, altında mı yoksa altında mı ve neden? 

Planın stratejik varsayımları geçerliliğini koruyor mu? 

Şirket, iş ortamındaki değişikliklere nasıl uyum 

sağlamalıdır? Planı güçlendirmek veya ayarlamak için 

yönetimin en iyi yeni fikirleri nelerdir? Kritik olan, 

yaratıcılığı ve gerçek diyaloğu teşvik etmek ve 

çoğunlukla rakamlara odaklanan bütçe merkezli bir 

süreçten kaçınmaktır. En iyi şirketler, süreci kritik ve 

ortaya çıkan stratejik konuların gözden geçirilmesinden 

yıl ve sonrası için ayrıntılı bir plana doğru ilerleyen 

aşamalara ayırır..
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Stratejiyi farklı zaman ufuklarında 

keşfederler.

Stratejik diyaloğu sürekli olarak 

yeniden keşfeder ve teşvik ederler.

Geniş organizasyonla meşguller.

Uygulama ve izlemeye yatırım 

yapıyorlar.Source: Four Best 

Practices for Strategic Planning

“How do we save the 
world?”

Anahtar kelime: Stratejik Planlama, 
Büyüme, Ortak Girişimler ve İttifaklar

  Odaklanın: stratejiyi farklı zaman ufuklarında keşfedin
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Paralanguage ve sözel olmayan dil karmaşık konulardır: aşağıda bazı temel konuların temel bir 

özeti verilmiştir. Paralanguage aşağıdaki ana alanlara ayrılabilir.

Ritim: konuşma hızımız ekstra anlam katar. Örneğin hızlı bir konuşma, bir dereceye kadar 

heyecanı, yavaş konuşma ise can sıkıntısını veya yorgunluğu gösterebilir.

Ton: konuşma dili, tonalitenin önemli bir rol oynadığı bir müzik türü olarak görülebilir. Hızın yanı 

sıra, ton da mesaja çok çeşitli anlamlar katar.

Ses yüksekliği: Bazı insanlar doğal olarak diğerlerinden daha yüksek sesle veya daha 

yumuşak konuşur, ancak ses düzeyindeki farklılıklar bilinçli olarak mesajı zenginleştirmek için 

kullanılabilir veya kelimelerle açığa çıkmayan psikolojik tutumların bir belirtisi olabilir.

Duraklar ve sessizlik: duraklamalar ve sessizlik bile paralanguage'in bir parçasıdır; molalar 

size az önce söylenenler üzerinde düşünmeniz, bekleme durumu yaratmanız vb. için zaman 

verir. Yetenekle kullanılırsa mesajlarımızı tamamlayabilir ve büyük ölçüde geliştirebilirler.

Paral dilde olduğu gibi, sözsüz iletişimin diğer yönleri konuşmaya eşlik eden ve etkileşime 

anlam katan bir şeye atıfta bulunur.

Ana bileşenlerden bazıları aşağıdadır.

Yüz ifadesi

Göz teması

Duruş

Oryantasyon

Yakınlık

Giyim ve eserler

  Paralanguage ve sözsüz iletişime odaklanın

Karar vermeye rehberlik edecek anlamlı değerler geliştirin

Anahtar kelime: iletişim

Benzersiz satış teklifinizi tanımlayın

Pazar alanınızı belirtin

 Çözümünüzün müşterileriniz için en iyi eşleşme olduğundan 

emin olun

İletişim, dilin yanı sıra seslerin, 

hareketlerin, mekanın ve zamanın 

kullanımından maddi kültürün 

birçok yönüne (yiyecek, giyim, 

nesneler, görsel tasarım, mimari) 

kadar her şeyi içeren sözlü 

olmayan davranışı içerir. Source: 

Unesco (page 12)
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Değerlendirme Topluma Dayalı Sosyal Girişimler

Toplum temelli sosyal girişimleri 

kim destekliyor?
Power to Change, Ekim 2016'da İngiltere, 

Hollanda ve İsveç'te toplum temelli sosyal 

girişim (CBSE) üzerine karşılaştırmalı bir 

çalışma yürütmek üzere Westminster 

Üniversitesi, Delft Teknoloji Üniversitesi ve 

Stockholm Üniversitesi'nden bir ekip 

görevlendirdi. Karşılaştırmalar yapmak ve 

sektörün gelişimi hakkında daha genel sonuçlar 

çıkarmak için bir kanıt temeli sağlamak 

amacıyla ulusal politika gözden geçirildi ve her 

ülkeden üç vaka incelemesi seçildi. Üç ülkedeki 

ulusal ve yerel politikaları gözden geçirdikten 

sonra, her ülkede üç CBSE derinlemesine 

incelenmiş ve toplam dokuz vaka çalışması 

yapılmıştır. Tanımlar: Her üç ülkede de, sosyal 

girişim sektörünü tanımlamak için kullanılan 

terimler açıkça tanımlanmamıştır ve zaman 

içinde değişen siyasi perspektiflere ve 

önceliklere göre değişebilir. Ancak, finansman 

ve destek kuruluşları genellikle kendi 

tanımlarını ve finansman kriterlerini geliştirir. 

Kökenler: CBSE'ler, ticari olmayan, topluluk 

geliştirme ile ilgili faaliyetler ve bir fazla 

üretebilecek ticari ticaret operasyonları 

arasında bir denge kurar. Her üç ülkedeki 

CBSE organizasyonları genellikle topluluk 

geliştirme organizasyonları olarak başlarlar, 

ancak giderek artan bir şekilde bir gelir 

kaynağını temsil eden ve böylece göreli 

özerklik sağlayan varlıkları veya hizmet 

sözleşmelerini üstlenirler.

- Yerel köklü: Belirli bir coğrafi yere dayanırlar 

ve ihtiyaçlarına cevap verirler. Örneğin, bu 

yüksek düzeyde kentsel yoksunluk veya kırsal 

izolasyon olabilir.

- Yerel toplum yararına ticaret yapmak: Bunlar 

özel kar amacı gütmeyen işletmelerdir. Gelirleri, 

binalarında yer kiralamak, hizmet vermek, kafe 

olarak ticaret yapmak, yetiştirdikleri ürünleri 

satmak veya enerji üretmek gibi çeşitli 

faaliyetlerden gelir.

- Yerel topluluğa karşı hesap verebilirler: Yerel 

halka karşı sorumludurlar, örneğin iş yönünde 

söz sahibi olan üyeler yaratan bir topluluk 

paylaşım teklifi yoluyla.

. 

Topluluk işletmeleri nasıl 

tanımlanır?
- Geniş topluluk etkisi: Bir bütün olarak yerel 

topluluklarına fayda sağlarlar ve onları etkilerler. 

Genellikle her türden yerel grubun bir araya geldiği, 

örneğin geniş banda erişmek veya hayati yaşam 

becerileri konusunda eğitim almak için bir 

mahallenin merkezine dönüşürler. Bunlar ulusal 

olarak veya yalnızca belirli coğrafi yerlerde mevcut 

olabilir. İngiltere'de Milli Piyango, CBSE'ler için 

özellikle önemliydi, örneğin Power to Change'in 

kurulması (topluluk işlerini finanse etmeye ve 

desteklemeye adanmış bir organizasyon). Miras 

Piyango Fonu, birçok CBSE'nin miras binalardan 

faaliyet göstermesi nedeniyle bir başka önemli fon 

sağlayıcıdır. Yerel yönetim desteği: Yerel yönetimler 

ve konut dernekleri, CBSE'leri desteklemek için 

sınırlı yetkilere veya kaynaklara sahiptir. Bazıları, 

farklı uzunluktaki binalar (veya diğer varlıklar) için 

tam piyasa değerinin altındaki kira bedelleri için kira 

sunmaya isteklidir. Bunların çoğu, siyasi temsilciler 

veya yüksek motivasyonlu memurlar aracılığıyla 

kişisel temaslara bağlıdır.

Bu proje, karma yöntem yaklaşımı kullanılarak üç 

üniversiteden araştırma liderleri tarafından 

gerçekleştirildi:

Ulusal politika: Her üç ülke de sosyal girişim ve 

özellikle CBSE'ler için net bir politika çerçevesinden 

yoksundur. Sorumluluklar da birkaç farklı hükümet 

dairesi arasında bölünmüş durumda, bazen 

bakanlık sorumluluğu net değil.

Yasal yapılar: CBSE'ler, yönetim kurulu üyelerine 

yasal bir statü ve mali koruma sağlamak için bir dizi 

farklı organizasyonel varlık kabul edebilir. Bu, her 

ülkede bulunan yasal ve idari formlara bağlıdır.

Ulusal destek kuruluşları: Her üç ülkenin de üyelik, 

teknik ve hukuki tavsiye, araştırma, yayınlar ve 

belirli finansman programlarına erişim dahil 

hizmetler sunan aktif ulusal destek kuruluşları 

vardır.

Mali destek: CBSE'lerin bir dizi kamu ve hayırsever 

fon kaynağına erişimi vardır



Ulusal politikalar var mı?
same question

different answer

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb.

Sosyal İşletme İş Fikirleri
Sosyal girişimcilik iş fikirlerini 
araştırmanın birkaç yolu vardır. Sosyal 
bir işletme yaratmak, geleneksel bir 
işletme kurmakla pek çok benzerliğe 
sahiptir, ancak ilham genellikle farklı 
bir yerden alınır.

STK'lar ve Sosyal Girişimler Arasındaki Farklar 
Nedir?

RAMH, topluma fayda sağlamak 
ve yerel akıl sağlığı hizmetlerini 
finanse etmek için sosyal girişimi 
nasıl kullanıyor? Bu 2 dakikalık 
film, hizmetlerin sürdürülmesi ve 
geliştirilmesi için fon toplarken 
yerel halkın kiracılıklarını 
kurmalarına ve sürdürmelerine 
nasıl yardımcı olduğumuzu, 
gönüllülere nasıl deneyim 
kazandırdığımızı ve gereksiz 
çöplüklerden nasıl kurtulduğumuzu 
gösteriyor.

Sosyal girişimler, toplumsal 
hedefleri girişimci ruhla 
birleştirir. Kamu bütçesinin 
kısıtlı olduğu bir dönemde 
yerel topluluklar üzerinde 
ölçülebilir bir sosyal etki 
hedefliyorlar. Avrupa 
Komisyonu, bu işletmeler 
için, tüm sektörlerdeki 
geleneksel işletmelerle eşit 
düzeyde faaliyet 
gösterebilmeleri için uygun 
bir ekosistem oluşturmayı 
amaçlamaktadır.

Sosyal Girişimcilik yoluyla 
Toplumsal Kalkınma 
projesi, para toplamayı ve 
Ermenistan genelinde 
yaşayan değişim 
yapıcıların sürdürülebilir 
sosyal girişimler 
kurmalarına yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır.

Rotary'nin İngiltere'nin güneyinde ilgi görmesini 
sağlayan yepyeni bir konsept olan Rotary Sosyal 
İnovasyon, sosyal girişimleri topluluğun kalbine 
yerleştirmeye ve onların faydalarını paylaşmaya 
yardımcı oluyor.

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Exercise - Practice
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Sektörler ve profiller açısından ortak özellikler. Hangisi sensin??

1

2

PAYLAŞ.ÖĞREN.İLHAM VER:NEDİR?

Bölüm       1            Egzersiz

https://www.malala.org/
http://rachelbrathen.com/
http://rachelbrathen.com/
https://changecreator.com/5-women-social-entrepreneurs-reinventing-world-get-inspired/.thegivingkeys.com/
http://moringaschool.com/
https://www.afghaninstituteoflearning.org/
http://us.breakthrough.tv/
http://www.radionisaa.net/
http://www.rootsofpeace.org/
https://www.saudecrianca.org.br/en/


Ne anlatmak istiyorlar?
ZAMAN EKSİKLİĞİ VE TANIMLAMA: Genel olarak sektör için bir engel. 
 Kendini nasıl tanımlıyorsun?
CİNSİYET ALGISI VE ZORLUKLARI:Özgüven ve meşruiyet eksikliği, kadın sosyal 
girişimciler için bir engel olarak görülüyor.
Kendini nasıl tanımlıyorsun?

Try and see where you are...

Bölüm       1             Egzersiz     Uygulama

Burada kendini 
tanımlayabilir misin?
En az 6 seçin:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
         Bu SENSİN!

https://womcaproject.eu/
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Seni neyin durduğunu düşünüyorsun?

Bir "sistem değişikliği" yaklaşımı veya stratejisi doğrudan hizmet modelinden nasıl farklıdır? Sistem 
değişikliğine giden yol neye benziyor ve hedefe nasıl ulaşıyorsunuz?  "Sistem değişikliği" kavramı. 
"Denge değişimi", "sistem girişimciliği" ve "dönüştürücü ölçek" dahil olmak üzere farklı terimlerle 
hedefe ulaşılabilir.
Deneyebilir miyim?

Let’s try with more exercises on assertiveness!

Bölüm               1                          Egzersiz

http://www.cpft.nhs.uk/Downloads/Martin/Assertiveness%20Manual.pdf


Sosyal ve Sürdürülebilir Sermaye (SASC), hayır kurumlarından ve sosyal işletmelerden 
doğrudan görüş alan bir fon yöneticisi ve sosyal girişimdir

1)  SASC'nin çalışmalarını ve özellikle Üçüncü Sektör Kredi Fonu'nu bilgilendirme talebinin 
gerçek zamanlı resmi

2)  Tam ve dürüst görüşler elde etmek için bağımsız olarak atölye çalışmaları ve telefon 
görüşmeleri gerçekleştirin

3)  Daha geniş sosyal yatırım piyasası için faydalı olabilecek niteliksel bilgi ve içgörüler 
sağlayın.

Bu çalışmadan üç ana konuda fikir birliği ortaya çıktı: esneklik, risk ve süreç:
Esneklik - sosyal yatırımın çok katı, sabit, yerelleştirilmiş veya dar olduğu durumlarda, hem 
yatırımcı hem de yatırım yapılan işletme için bir mücadeledir; ürünün ve rolün esnekliği 
gereklidir.
Risk - riskin, potansiyel getiri (sosyal ve finansal) ile ilişkisinde olduğu gibi, fiyata ve ürüne 
gerçekten paylaşılması ve yansıtılması gerekir; İşlem yerine işbirliği, risk yönetimi yerine risk 
paylaşımını teşvik etmeye yardımcı olabilir
• Süreç - beklentilerin netliğini önceden belirleme, süreçleri düzene sokma ve orantılı olarak 

hareket etme (yine risk ve etkinin doğası ile organizasyon boyutuna göre) dahil olmak üzere 
yatırım durum tespiti sürecindeki değişiklikler sosyal yatırım sürecini kolaylaştırabilir. Sosyal 
yatırımcılar ve sosyal yatırım aracıları için beş ilişkili öneri şunlardır:

1) Mevcut ürün tekliflerini, potansiyel yatırımcı ihtiyaçlarına göre esneklik sağlama yetenekleri 
ve her iki taraftaki risk faktörlerini hesaba katma açısından inceleyin.

2) Sosyal yatırımınızla ilgili neyin "sosyal" (ve ek olarak) olduğu - kuruluşların başka nelere 
sahip olduğu ve sosyal etkiyi ne kadar ciddiye alacağınız konusunda netlik sağlayın

3)  Bilgi ve anlayışa erişmenizi sağlayan ve ilişkiye dayalı bir yaklaşım üzerine inşa edilen 
hayır kurumları ve sosyal girişimlerle işbirlikleri düşünün
4)  İletişimin ilk aşamasında durum tespiti süreci için gereken kapasite ve kaynakla ilgili net 
beklentiler açıklayın: bu, herkese zaman ve para kazandıracak ve daha iyi ilişkiler kurulmasını 
sağlayacaktır.
5  Misyon uyumu, yatırımcı güveni ve sosyal etki güvencesi sağlamak için kâr amacı güden 
kuruluşlar için daha yüksek düzeyde durum tespiti planlayınSource

Esnek mi yoksa katı mı?

Aşağıdaki soruları arkadaşınızla tartışın:

• "Esnek olmayan" ihtiyaçlarınızın veya değerinizin sizin için neden bu kadar önemli olduğunu 
anlamama yardım edebilir misiniz?

• Burada sizin yol gösterici duygularınız nelerdir?
• Ortak hangi duygularımız ve hedeflerimiz var? Bu hedefler nasıl gerçekleştirilebilir?
• Esnek alanlarınızı anlamama yardım edin. Ortak noktalarımızın neler olduğuna bakalım.
• Temel ihtiyaçlarınızı karşılamanıza nasıl yardımcı olabilirim?
• Bu problemde hangi geçici uzlaşmaya varabiliriz?

Bölüm       1            Egzersiz

https://socialandsustainable.com/sites/default/files/files/SASC%20SEUK%20REPORT.pdf


Strateji Dinamiktir
Hedefleriniz aynı kalsa da, benimsediğiniz strateji değişebilir. Bir satranç oyunu düşünün. Amacınız 
kazanmak. Ancak bunu yapmak için stratejinizi koşulların ışığında uyarlamalısınız. Başka bir oyuncu 
açılış oyununuza karşı hamle yaparsa, stratejiye devam etmenin bir anlamı yoktur çünkü başarısız olur. 
Dahası, zaman geçtikçe vizyonunuz da değişebilir. Bunda yanlış bir şey yok, ancak başarı için yeni bir 
yol haritasına ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor.

Strateji Uzun Vadeli Bir Plandır
"Uzun vadeli" yi nasıl tanımladığınız size kalmış. Ancak ileriye baktıkça, işler daha da belirsizleşiyor. 
Çoğu şirket üç ila beş yıllık stratejik planlar seçer. Bu, yirmi yıllık bir plandan daha fazla kesinlik sağlar. 
Ama neden zaman çerçevesini üç yıldan daha kısa tutmayalım? Gerçek şu ki, stratejik planlama çok 
zaman ve çaba gerektiriyor. Muhtemelen son altı aydan bir yıla kadar, en son planladığınız tüm 
eylemleri tamamlamadan önce bir sonraki stratejik planınız üzerinde çalışmaya başlamanız gerekecek. 
Çok fazla sonuç alınamadığında, daha kısa planlar anlamsız hale gelir.

Strateji bir Yol Haritasıdır
Stratejik planlama girişimlerinin çoğu şu soruyu sorarak başlar: “Şimdi neredeyiz; ve nerede olmak 
istiyoruz? " Şirketin kimliğinden var olma nedenine kadar her şeyi kapsar. Bu nedenle, kuruluşunuzun 
vizyonunu, misyonunu ve değerlerini formüle ederek veya yeniden gözden geçirerek başlayacaksınız. 
"Etkileyici görünen" vizyon, misyon ve değerler ifadelerinin gidilecek yol olduğuna inananlar var. Ancak 
bu ifadeler sadece müşterilerinizi etkilemek için mevcutsa, işletmenize fayda sağlamaz. Bunun yerine, 
vizyonunuz, misyonunuz ve değer ifadeleriniz, kuruluşunuzun kim olduğunu, ne istediğini ve bunu nasıl 
başaracağını tanımlamak için oradadır. Vizyonunuz size ve çalışanlarınıza ilham vermiyorsa - neden 
bunun için çalışasınız? Kuruluşun tüm üyeleri, ilerlediğiniz yönü tanımlayabilmelidir.

Neyi başarmak istediğinize dair büyük resme baktıktan sonra, bir sonraki adım yapacağınız yolculuğa 
bakmaktır. Örneğin, net kârda 1.000.000 € elde etmek istediğinizi söylemek, başarınızı garanti etmez. 
Kuruluşunuz bu hedef için hangi adımları atacak? Kim sorumlu olacak ve ne zaman sonuç almaları 
gerekiyor?

Yol haritası benzetmesine dönersek, bir hedefe doğru yolculuğunuzda ilerlerken hangi kilometre 
taşlarına ulaşmanız gerekecek?

Güçlü Organizasyon Stratejisi

Organizasyonel Stratejiyi Tanımlama
“Organizasyonel strateji, bir şirketin hedeflerinin ve vizyonunun gerçekleştirilmesine giden 
yolu belirleyen dinamik, uzun vadeli bir plandır..”
Bu tanım çok basit gelebelir, ancak sandıldığı gibi değil! Tanımda kullandığımız bazı 
anahtar kelimeleri tartışalım ve basit bir cümlede gizli olan ayrıntıları görmeye 
başlayacaksınız.

Bölüm       2             Egzersiz     Uygulama



  WISED – İlham verici sözler



Sosyal girişimlerin faaliyet gösterdiği iş sektörlerinin çeşitliliği, karşılayacakları sosyal 

ihtiyaçların çeşitliliği ile eşleşmektedir. Bazılarının, belirli bir topluluğun yaşamını 

iyileştirmeyi amaçlayan belirli bir coğrafi odağı vardır. Bazıları belirli gruplarla çalışır: 

gençler; yaşlı insanlar; evsizler veya hapishaneden çıkanlar.

Pek çok sosyal girişim, dezavantajlı kişilerin güven ve becerilerini geliştirmelerine 

destek olmakta; ya da iş bulmakta zorlanacak olanlar için iş fırsatları yaratmakta. 

Çevreyi korumaya, yoksullukla mücadele etmeye ve sağlık ve refahı iyileştirmeye 

odaklanan sosyal girişimler var.

 

Kapsamlı girişimin ne olmadığını vurgulayın: Ekibimiz ve müşterilerimiz arasında sık 

sık karşılaştığımız ilginç diyaloglardan biri, girişimi "farklı" yapan şeyin ne olduğunu 

vurgulamaktır. "Biz şirket değiliz" veya "kâr amacı gütmüyoruz" demek yerine, "neden 

varız" diye ifade etmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz.

Bağlama ve iletişim: Bu gerçekten misyonu, değerleri, kaliteyi ve etkinliği birbirine 

bağlayabilmek ve yapılan iyi işi ifade etmekte  tereddüt etmemekle ilgilidir. İyi işi 

iletmek, bir varlık olarak sosyal girişimin savunuculuğunu ve aynı zamanda başarılı 

olmanın yanı sıra tüketiciler arasındaki marka ilişkisini ve üzerinde çalıştığı amaç (lar) 

ı da taşır.

Bölüm 2 - Ünite 1 - İlham veren vizyon ilham ve yenilik

İnsanları bağlayın, bir mesaj 

taşıyın. Bunu Sosyal Girişim 

Yolculuğunuzda vurgular 

mısınız? Daha fazla ilham ve 

kaynak için kalbinizi takip edin!Önemli bir şey yapmaya odaklanın

Önemi vurgulayın
Anahtar kelimeler:
Vurgulama ve Bağlama

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Zorlukları ve iş ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanın

Sosyal girişiminiz için hesap 

verebilirlik, finansman ve 

sonraki adımların planlanması 

için izleme ve değerlendirme 

çok önemlidir.

Anahtar Kelime:
İddialarınızı kanıtlarla 
destekleyin. Her zaman. 
Yol boyunca doğrulayın. 
Ve basit tutun.

Faaliyetlerinizi izlemek ve 
değerlendirmek, size kuruluşunuzun 
sağlığı ve etkisi hakkında önemli 
ipuçları verecektir. Varsayımlarınızın 
doğru olup olmadığını veya yanlış 
alanlarda gereksiz kaynak harcayıp 
harcamadığınızı size söyleyecektir. 
Menfaat sahipleriniz, müşterileriniz, 
müşterileriniz, bağışçılarınız veya 
ekibiniz olsun, paydaşlarınız için neyin 
ilgili olduğunu anlamanıza yardımcı 
olacaktır. Sonunda, yaptığınız şeyi 
yaptığınıza dair iddiaları destekleyecek 
(ya da etmeyecek!)… Web sitenizin ön 
sayfasındaki sloganı biliyor musunuz?

Sosyal girişimlerin 
organizasyonlarını izlemek ve 
değerlendirmek için 
kullanabilecekleri araçlar ve 
teknikler nelerdir?

Vizyon ve misyon ifadelerinize geri 
dönmeli ve seçtiğiniz her kelimeyi 
incelemelisiniz. Gerçekten ne demek 
istediklerine bir bakın.
Değişikliğin olup olmadığını görmek için 
hangi göstergeleri kullanacağınıza 
karar verin.

Değişikliğin olup olmadığını görmek 
için hangi göstergeleri kullanacağınıza 
karar verin. Kanıta ihtiyacın var, onsuz 
gidemezsin. Öyleyse ilerleme 
kanıtlarını yakalamanın pratik yolunu 
düşünün. Görüşmeler, anketlerden 
önce ve sonra, nitel kanıtlar, nicel 
kanıtlar, filmler, birincil ve ikincil 
araştırmalar olabilir. Akademisyenler, 
işiniz için bağlam olarak 
kullanabileceğiniz değerli araştırmalar 
yapmak için uzun zaman harcadılar. 
Bu kağıtları kullanmaktan çekinmeyin! 
Ayrıca, bu değişikliğin herhangi bir 
şekilde olup olmayacağını veya sizin 
müdahalenize bağlı olup olmadığını 
da bilmeniz gerekir.

Bölüm 2 - Ünite 1 - İlham verici vizyon ilhamı ve yenilik
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Birleşik Krallık'ta iyi bilinen örnekler arasında The Big Issue, Divine Chocolate ve 

the Eden Project yer alır ancak ülke genelinde ekonomiye 24 milyar sterlin 

katkıda bulunan ve sanat, akıl sağlığı ve refah, barınma, eğitim ve spor. 2015 

yılında gerçekleştirilen Sosyal Girişimin Durumu araştırması, İngiltere'deki tüm 

sosyal girişimlerin neredeyse yarısının (% 49) beş yaşından küçük olduğu 

dinamik bir hareket olduğunu göstermektedir. En cesaret verici şekilde, kapsayıcı 

ve çeşitli bir liderlik gösterdi: sosyal girişimlerin% 40'ı kadınlar tarafından 

yönetiliyor; % 31'inin Siyah Asyalı Azınlık Etnik yönetmenleri var; % 40'ının 

engelli bir yönetmeni var. Deloitte İnsan Sermayesi Trendleri 2018, 2018'de 

sosyal girişimlerde artış gösterdi.

Bir sosyal girişimin tek bir yasal tanımı yoktur ve bu nedenle hem organizasyon 

içinde hem de tüketiciler ve müşteriler için kafa karışıklığına neden olabilir.

Birleşik Krallık Hükümeti sosyal girişim tanımına göre, bunlar "hissedarlar ve mal 

sahipleri için kârı en üst düzeye çıkarma ihtiyacından ziyade, artıları esas olarak 

bu amaç için işletmeye veya topluma yeniden yatırılan sosyal hedefleri olan 

işletmeler" dir.

Birlikte Yaratıyoruz !!



Teknoloji endüstrisindeki kadınların ciddi şekilde yetersiz temsil edilmesi her zaman haberlerde yer 
alıyor. Silikon Vadisi'ndeki tüm büyük şirketler bunun için savaşıyor ancak istatistikler sosyal sektör için 
çok daha iyi. Sosyal girişim veya kar amacı gütmeyen model, giderek daha fazla sayıda kadın 
temsiline sahiptir: sosyal girişimlerin yüzde 38'i artık kadınlar tarafından yönetilirken, geleneksel iş 
dünyasında kadınlardan iki kat daha fazla erkek var. Independent tarafından aktarılan diğer bir 
haberde, sosyal sorunlarla mücadele eden şirketlerin yüzde 90'ından fazlasının liderlik ekiplerinde en 
az bir kadın var, tamamı erkek olan küçük veya orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) neredeyse yarısının 
aksine. bu daha nitelikli kadın liderler bulmamızı engelliyor mu?

'Kız gibi' düşünmek ticari açıdan mantıklı - ve geride 
kalmayan markalar
Lady Geek CEO'su Belinda Parmar, empatik, kadın 
liderliğindeki reklamcılığın sadece bir yenilik, adet 
klübü mantrası değil, hem erkeklere hem de kadınlara 
reklam veren tüm markalar tarafından kullanılan bir 
strateji olması gerektiğini söylüyor..Şimdi izleyin

Sosyal girişimlerdeki kadınalrı geliştirmek: Güçlükler ve zorluklar Sosyal girişimlerde 
kadınlar

Kadın Sosyal Girişimcileri 
Geliştirmek:
Güçlü Yönler ve Zorluklar
Bunu okuyun

Bu bölümde bir dizi film, kısa video, şarkı vb… beğenip 
size öneriyoruz.

Accelerating Women’s 
Enterprise (AWE), İngiliz 
Kanalı'nın her iki 
tarafında çeşitli 
bölgelerde yaşayan 
kadınların kişisel 
becerilerini artırmalarına 
ve iş fikirlerini ve 
bilgilerini geliştirmelerine 
yardımcı olan yeni bir 
ortak projedir.

Kadınları, tamamı 
kadınlar için özel olarak 
geliştirilmiş yeni eğitim 
atölyeleri, yüz yüze 
danışmanlık, mentorluk 
ve çevrimiçi öğrenme 
yoluyla destekleyeceğiz.

Bunu izleyin

SOSYAL SEKTÖRDE KADIN TEMSİLİ ÇOK DAHA İYİ

Birleşik Krallık'ta bir 
sosyal girişim kurmayı 
düşünüyorsanız, işte size 
destek sunan bazı web 
siteleri, programlar ve 
kuruluşlar.

aynı soru

farklı cevap

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
https://justenterprise.org/landing-page/
https://justenterprise.org/landing-page/


Yani büyük bir hayalin var, şimdi ne olacak? Pekala, eyleme geçirme zamanı. Büyük rüyalar inanılmaz derecede ilham 
verici olabilir, ancak harekete geçene kadar rüyalardan biraz daha fazlasıdır. Bugün size büyük hayalinizi gerçeğe 
dönüştürmenin 10 yolunu göstereceğim.
1. İnanın - Büyük bir hayali gerçekleştirmek için ona kendinizin inanması gerekir. Kulağa basit geliyor, ancak pek çok 
insan kendileri için çok büyük olduğunu veya gerçekten ulaşılamaz olduğunu düşündükleri bir hayalin peşinden 
gidiyor. Büyük hayalinize ulaşmanın ilk adımı, bunun mümkün olduğuna inanmaktır.
2. Günlük Eylemler Yapın - Eylem olmadan rüya görmek bir şey değildir. Büyük hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için 
günlük eylemler yapın. Ne kadar küçük olursa olsun, attığınız her eylem sizi büyük hayalinize bir adım daha yaklaştırır 
ve her gün harekete geçersiniz, ivme kazanırsınız. Her gün küçük bir eylem o anda önemli gelmeyebilir, ancak 
zamanla küçük şeyler toplanır. Büyük hayalinize doğru ilerlemek için her gün küçük bir şey yaparsanız, bir yılda neler 
başarabileceğinizi hayal edin!
3. Bir Zaman Çerçevesi Ekleyin - Zaman uçar ve eğer bir şey için belirlenmiş bir zaman diliminiz yoksa saatler, 
günler, haftalar ve aylar sizden kolayca kaçabilir. Kendinizi hareketli ve sorumlu tutmak için büyük hayalinize bir 
zaman çerçevesi koyun. Bunu yapmanın en iyi yolu, bir lansman tarihi belirlemek ve ardından geriye doğru çalışmak 
ve yol boyunca kilometre taşlarına ulaşmak için belirli tarihler ayarlamaktır.
4. Büyük ve Canlı Düşler - Her şey büyük hayal etmekle başlar! Rüyanızın en şaşırtıcı enkarnasyonunu hayal edin 
ve bunu hayal edin. Bunu başarmanın nasıl bir his olduğunu hayal ederek gerçeğe dönüştürün. Sonuç olarak 
hayatınız nasıl olur? Her gün nasıl hissederdin?
5. Muhalifleri Yoksay - Ne zaman büyük bir hayalin peşinden gidersen, her zaman sana bunun yapılamayacağını 
söyleyen muhalifler olacaktır. Arkadaşlarınız ve aileniz olabilirler, ancak onları kalbinize değer verdiğiniz için haklı 
oldukları anlamına gelmez. Çoğu zaman insanlar bir şeyin yapılamayacağını söylediğinde, bunun nedeni kişisel 
deneyimlerinde bunun mümkün olmamasıdır. Onları dinlemeyin; büyük hayalinizi gerçekleştirme güdüsü, motivasyonu 
ve yeteneği olan eşsiz bir bireysiniz.
6. Hayalinizi Başkalarıyla Paylaşın - Büyük hayalinizi kilit altında tutmayın, başkalarıyla paylaşın. Herkes buna 
katılmayacak olsa da, bunu yapanlar da olacak ve bu insanlar hayalinizi gerçekleştirmenizde size çok yardımcı 
olabilir. Size inanan insanlar, çöktüğünüzde sizi güçlendirecek, sizi motive edecek ve ilham verecek ve en çok ihtiyaç 
duyduğunuz anda sizi doğru insanlarla temasa geçirecek.
7. Beklentilerinizden Vazgeçin - Büyük bir hayale doğru çalışırken beklentilere sahip olmamak zordur. Sonuçta, üstü 
kapalı beklentileriyle gelecek vizyonunuz size rehberlik eden şeydir. Mesele şu ki, katı beklentilerin sizi gerçekten 
yakalayabileceği büyük bir hayale ulaşma yolunda o kadar çok iniş ve çıkış var ki. Beklentilerinizden vazgeçerseniz, 
yoldaki bazı şeyler tam olarak plana uygun gitmediğinde, hayal kırıklığının ağırlığı olmadan büyük hayalinizin 
peşinden gitme özgürlüğüne sahip olacaksınız.
8. Bir Kaçınılmazlık Zihniyetini Kabul Edin - Bir kaçınılmazlık zihniyeti, büyük hayalinize ulaşmadan önce sadece 
bir zaman meselesi olduğunu bilmekle ilgilidir. Mesele ne zaman, bununla ilgili değil. Kaçınılmaz bir zihniyetle 
çalıştığınızda, başarı yakındır ve motivasyonunuz, motivasyonunuz ve çalışmanız bunu yansıtır. Kaçınılmazlık 
zihniyeti güçlüdür çünkü tüm bakış açınızı değiştirme potansiyeline sahiptir.
9. Büyük Hayalinize Yer Açın
Büyük hayalinizin yeşermesi için hayatınızda ona yer açmanız gerekir. Artık size hizmet etmeyen her şeyi 
temizlemeniz ve büyük hayaliniz üzerinde çalışmak için zaman ve alan yaratmanız gerekir. Bu, günlüğünüzdeki diğer 
taahhütleri temizlemek veya bir ev ofis alanı oluşturmak anlamına gelebilir.
10. İvmeyi Devam Ettirin - Büyük bir hayale ulaşmanın en önemli adımı, ivmeyi devam ettirmektir. Büyük hayalinize 
ulaşmak için harekete geçtiğiniz her gün, ivmenizi geliştirir ve bir adım daha yaklaşırsınız. Kendi tarafınızda ivme 
kazandıktan sonra durdurulamaz bir güç haline gelirsiniz ve başarı çok yakında olur.
.

Esnek ve açık fikirli olmaya odaklanın

Bir hayalim var?

Şimdi uygulamaya geçirin 

...

Örgütsel amaç geniştir ve her gün yaptığınız işle 

hemen bağlantı kurmayabilir. Daha derin 

bireysel amacınız, günlük çalışma bağlamına 

bağlanamayacak kadar geniş olabilir. Yani bir 

köşede organizasyon amacınız ve başka bir 

köşede kişisel amacınız var. Kaynak:Springer 

Link

Anahtar Kelime: Tasarım, Uygulama Bağlama

Bölüm 2 - Ünite 2 - Bireyler arasında bağlantı kurun ve neler 

yapabileceğinizi değerlendirin
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Son yıllarda, Avrupa'da sosyal girişimler için sermaye mevcudiyetini artırmayı amaçlayan yeni modeller, platformlar 

dahil olmak üzere birçok yeni girişim ve finansman fırsatı oluşturulmuştur.

Öncelikle SE tohum sermayesi sağlar ve fonlar genellikle çocuklar ve gençlere yönelik müdahalelere değil, aynı 

zamanda iş yaratma ve evsizliğe yönlendirilir.

Ayrıca, birçok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren, sosyal ve ekolojik değer yaratmaya net bir şekilde odaklanan 

işletmelere odaklanan bazı sosyal bankalar vardır. Ayrıca, bu sosyal bankaların Topluluk ve Dernekler ile birlikte

Son zamanlarda yaşanan bir olgu da sosyal girişim için yeni bir finansman kaynağı sağlıyor. Avrupa Komisyonu, 

yerel topluluklara fayda sağlayabilecek ve toplumu ilerletebilecek Sosyal Girişimleri finanse etmeye çok isteklidir.

İşletmeler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve hükümet, dünyanın en acil sorunlarını çözmekte başarısız oldu (Visser, 

2010). Bu bağlamda, karma örgütler ve yenilikçi bireyler, toplum için değer yaratma arayışında özel ve kamu sektörü 

arasındaki sınırları bulanıklaştırmaya başladı (Dees ve Anderson, 2006). Bu organizasyonların ve bireylerin ortaya 

çıkışı, sosyal değer yaratma peşinde koşmak için pazar temelli çözümler kullanan varlıklar olan "sosyal girişimler" ve 

"sosyal girişimciler" kavramlarını doğurdu (Dees, Emerson ve Economy, 2001).

Bir fikir olarak, Sosyal Girişimlerin anlaşılması ve yaratılması daha da zordur. Sadece kârla ilgili değiller ve sadece 

sosyal gelişimle ilgili değiller. İkisinin birleşimidirler ve onları yaratırken liderin bu iki değeri de dengeleyebilmesi 

gerekir.

Tıpkı her tür girişimde olduğu gibi, markalaşma, sosyal olsun ya da olmasın yeni bir işletmenin muhtemelen en 

önemli yönüdür. Dolayısıyla, bir sosyal girişimin bile hem kar elde etmek hem de sosyal gelişme sağlamak için iyi bir 

markalaşma stratejisine ihtiyacı vardır. Ancak sosyal girişim kadar karmaşık bir şey için bir marka stratejisi nasıl 

oluşturulur?

The model Watch here

Anahtar dengedir. Sosyal

girişim odaklanmamalı

yönlerinden sadece biri. Orada

sağlıklı bir karışım olmalı

sunmaları gereken her şey

biri diğerini küçültmeden.

Örneğin, bir sosyal girişim, çok yüksek üretim maliyetleri olan ürünler sunmamalıdır, çünkü ulaşmaya çalıştığı sosyal 

inovasyon ve gelişmeye ters düşebilir. Aynı zamanda, kuruluşun sunması gereken yaratıcı çözümler, aynı nedenden 

ötürü, patronluk taslayan veya herhangi bir şekilde uygulamada "ucuz" görünemez.

  Focus on cultural identity is a ubiquitous concept in intercultural communication. 

Sosyal girişimler, ekonomik ve sosyal alanların uzun süreli kapsayıcı büyümesini ve demokratikleşmesini 

temsil eder ve sosyo-ekonomik zorlukları yenilikçi yollarla ele alırken, insanları işgücü piyasasına yeniden 

entegre ederek ve katkıda bulunurken ekonomik zorluklara karşı dirençli olduklarını kanıtladılar. genel 

sosyal uyuma.

Bu özet, yasal çerçeveler, finans, piyasa erişimi ve destek yapılarından eğitim ve becerilere kadar bir dizi 

politika alanını kapsayan, çeşitli AB üye ülkelerinde 20 girişimin analizinden sosyal girişimleri 

güçlendirmek için politika dersleri çıkarmaktadır.

Anahtar kelimeler: Sosyal Girişimler için 
Markalaşma
Bir Sosyal Girişimin görece "alışılmadık" doğası nedeniyle, 
markalaşma sürecine aktif olarak dahil olmanız gerekir. Her 
markalaşma projesi, önemli olduğu kadar benzersizdir. En 
başından itibaren orada olun ve "Marka" modelinde en 
başından itibaren aktif bir rol oynayın.

Is branding 
project unique as 
it is important?
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Sosyal Etkiyi Değerlendirmek Neden Önemlidir? 

Sosyal Girişimler için sosyal etkiyi ölçme
Bir sosyal girişimin yararlanıcılarının ihtiyaçlarını karşıladığını ve 

sosyal hedeflerine ulaştığını gösterir.

Bir sosyal girişimin paydaşlarının (iç ve dış) beklentilerini 

karşılamasına izin verir. Üç vardır

paydaşların birincil, ikincil ve üçüncül seviyeleri:

 Birincil: İşletmenizle menfaati olan öncelikli kilit paydaşlar 

(örneğin, yöneticiler ve fon sağlayıcılar veya yatırımcılar).

 İkincil: daha az etkili paydaşlar (örneğin çalışanlar, tedarikçiler 

ve müşteriler).

 Üçüncül: İşletmeyle biraz ilgisi olan paydaşlar (örneğin, 

medya)

Bir sosyal girişimin performansını sosyal, çevresel ve ekonomik 

hedeflere göre araştırmasına yardımcı olur.

Pazarlamayı ve ihaleyi destekler, bu nedenle yeni iş fırsatları 

açar.

Sosyal Etkiyi Ölçme Sistemleri

Sosyal etkiyi ölçmek için iki ana sistem vardır:

 Sosyal Denetim Ağı (SAN)

 Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI)

Sosyal Muhasebe İşlem Akışı

Sosyal muhasebe sürecinin dört ana aşaması vardır.

İlk aşama: Sosyal Girişim:

 Sosyal girişimin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini 

belirlemek

 Vizyonu karşılamak için hedefler ve öncelikler belirlemek

 Uzun vadeli vizyonun ve sosyal girişimin uzun vadede neler 

başaracağının tanımlanması

 Orta vadeli stratejinin ve önemli kilometre taşlarının ana 

hatlarını çizmek

 Kısa vadeli operasyonel kriterlerin belirlenmesi

İkinci aşama: Dış Görünüm:

 Paydaşların ve sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi

 Dış paydaşlar tarafından elde edilen faydaların 

değerlendirilmesi

 Sorunların belirlenmesi

 Çözümlerin tasarımı, planlanması ve uygulanması

Üçüncü aşama: İç Görünüm:

 Organizasyonun değerlendirilmesi

 Operasyonların etkinliğinin değerlendirilmesi

 Yönetim sistemlerinin verimliliğinin gözden geçirilmesi

 Yönetim kurulu üyelerinin, personelin ve gönüllülerin 

memnuniyetinin değerlendirilmesi

Dördüncü aşama: İnceleme ve Planlama:

 Öğrenme dersleri

 İyileştirmeler için değişiklik yapmak

 Bir sonraki yılın strateji ve kriterlerini planlamak

Sosyal denetim, yukarıdakilerin harici bir değerlendirmesidir.



Başkalarıyla nasıl bağlantı 

kurarım?

Bunu izleyin

Sosyal Girişimcileri 

Destekleyen Kadınlar 

Tohumluk Finansmanı 

Kampanyası - KAMPANYA 

2015 yılında başarıyla 

tamamlandı mı?

Sosyal değişim için Avrupa'daki kadın 

girişimcileri güçlendirmek Nasıl

Women's Writes. A book club 

for women, by women.

Bunu izleyin

BBC World, 7 Mart 2014 

Cuma günü, Uluslararası 

Kadınlar Günü'nden bir 

gün önce, dünyanın dört 

bir yanından kadınları bir 

araya gelerek iş 

dünyasında bir araya 

getiren "100 Kadın" 

programından ilham, 

işbirliği ve başarı 

hikayesini sunuyor İzle 

Video

Bunu okuyun

Sosyal girişimde başı çeken kadınlar

İngiltere'deki sosyal girişimlerin neredeyse yarısı kadınlar tarafından yönetiliyor ve bazıları The Big 

Issue Shop aracılığıyla harika ürünler satıyor

Bu bölümde bir dizi film, kısa video, şarkı vb… beğenip size öneriyoruz.

Urban Adventures'da kadın liderleri aktif olarak teşvik 
ediyor ve destekliyoruz. Ayrıca turizm sosyal 
girişimciliğinin destinasyonlarımızda olumlu ve uzun 
süreli bir etki yaratmanın en etkili yollarından biri 
olduğuna inanıyoruz. İkisini de birleştirdiğimizde ne 
kadar iyiye ulaşıldığını hayal edin! 🙂 In Focus 
Programımızın bir parçası olarak Urban Adventures, 
kadınları güçlendiren ve / veya kadın sosyal 
girişimciler tarafından yönetilen çeşitli sosyal 
girişimlerle ortaktır. Bunu okuyun

farklı cevap

aynı soru
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Bir topluluk çıkar şirketinin avantajları

Standart bir şirket ile karşılaştırıldığında, bir topluluk çıkar şirketi özellikle birkaç avantaj sağlar:
1 Sosyal hedeflere açık bir bağlılık. Normal limited şirketlerin ana sözleşmesinde sosyal amaçlar 
belirlenebilirken, topluluk menfaatine sahip şirket statüsü, ortak bir amaca açık bir taahhüt verir.
2 Belirli finans türlerine erişim. Bazı bağışçılar, bu araçların sağladığı korumalar nedeniyle, fonların 
belirtilen amaçlar için kullanılmasını sağladığından, yalnızca hayır kurumlarına veya topluluk çıkar 
şirketlerine bağış yapacaklardır.
3 Sınırlı sorumluluk ve koruma. Limited şirket olarak faaliyet gösteren diğer işletmeler için olduğu 
gibi birincil avantaj, sınırlı sorumluluktur. Bu, işletmenin sahibi ve yöneticisi olanlar için önemli bir 
güvenlik unsuru sağlar.
4 Aşinalık. Direktörler ve hissedarlar / üyelerle tamamlanan limited şirket yapısı, organizasyonu 
yürütmekten sorumlu olanlara aşina olacaktır ve özellikle bir hayır kurumuna kıyasla işletmesi nispeten 
kolaydır.
5 Limited şirket yapısının esnekliği. Bir toplum çıkarına sahip şirketin temelini oluşturan limited 
şirket yapısı, farklı kuruluşların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik sağlayabilir.
6 Amacın sürekliliği. Bir tür limited şirket olarak, bir topluluk çıkar şirketi kendi yasal statüsüne 
sahiptir ve bu nedenle feshedilene veya bir hayır kurumuna dönüştürülene kadar faaliyetini sürdürecek 
ve topluma fayda sağlayabilecektir.
7 Kurulum daha hızlı. Bir topluluk çıkar şirketi kurmak, bir hayır kurumundan daha hızlıdır; Şirketi 
oluşturmak için tek bir konsolide başvuru, kendilerinin ve CIC Düzenleyicisinin ayrı ayrı gözden 
geçirdiği Şirketler Evi'ne yapılır.
8 Azaltılmış yönetişim gereksinimleri. Ayrıca, bir topluluk çıkar şirketi için bir hayır kurumundan 
daha düşük bir sürekli yönetim seviyesi vardır. CIC'ler CIC Düzenleyicisi tarafından düzenlenirken, bu 
nispeten 'hafif dokunuş'tur ve temel şart, yıllık Topluluk İlgi Raporunun sunulmasıdır.
9 Stratejik kontrol ile ödeme alma arasında seçim yapma zorunluluğu yok. Bir hayır kurumunun 
yönetim kurulu üyelerine genellikle yalnızca anayasasının buna izin verdiği durumlarda ödeme 
yapılabilir ve bu, hayır kurumunun çıkarlarına en uygun şekilde gerekçelendirilebilir.
10 Çok çeşitli olası sosyal hedefler ve sosyal kurumsal. Müsaade edilebilir sosyal amaçlar ve takip 
edilebilecekleri yollar bir CIC için hayır kurumundan daha geniştir. Topluluk ilgisinin tanımı
CIC'ler için geçerli olan "Topluluk İlgi Testi",
hayır kurumları için geçerli olan eşdeğer 'Kamu Yararı Testi'.
Bu, hayırseverlik için uygun olmayan birçok amacın olduğu anlamına gelir.
statü yasal olarak bir CIC aracılığıyla takip edilebilir.

Netlik ve Bağlılığa Odaklanın

Avantajları nelerdir

Toplumumu kurduğumda

Sosyal girişim

Bir taahhütte bulunmak, kendinizi bir kişi veya bir 

amaç gibi bir şeye adamayı içerir. Bir taahhütte 

bulunmadan önce dikkatlice düşünün. Bir 

taahhüt sizi yapmaya mecbur eder!

Anahtar kelime: Açık bir taahhüt

Bölüm 2 - Ünite 3 - Anlamlı Değerler!
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Adım 1: İstediğiniz Hedef Hakkında Açık Olun

Sağlam bir ortak vizyon oluşturmanın ilk adımı, neyi başarmayı umduğunuz konusunda net olmaktır. 

Unutmayın, vizyonunuz hedefinizdir. Ona ulaşmak için takip ettiğiniz strateji, yolculuğunuzdur. İkisini 

karıştırmamak önemlidir.

İngiliz / Amerikalı yazar ve motivasyon konuşmacısı Simon Sinek'e göre

“Vizyon bir hedeftir - tüm çabayı odakladığımız sabit bir noktadır. Strateji bir rota - bizi gitmek istediğimiz yere 

götüren uyarlanabilir bir yoldur. "

Sağduyuya göre nereye gittiğiniz konusunda ne kadar net olursanız, ekibinizi ona doğru çalışması için 

harekete geçirmek o kadar kolay olacaktır. Net bir vizyon, çalışanlarınızın kendi departman hedeflerini 

belirlemelerine ve başkalarıyla işbirliği yapmalarına da yardımcı olacaktır, çünkü hepsinin aynı hedef için 

çalıştıklarını bilirler.

Benzer ilgi alanlarına sahip insanlar bir araya geldiğinde ve ortak bir vizyonu paylaştıklarında, kolektif enerji 

otomatik olarak ateşlenir. Gerçek bir bağlılık duygusu var. Ve ortak vizyona odaklanıldığında başarı, dahil 

olan herkes için aynı anlama gelir.

Bunun güzel bir örneği, organizasyonel vizyonu "dünyanın bilgisine tek bir tıklamayla erişim sağlamak" olan 

Google'dır. İşlerini farklı alanlara doğru genişletmiş olsalar da, Google'ın vizyonu o kadar gerçek oldu ki, 

şirket adı bilgi aramakla eşanlamlı bir fiil haline geldi. Bu, güçlü bir vizyonun gücüdür.

Netlik olmazsa ekibiniz verimsiz ve verimsiz hale gelecektir. Net bir varış noktası ile odaklanabilir ve ilham 

alınabilir.

Adım 2: Büyük Düşleyin

Goethe şöyle yazdı:

"Cesaret dehaya, sihir ve güce sahiptir."

İnsanların gerçekten ilham alması için vizyonun büyük olması gerekir. Zor görünen bir şey olması gerekiyor, 

böylece ekibinizi başarabilmek için en iyi benliklerinden yararlanmaya çağıracak.

3. Adım: Güçlü Bir Amaç İletin

Ortak vizyonunuzun arkasındaki itici güç, amacınızdır. "Neden" i bilip anladığınızda, "nasıl" a odaklanmak için 

daha fazla motive olursunuz. Henry David Thoreau'nun yazdığı gibi,

"Meşgul olmak yeterli değil, karıncalar da öyle. Soru şu ki, neyle meşgulüz? "

Adım 4: Stratejik Hedefler Belirleyin

Ortak bir vizyona karar verdikten sonraki adım stratejik hedefler belirlemektir. Unutmayın, vizyon hedeftir ve 

strateji oraya varmanın yolunun belirlenmesine yardımcı olur. Böylece, açık bir strateji, ulaşılabilir görünmesi 

için yüksek vizyona pratiklik duygusu getirmeye yardımcı olur.

Geleceğe beş ila on yıl sürecek bir proje.

Bir organizasyon olarak amacınızı ve 

pozisyonunuzu belirleyin.Operasyonlarınızda 

başarının neye benzediğini açıklayın.

Şirketinizin türünü ve yapısını 

düşünün.Rakiplerinize referans verin veya bir 

benzetme oluşturun.Ölçülebilir bir hedef 

tanımlayın.Size enerji verecek Paylaşılan vizyona odaklanın.

Anahtar kelimeler: VİZYON

İstediğiniz hedef 
konusunda net 

olun

Bölüm 2 - Ünite 3 - Anlamlı Değerler!
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Vizyonunuzu, misyonunuzu ve değerlerinizi belirlemek:

Sosyal girişimciler ilginç bir fikri alırlar ve onunla çalışırlar çünkü azimli, hırslı ve bir tür kalıcı sosyal etki 
yaratmak isterler. Başarmak istedikleri bir hayalleri ve bunu nasıl başaracaklarına dair bir planları var. Hayal 
vizyondur; plan görevdir. Projenizin veya organizasyonunuzun vizyon ifadesi, her ne kadar siz projenin 
konseptini ve tasarımını geliştirdikçe gelişmesi muhtemel olsa da, her zaman kişisel vizyonunuzdan 
taşınacaktır. Vizyon ifadesi, projenin veya organizasyonun gerçekleştirmeyi amaçladığı uzun vadeli hedefi 
ifade eder. İlham verici olmalı ve gerçekleştirildiği takdirde projenin / organizasyonun iyi yapılmış bir işi 
yansıtarak sona erebileceği ve faaliyete son verebileceği anlamına gelen bir ortama ilham vermeli ve 
hedeflemelidir.

Dışlanmış veya azınlık bir grubu destekleyen sosyal girişimler için vizyon, o gruptaki tüm insanların topluma 
tam olarak katılmalarını ve haklarından yararlanmalarını sağlamak olabilir; Alternatif enerji teknolojisi sunan bir 
kuruluş, sürdürülebilir şekilde yakıt alan bir gezegen vizyonuna sahip olabilir. Vizyon beyanı, tüm paydaşlarınız 
- personeliniz, ortaklarınız, müşterileriniz, yararlanıcılar, fon sağlayıcılar / yatırımcılar ve düzenleyici ve yasal 
kurumlarla - etkileşim kurmanız için tek hatlı kancanız görevi görecektir.

Aksine, misyon ifadeniz, ne yaptığınız ve neden yaptığınızın açık ve basit bir özetidir. Projenizin iç işleyişi ve 
hedefleri hakkında kısa bir fikir vermeye daha çok odaklanmıştır. Marjinal bir grubu destekleyen sosyal girişim 
için misyon, bireylerin haklarını daha iyi anlayıp erişebilmeleri için tavsiye ve bilgi hizmetleri sunmak ve yasal 
hizmet sağlayıcılara eğitim sağlamak olabilir. Yeşil teknoloji projesi, enerji şirketlerine, geleneksel enerji 
kaynaklarına göre rekabetçi fiyatlarla sürdürülebilir teknoloji ürünleri ve hizmetleri sunma misyonuna sahip 
olabilir.

Birkaç pratik noktaya değinmeye değer:
Vizyon ve misyon ifadelerini karıştırmak kolaydır. Erken vizyon ifadeleriniz, aklınızdaki gerçek projeye çok 
yakından odaklanmış olabilir ve misyon ifadelerine çok daha yakın olabilir. Bir vizyon bildirgesindeki ilk 
geçişinizden başlayarak, kendinize bu vizyona ulaşmanın neden önemli olduğunu sormaya devam edin - 
değişim hedeflerinizi en yüksek seviyelerde ifade etmeye başlamak için merdiveni daha da ileriye taşıyıp 
çalışamayacağınızı görün. Örneğin, projeniz ülke genelinde çoğaltılırsa veya müşteri tabanınız katlanarak 
büyürse, yolun aşağısında gerçekleşebilecek daha büyük, sistemik değişiklikleri düşünmeye değer olabilir. 
Vizyonunuzu ve misyon ifadelerinizi mükemmelleştirmek konusunda fazla takıntılı olmayın. Kesin ifadeler, 
sözdizimi ve yapı üzerinde uzun tartışmalarla, herkesin bildiği gibi, çivilemek zor. Ve ne kadar çok insan dahil 
olursa, o kadar yanıltıcı olur! Vizyonunuzu ve misyon ifadelerinizi devam eden işler olarak düşünün. Aslında, iş 
modeliniz geliştikçe ve iyileştirildikçe, özellikle misyon beyanınız olmak üzere onları değiştirme ihtiyacı olabilir.

Değerler
Çoğu hayır kurumunda ve artan sayıda ticari kuruluşta olduğu gibi sosyal girişimler, genellikle bir projenin veya 
kuruluşun nasıl çalışacağına dair yol gösterici ilkeler olarak hareket eden bir dizi değere sahip olacaktır. 
Değerlerin genellikle etik veya ahlaki bir temeli olacaktır; projeye veya organizasyona katılan diğerlerinin bu 
değerleri desteklemesi ve sürdürmesi beklenecektir.

Bazı değerler doğası gereği "genel" olabilir, örneğin:
Etik ticaret standartlarına ve uygulamalarına bağlı kalmak
Çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek
Tüm angajman ve operasyon alanlarında ayrımcılık yapılmaması
Diğerleri, belirli projenize veya odak alanınıza daha spesifik olabilir, örneğin:

Projenin desteklemeyi amaçladığı hedef kitleye mümkün olan yerlerde istihdam fırsatları sunmak
Yerel istihdamı teşvik etmek için belirli hammaddeleri belirli bir yerel üretici grubundan tedarik etmek
Kendi değer sisteminizi ve bunların projenize nasıl aktarılması gerektiğini düşünmek, bu tasarım aşamasında 
yararlı bir adımdır. Bu değerler, daha sonra gelecekteki paydaşlarla ilişkileri belirlemenize ve geliştirmenize 
yardımcı olacaktır. Vizyon ve misyon ifadelerinizden farklı olarak, ilk değerler kümenizin siz ilerledikçe çok fazla 
değişmesi olası değildir; ancak projenizi daha da geliştirdikçe ve faaliyet gösterdiğiniz ortam hakkında daha 
fazla bilgi edindikçe, onu ek değerlerle pekiştirebilirsiniz.



"Sosyal inovasyon, sosyal ilerlemeyi desteklemek için zorlu ve 

genellikle sistemik sosyal ve çevresel sorunlara etkili çözümler 

geliştirme ve uygulama sürecidir. Çözümler genellikle hükümet, 

iş dünyası ve kar amacı gütmeyen dünya genelinde bileşenlerin 

aktif işbirliğini gerektirir"

Sosyal Girişimcilikte Değer Yaratımını 
Anlamak: Misyon, Strateji ve Etki 
Ölçümünü Uyumlaştırmanın Önemi Read 
this

Problems? Solutions!

Misyon ve Amaç
Herhangi bir sosyal girişim için başlangıç noktası, 
neyi başarmaya çalıştığınız, motivasyonunuzun 
ne olduğu ve bunu nasıl yapacağınız konusunda 
net olmaktır.Read This

Harika Bir Fikir | Yüzyılların 
damgasını geri almak için
 Watch it now

Perde üreticilerinden müzik 
yapımcılarına, Birleşik Krallık'ta sosyal 
değişimi yönlendirmek için yaratıcı ve 
yenilikçi çözümler kullanan heyecan 
verici bir dizi kişi ve kuruluş var. 
Kuşkusuz bu büyümeye devam eden bir 
sektör.Read This

Bu bölümde bir dizi film, kısa video, şarkı vb… beğenip 
size öneriyoruz.

aynı soru

farklı cevap
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1. Önce zihninizde kazanın. Doğal olarak kendinize güvenebilirsiniz, ancak muazzam engeller planınıza ve kişisel 
yeterliliğinize olan inancınızı sarsabilir. Kaçınılmaz engellerin olumsuz etkisine karşı aşı yapmak için, zaferin neye 
benzediğine dair kristal netliğinde bir vizyonla bağlılığınızı güçlendirin. Navy SEAL Trident'i almak, 60 pound kaybetmek, 
yeni bir ürün piyasaya sürmek veya fon sağlamak - sizin için önemli olan herhangi bir şey olabilir. Günlük görselleştirme ve 
kutudan nefes alıp verme yoluyla vizyonunuzu yeniden gözden geçirin (nefes alın, tutun, nefes verin ve her biri dört saniye 
bekleyin). Bu "akılda kazanma" süreci, her türlü zorluğun üstesinden gelmek için büyük bir cesaret geliştirir. Görev 
tamamlanana kadar günlük küçük kazançlarda zarafet ve mizahla zaferi güvenle bulacaksınız.

2. Geçici inançsızlığın nedenini ortaya çıkarın. Güçlü yönlerinizi, sınırlarınızı ve durumunuzun gerçekliğini her gün 
dürüstçe inceleyin. Bazı günler kendinize inanmayacaksınız ve bu sorun değil. Ancak, bu geçici güvensizliğin nereden 
kaynaklandığını paketinden çıkarabilir ve görebilirseniz, ilerlemek için neyin gerekli olduğunu belirlersiniz: bir strateji 
değişikliği, işe almanız gereken bir yetenek, toplamanız veya doğrulamanız gereken bazı bilgiler veya başka bir şey. 
Acımasızca ilerlemek nihayetinde başarıya götürür, daha fazlası değil.

3. İnançlarınızda manyak olun. Hayattaki misyonlarımıza inanmak için genellikle üçüncü tarafların görüşüne ihtiyaç 
duymamız tuhaftır. Durum böyle olmak zorunda değil. En iyi girişimcilere "deli" oldukları, "makul" veya "gerçekçi" olmaları 
gerektiği tekrar tekrar söylenir. Sosyal baskılar her yerdedir. Çoğu haber kanalı bize korkmamızı, aykırı olmamayı ve "her 
şeyi sallamayın" diyor.

4. Hevesli kalın. Sarsılmaz inanç deneyimden gelir. Arkadaşım sordu, "Bununla nasıl başa çıkıyorsun? Yüzünde bir 
gülümseme var. Sır nedir? " Başarısızlık bir sonraki adıma geçmenin bir parçası, ancak ilk günlerde beni mahvetti. Sonra 
fark ettim ki her dört işletmeden üçü sektörümde başarısız oluyor. Hızlı ve ucuz bir şekilde başarısız olun. Her arızanın 
sonradan analizini yapın. Ne yanlış gitti ve nasıl daha iyisini yapabilirsin?

5. Düşüncenizi tersine çevirin. Benim püf noktam bir projeyi görevim olarak düşünmek; proje beni hazırladı, bu yüzden 
amaca hizmet etmekten başka seçenek yok. "Star Trek" filminin yeniden başlatılması senaryosunu yazma olasılığıyla 
karşılaştığımda, "Ben kimim bu kültürel mirası üstleneceğim?" Diye düşündüm. Ama bir sonraki düşüncem, "Bu 
önemsediğimi gösteriyor" oldu. Son düşüncem, "Bunu berbat etsem bile, neden bu kadar umursamayan birinin bunu 
mahvetmesine izin vereyim?"

6. Yetkinlik geliştirin. Koçlarımdan biri olan Pooh Richardson 10 yıldır NBA oyuncusuydu. Bana "Yeterliliğiniz, güveninizdir" 
dedi. Okul sistemiyle ilgili sorunlardan biri, bize herhangi bir pratik beceri vermemesidir, bu yüzden kendimize güvenimiz 
yok ve sonra benlik saygımızı yapay olarak artırmaya ve kendinden emin davranmaya çalışıyoruz. Ancak beyin bu şekilde 
çalışmaz.

7. Haksız avantajınızı artırın. Kendinize karşı sert olmak kolaydır. Ama haksız bir avantajı olmayan bir kişiyle tanışmadım. 
Haksız avantajınızı ortaya çıkarmak için, yapışkan notları çıkarın, hayatınızda elde ettiğiniz her kazancı yazın ve bunları 
bir duvara asın.

8. Olumluya odaklanın. Kimse sen değilsin ve bu senin gücün. Kendinize inanmazsanız kim inanır? Güven bulaşıcıdır. 
İnsanlar güven ve amaç duygusu yayanların etrafında olmak ister. Başarısızlıklarınıza takılmayın. Dersleri öğrenin. Onları, 
büyüklük arayışınızda denemeler veya alıştırma koşusu olarak değerlendirin. Ve tıpkı yüksek performanslı bir çalışana bir 
bonus teklif ettiğiniz gibi, başarılarınızın envanterini çıkarın ve onları kutlayın. Belki kendinizi bir günlük spa ile şımartın 
veya Bali'ye yaptığınız rüya gezisinde savurganlık yapın. Sizi motive edecek.

9. Başarısızlığı bir hatırlatma olarak kabul edin. Başarısızlığa bir kayıp değil kazanç olarak bakın. Temel yetkinliğiniz 
dahilinde bir şeyler yaptığınızda, başarılı olduğunuzu hatırlatacaktır. Temel yetkinliğiniz tutkunuza bağlıdır - bildikleriniz ve 
sevdiğiniz şeyler.

10. Üzerinde çalışmaya devam edin. Zihninize hakim olmazsanız, amacınızı, işinizi ve mali durumunuzu sabote ederek 
size hakim olur. Gözlerinizi oluşturmak istediğiniz vizyondan ayırmayın. Sezginizi dinleyin ve sezgisel zekanızı oluşturun. 
Başarılı insanların çoğu, içgüdüleriyle yenilikçi bir şekilde çalışır.

Bölüm 2- Ünite 4- Rüya gerçek olabilir

Her alan önemlidir. Her alan ilginç. Her alan 

bir Kadın Destekli İstihdam bağlamında iyi 

işleyecektir. Alanların hepsi birbiriyle çok 

bağlantılıdır. Doğruları veya en iyilerini nasıl 

seçerim? Kamp içinde herhangi bir alan 

diğerine göre daha faydalı olacak mı? 

Hepsinin bir değeri vardır.
Aklınla rüyaya odaklan ama ayaklarını yere bas

Bir stratejiye ihtiyacım var mı?
Anahtar kavram: Kendinize 
inanmayı ÖĞRENIN
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Stratejiye, zorluklara, kanallara ve rollere odaklanın

Fikir

Strateji

Başarı
Sosyal girişim nedir?
Sosyal girişimler:
bir kamu veya toplum yararına uygun bir ekonomik, sosyal, kültürel veya çevresel 
misyon tarafından yönetilen
gelirlerinin önemli bir kısmını ticaretten elde etmek
misyonlarının yerine getirilmesi için kârlarının / fazlasının çoğunu yeniden yatırırlar.
Sosyal İşletme Stratejisi
Sosyal Girişim Stratejisi, sektöre verilen mevcut desteği iyileştirmek ve genişletmek ve 
ülkeye sosyal girişim yoluyla istihdama katılımı ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi 
yönlendirmek için geliştirilmiştir. Sosyal girişimler, toplulukların ekonomik, çevresel ve 
sosyal refahında halihazırda değerli bir rol oynamaktadır ve genellikle gençlere, 
kadınlara ve engelli kişilere özellikle güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.
Strateji, sosyal girişimleri desteklemek için hükümet genelinde daha fazla koordinasyonu 
savunmaktadır. Sağlıklı bir sektör, kapsayıcı ekonomik büyümeyi, yeni iş yaratmayı ve 
dezavantajlı kişilerin işe girmesi ve sürdürmesi için daha fazla fırsatı destekleyecektir.
Strateji, üç eylem alanını tanımlar:
1. Etki ve yeniliği artırmak
2. İşletme kapasitesi ve becerilerinin geliştirilmesi
3. Pazar erişimini iyileştirmek.
Bu eylem alanlarının sekiz girişim yoluyla (strateji belgesinde ana hatlarıyla belirtilmiştir) 
uygulanması, sosyal girişim sektörü için büyüme ve gelişmiş sürdürülebilirliğe ve daha 
fazla sosyal ve ekonomik faydaya yol açacaktır.
Başlamadan önce Etki için bir Harita yapın
1. Bölgesel bölgelerinizdeki sosyal girişimlerin aranabilir bir haritası;
2. Sektöre katılımını desteklemek için bölüme sağlanan, kuruluşların isimleri, iletişim 
bilgilerini içeren sosyal girişimler ve aracıların bir veritabanı; ve
3. Yaş, büyüklük, yönetim çeşitliliği, sosyal amaç, performans ölçüm uygulamaları ve 
ekonomik ve sosyal etkiler dahil olmak üzere sosyal girişimlerin organizasyonel 
özelliklerini, faaliyetlerini ve etkilerini tanımlayan bir rapor.

Bölüm 2 - Ünite 4 - Bu rüya gerçek olabilir
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10 adımda bir sosyal girişim nasıl kurulur

• Sosyal girişiminiz için yasal bir yapı seçmek

• İlk iş planınızı yazmak

• Bir sosyal girişim başlatmak için para bulmak

• Sosyal girişimciler için hangi finansman mevcuttur?

• Başarılı finansman başvuruları nasıl yazılır

• Sosyal girişiminiz için bir marka geliştirmek

• Sosyal girişim kurulu nasıl kurulur

• Bir sosyal girişim danışmanı bulmak

• Sosyal girişimciler için İK'ya giriş

• Fiyatlandırmanızı doğru yapmak

• Sosyal girişiminiz için muhasebe başlangıcı

1. Ödevinizi yapın. Sosyal girişim terimine bu kadar aşina değilseniz endişelenmeyin, tek değilsiniz. 

Sosyal girişimciler, işlerini tanımlamak için bu terimi kullandıklarında boş bakışlara alışırlar.

2. Pazarınızı belirleyin. Sosyal girişimler, para kazanmak için bir hizmet veya ürün satan 

işletmelerdir. Toplumsal bir sorunu çözmek için dünyadaki tüm tutkuya sahip olabilirsiniz, ancak 

faturaları ödeyemezse işletmeniz ayakta kalamaz.

3. Biraz tavsiye alın Sosyal girişimciler arasında bir çeşit kabile zihniyeti vardır. İş yapmanın farklı bir 

yolunu buldukları için mutludurlar, şüphelileri seçim zamanında bir politikacı olarak dönüştürmek 

konusunda evanjelik olabilirler. Bu yüzden genellikle size nasıl başladıklarını anlatmaya isteklidirler… 

eğer zaman bulabilirlerse.

4. Açık bir sosyal misyona sahip olun. Bir sosyal girişim olarak, ÇOK misyonunuz hakkında soru 

sorulacak. Sizi öne çıkaran şey budur. Fon verenler, yatırım yaptıkları sosyal değişimden emin olmak 

isteyecek ve müşteriler sizin daha az etik alternatiflerden farklı olup olmadığınızı kontrol edecek. 

Hatta birkaç meraklı gazeteciyi iş kurmak için sadece yeşil yıkama yapmadığınızı kontrol 

ettirebilirsiniz.

5. Mali bilgileri belirleyin. Sosyal girişiminizi nasıl finanse edeceksiniz? Bir pot başlangıç   paranız 

yoksa, umutsuzluğa kapılmayın. Fikriniz yeterince ikna ediciyse, bazı kuruluşlar projenizi başlatmak 

için size biraz para vermeye isteklidir. İşte başlamak için para bulma konusundaki kılavuzumuz.

6. Yasallaştırın. Sosyal girişimlerin yasal biçimleri ilk bakışta kafa karıştırıcı görünebilir. Sosyal 

girişiminizi nasıl kurduğunuz, kendinize ödeyebileceğiniz maaşı (şirket hisselerle yapılandırılmışsa 

temettü açısından), almanıza izin verilen yatırımın türünü ve iş başarısız olursa kişisel mali 

yükümlülüğünüzü etkileyebilir. dikkatlice düşünmek önemlidir.

7. Gösteriş yapmaya başlayın. Potansiyel müşteriler sizi nasıl bulacak? Ve pazarlamanızla, 

nasılsınız

8. İş planınızı yazın. İşletmeniz hakkında herkesin sorabileceği tüm cevapları sağlamak için bir iş 

planı vardır. Ve bariz olanı ifade etmek gerekirse, bu bir plandır - işler ters gittiğinde (bir noktada 

kaçınılmaz olarak olacağı gibi) bu şeyin nasıl çalıştırılacağına dair yaptığınız tüm düşünceler için bir 

yuva.

9. Bir fark yarattığınızı kanıtlayın. Etkinizi ölçmek, işinizin niteliğine bağlı olarak zor olabilir - 

örneğin, akıl sağlığındaki bir gelişmeyi nasıl ölçebilirsiniz? Ancak etki bilgileri, işletmenizin etkili olup 

olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir ve değilse, yapmanız gereken değişiklikleri bildirebilir. 

Ölçtüyseniz ve olumlu sonuçlar alıyorsanız, bu hem yatırımcıları çekmek hem de pazarlama için 

harikadır - fikriniz işe yarar! Sosyal etkinizi neden ölçmeniz gerektiğiyle ilgili makalemiz faydalı bir 

başlangıç   noktasıdır.

Yani, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini düşündüğünüz bir 

fikriniz var. Daha da iyisi, para kazanabileceğini düşünüyorsun. Fikrinizi 

gerçek bir işe nasıl dönüştürürsünüz?



Birçok kişi hayallerinin potansiyelini görmekte güçlük çeker; onlardan vazgeçerler çünkü 

nasıl gerçekleşeceklerini görmezler... Hala hayallerini gerçeğe dönüştürüyorsun. Hayalleri 

gerçekleştirmeye zorlayamazken, bunları gerçekleştirmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. 

Belki belirli bir yere seyahat etmek istiyorum ...

Hayalinizi Bir 
İşletmeye 
Dönüştürmede 5 
Önemli Adım

Bin yıllık girişimcilik: rüya vs 
gerçeklik
Read This

Genellikle gençken 
başlar lar ve 
yaşlandıkça 
gelişmeye ve 
değişmeye devam 
ederler. Ama rüya 
görmekle onları 
başarmak arasında 
büyük bir fark vardır. 
Nihai soru şu: 
Hayallerimizi nasıl 
gerçeğe 
dönüştürebiliriz?
Watch it now

Başarılı girişimci kafasını 
bulutlarda uzun süre tutmaz. İşte 
hayalinizi gerçeğe dönüştürmenin 
ilk adımları
Make your Dream a reality. Read 
this

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon 
... biz sevdim ve size tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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https://www.inc.com/martin-zwilling/these-5-steps-will-transform-your-business-idea-from-a-dream-to-reality.html
https://stefanieoconnell.com/millennial-entrepreneurship-the-dream-vs-the-reality/
https://www.youtube.com/watch?v=qZQtNu6EbQ4&feature=emb_logo
https://www.entrepreneur.com/article/32776
https://www.entrepreneur.com/article/32776


Eğer yeterince arkanda nakit önemli bir miktar var ya da erken yatırım kazanmak için şanslı değilseniz, başlangıç 

aşamasında bir sosyal girişim pazarlama inanılmaz zordur. İnsanlar size yeterli fon olmadan, sadece sektöründe bir 

çentik yapamazsınız söyleyecektir. Ne var biliyor musun? Yanılıyorlar. Yapabilirsiniz - ve hiç çok nakit gerekmez.

Şansı vardır, muhtemelen henüz deneyimli bir dış danışman veya pazarlama ajansı kiralamak için bankada yeterli 

nakit yok, ama daha sonra gelebilir - hiç ihtiyacınız varsa. Bunun yerine, sadece yeterince yüksek sesle duyulması ve 

sosyal girişim için güzel haddeleme topu başlamalıdır bir gürültü yapmak için yapabileceğiniz bazı nispeten basit 

şeyler vardır.

1. Bir bütçe belirleyin - Bütçesiz pazaryapmak mümkün olsa da, fonlara erişiminiz varsa promosyon çalışmaları için 

bir miktar para ayırmak mantıklıdır.

Ancak, herhangi bir pazarlama biçimi yapmadan önce bir bütçe belirlemeniz gerekir. Biri olmadan, neredeyse 

kesinlikle aşırı harcama sona erecek ve yatırım getirisi değerlendirmek zor bir zaman var. Burada sihirli bir sayı ya da 

formül yoktur – sadece neyle rahat olduğunuzu öğrenin ve bu rakamı yazın; Sana nişan almak için bir şey verecektir.

2. Bazı izleyici kişilikleri geliştirmek -Kime satış yaptığınızı anlamak, pazara giden en iyi rotaları belirlemenize 

yardımcı olur. Bunu yapmak için, 'personas' olarak bilinen şeyi oluşturmanız gerekir. Bunlar hedef kitlenizin içinde yer 

alan kurgusal karakterlerdir. Onlara isimler, arka planlar, meslekler verebilir ve beğeni ve beğenmedikleri hakkında 

kısa açıklamalar yazabilirsiniz. Bu eğlenceli bir egzersiz, ve tam olarak kim hedefliyoruz ve nerede mevcut pazarlama 

seçenekleri içinde ikamet olasılığı net bir resim neden olacak.

3. Sosyal ile başlayın -Henüz yapmadıysanız, sosyal girişiminiz için Facebook, LinkedIn ve Twitter'da hesap lar açın 

ve potansiyel müşterileri, iş ortaklarını ve sektör etkileyicilerini takip etmeye başlayın. Tartışmalara katıl, kendi 

başlangıcını başlat ve sektör hakkında yorum sun. Bu zaman alır, ama sosyal medyada daha fazla vokal, daha fazla 

fark almak için büyük olasılıkla, ve hiçbir masraf için zaman dışında.

4. Rakiplerinden ilham alın- Eğer rekabetin pazarlama çabalarından korkunç bir çok şey öğrenebilirsiniz. Daha 

yerleşik olsalar bile kampanyalara da bir servet harcadıklarını düşünmeyin. Yakında yeterince büyük bütçeler talep 

etmek için akıllı pazarlama nokta olacak; sosyal medyada ya da kendi web sitesinde belirli bir blog içinde göz 

yakalayacak şeyler. Kiminle çalıştıklarına da bir göz atın; düşük bütçeli pazarlama söz konusu olduğunda ortaklıklar 

çok önemlidir.

5. Ortak yukarı- Yukarıda belirtildiği gibi, sağlam bir ortaklık stratejisi bir servet harcamadan sosyal girişim hakkında 

gürültü yapmak yardımcı olacaktır. İş ortakları söz konusu olduğunda işletmeniz için doğal uyumlar olacaktır; sizin 

veremezsiniz ama ürün iltifat bir şey sunan iş klasik bir örnektir. Şimdi potansiyel ortaklarla konuşmaya başlayın – bu 

sizin zamanınızdan daha pahalı değildir ve bütçe açısından benzer bir konumda olan organizasyonları neredeyse 

kesinlikle bulacaksınız. Birlikte, dünyayı ele alabilirsiniz!

6. Tutarlı bir marka imajı sunmak- Hedef kitlenizin sizi tanımaya ve işletmenize ısınmaya başlaması için, tüm 

pazarlama kanallarında tutarlı bir marka imajı sunmanız gerekir. Bu her blog, tweet ve Facebook durum güncellemesi 

sosyal girişimin kişiliğinde yazılması gerektiği anlamına gelir. Nasıl olmasını istiyorsun? Sokakta karşılaşsan nasıl bir 

insan olurdu? Bu marka imajına bağlı kalın, her zaman doğru olun ve sektörünüzde son derece tanınabilir olmaya 

başlayacaktır.

Toparlanma- Yukarıdaki fikirlerin belirli kampanyalar olmadığını fark edeceksiniz – bunlar kampanya fikirlerini 

oluşturan tutkal ve ilham kaynaklarıdır. Dahası, onlar eğlenceli, ilgi çekici ve son derece bağımlılık bir kez olsun. 

Büyük bir bütçe olmadan Pazarlama zaman alır, ancak Yatırım Getirisi ve pazar penetrasyonu açısından ödüller bunu 

tutmak eğer yakışıklı.

Odaklanın: Sürdürülebilir Sosyal Girişim için İki Anahtar

Başarılı olmak için, bu girişimler 

hem sosyal hedeflere ve sert 

mali yaptırımlara uymak gerekir.

Amaç, dezavantajlı duruma göre çalışan 

egemen bir sosyoekonomik dengeyi 

değiştirerek yaşamlarını kalıcı olarak 

dönüştürerek belirli bir insan grubuna fayda 

sağlamaktır. .

Anahtar kelime: Hikayeni anlat!!!
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Sosyal girişiminiz için nakit akışı tahmini oluşturma işlemini atladıysanız, yalnız değilsiniz.

Bunu biliyoruz, çünkü bu tür detayları düşünmeyen çok sayıda hırslı sosyal girişimci. Bu anlaşılabilir bir 

durumdur, çünkü sosyal bir girişim heyecan verici, tutkulu bir iş girişimidir ve sosyal amaç için kaybolmak 

kolaydır. Sorun, nakit akışı gibi hayati iş unsurlarıgöz ardı ortaya çıkar; Bir tahmin olmadan bir kürek 

olmadan aşağı gidiyor olacak. İşte sosyal girişiminizin nakit akışı tahmini olmadan hayatta kalmaması için 

birkaç neden. Bu nakit potansiyel eksiklikleri tespit edeceğiz - onun çok geç önce. Bir iş bankası bakiyesi 

burnunuzdan küçülebilir ve çok geç olmadan, personelveya tedarikçilerinizin ödeme yapamayacağı bir 

noktaya ulaşabilir. Nakit akışı tahmini ile, önceden herhangi bir potansiyel nakit eksiklikleri tespit etmek 

mümkün olacak. Bu bir kasırga erken uyarı sistemi gibi biraz, ve herhangi bir kötü sürprizler önleyecek bir.

Çalışan ve tedarikçi ödemelerini koruyacaktır

Kira ve faturalarınızın ötesinde, her ay ödemeniz gereken iki şey varsa, o da çalışanlarınız ve 

tedarikçilerinizdir. Çalışanların ödemeye ihtiyacı var, tabii ki, ama tedarikçilere ödeme yapmakta 

geciktiyseniz ya da tamamen hayal kırıklığına uğratıyorsanız, tedarik etmeyi bırakırlar.

Bu bir iş zihniyet koyar

Sosyal işletmeler toplumun kâr etmesini sağlar, ama bunu ancak kendileri kar ederlerse yapabilirler. Buna 

rağmen, sosyal girişimcilerin organizasyonlarının iş unsurunu biraz tatsız, hatta uygunsuz bulmaları nadir 

görülen bir durum değildir. Bu tanıdık geliyorsa, bir nakit akışı tahmini üzerinde çalışarak, hatta 

düşünmeden bir iş zihniyet kendinizi koyacağız. İşletmenin ancak yeterli nakit bakiyesi oluşturmaya ve 

korumaya devam ederse sürdürülebilir olabileceğini hızlı bir şekilde fark edeceksiniz. Bundan daha fazla 

siyah beyaz olamaz.

Eğer finansman ararken üretmek gerekir

Sosyal işletmeler tarafından yaklaşıldığında nakit akışı tahmini çeşit bakmak istemeyen çok az yatırımcı, 

banka ve hibe fon vardır. Nedeni basittir; paralarının israf edilmeyeceğini ve finansal planlaması yla ilgili 

bir operasyona yerleştirildiğinden emin olmalılar. En önemlisi, geleceğin parlak göründüğünü ve 

işletmenizin nakit tarafını ciddiye aldığınızı görmek isteyecektir. Bize güvenin – dikkatlice hazırlanmış bir 

nakit akışı tahmini yle bir yatırımcı toplantısına girerseniz, ihtiyacınız olan fonları kazanma şansınız çok 

daha yüksek olur.

Son nota

Tıpkı iş planları gibi, nakit akışı tahminleri de yaşayan belgeler olmalıdır; sadece başlangıç aşamasında 

oluşturmak ve daha sonra toz toplamak için bırakın yok. Nakit akışı tahmininiz her ay yeniden gözden 

kedilmeli ve yeni harcamalar ve öngörülen gelir için değiştirilmelidir. Bayat gitmesine izin vermek, hiç 

olmaması kadar kötü!

İş finansmanınızı yakından takip etmek ve gelecekteki ciroları 

tahmin etmek herhangi bir sosyal girişimin sürdürülebilirliği için 

çok önemlidir. Tahmin anlamak ve nakit akışını yönetmek için 

ön-başlangıç sosyal girişimciler için bir zorunluluktur.
  Sosyal işletmenizin neden nakit akışı tahminine ihtiyacı olduğu 

konusuna odaklanın

Anahtar Kelimeler: 
Stepping Stones - Nakit Akışı Tahmini

Küçük başlayın 
Yavaş yavaş git 

Sağlıklı ol
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Başarılı sosyal işletmeler kuran kadınların önündeki 

engeller şunlardır:Finans Yönetimi - Sosyal Girişim ve Kar

Sosyal işletmeler, ürün ve hizmet satan ve kar elde eden kuruluşlardır. Bazen, bu düşünceye baulk 

olabilir, özellikle de sosyal girişimin sosyal kısmı hakkında daha fazla iseniz. Ancak, hayır kurumları 

bile kar sağlar. Bunlargenellikle fazlalık olarak adlandırılır, ama aslında bunlar aynı şeydir. Biz bu para 

harcama daha belirli bir yıl içinde daha fazla para kazanmak için arıyoruz. Belirli bir yılda yeterli geliri 

sağlayamadığımızda, buna kayıp diyoruz ya da hayır kurumları buna açık diyoruz. Ancak bunlar aynı 

şey.

Bu, sosyal bir kuruluş için önemlidir, çünkü dil fon toplayıcılar ve hayır kurulları ve daha geniş 

paydaşlar için önemli olabilir. 'Sosyal girişim' sadece anlaşılmaya başladığı için, ihtiyaçlarınıza uygun 

hangi dili kullanmak en iyisidir, ancak amaç hala aynıdır. Biz bir ürün veya hizmet satan fon 

oluşturmak ve bir kar değil, bir kayıp yapmak için hedefliyoruz!

Yola çıkarma -Ne zaman dışarı başlıyor, her meydan okuma para ile ilgili gibi hissedebilirsiniz. 

Sosyal girişiminizi uygulanabilir ve sürdürülebilir hale getirmek için neye ihtiyacınız olduğu konusunda 

biraz ışık tutmayı umuyoruz. Yatırımı nasıl bulduğunuzve hangi potansiyel kaynakların orada 

olduğunu anlamaya değer. Size burada temel bilgileri getirmek ve başlamak için gereken her şeye 

sahip olduğundan emin olmak istiyoruz. Yani başlamak için, aşağıdaki arasındaki farkı bilmeniz 

gerekir:

Sabit Kıymetler –Genellikle bir yıldan fazla kullanılabilen 

tek seferlik satın almaişlemleri

Değişen MMaliyetler – doğrudan ürün veya hizmet 

yapmanın değişen maliyetleri

Sabit Maliyetler –Bunlar ne yapıyor olursanız olun 

değişmeden maliyetler

Bu tür maliyetlerin nasıl yönetildiği, nasıl kaydedildiği ve muhasebeleştirildiği açısından anlaşılması 
gerekir ve kredi veya yatırım olarak finansmanı yükseltirken, hangi tür maliyetleriçin finansmana 
ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek tavsiye edilir. Mülkiyet ve makine gibi varlıklar için para toplama 
bazen diğer bağış toplama daha kolay olabilir. Kısmen çünkü, bir ipotek gibi, ev sahibi kredi geri 
ödeme durursa, hala değerli bir varlık var
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Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Goodwill Industries ve The Girl Scouts gibi 

kuruluşların sosyal misyonlarını destekleyen gelir modellerine öncülük 

ettikleri, onlarca yıldır girişimci gelir akışlarının peşinden koşmuşlardır. 

Sosyal yenilik ve sosyal girişim ile ilgili konuşmalar arttıkça, birçok kar amacı 

gütmeyen kuruluş şimdi kendi finansman çeşitlendirmek için girişimci bir 

girişim başlatma düşünmelisiniz eğer merak ediyor. Belki de kar amacı 

gütmeyen için mantıklı bir yol olup olmadığını merak oldum.

Eşitlik ve çeşitlilik çalışmalarımızın önemli bir 
parçasıdır ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Katılım 
politikamız aracılığıyla yaptığımız her şeye onları 
yerleştirme stratejisini benimsedik.Read this

Dünyanın En Zorlu 
Zorluklarıyla Başa Çıkmak 
Için Sosyal Girişimciliği 
Kullanan Kuruluşlar
Read this

Kar Amacı Gütmeyen Bir 
Kuruluş veya Sosyal Girişim 
Başlatmalısınız?.Read this

Kar vs sosyal girişim için 
değil: do-gooders 
etiketlerin ötesine giderek 
bir açıklama ...Read this

Changemak HERS 
Kutluyor: Nasıl Kadın 
Sosyal Girişimciler Kurşun 
ve Yenilik - GirlTrek 
StoryWatch it now

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon 
... biz sevdim ve size tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_and_womens_empowerment_july.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=R-KOJkPEBWY&feature=emb_logo
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Yani, üretebileceğiniz 100.000 üniteniz olabilir.
Sosyal işletmeyi işletme maliyetiniz 50.000 €' dur.

Bu kabaca bile kırmak için en az 50 Cent ve 1 Cent kar yapmaya başlamak için 51 Cent 
her birim satacak anlamına gelir. Bu noktada da tabii ki hesaplayarak yapmak olasıdır 
kar düşünmeye başlayabilirsiniz, tüm bu sizin hacmikarşılamak emin olmak bağlıdır. 
Sadece 50.000 adet yaparsanız, o zaman maliyetleriniz birim başına 1 € olabilir.

Bu nedenle, bu birimleri ilk etapta yapmak için gereken zaman ve çaba gerçekçi 
olduğundan emin olmak için çok önemlidir.

Başabaş
Breakeven, birimlerinizin kar etmeye başlamak için yeterince para kazandırdığınız 
noktadır. Şimdi ürün yapmak ve sosyal kurumsal çalışma yapmak için harcadığınız 
daha fazla para getiriyor.

Once you have an estimate of the unit cost of producing your product/service, and the 
number of units you think you can sell in a given period (usually one year), you can use 
the financial information you will have gathered during the market research, to work out 
what the breakeven point will be.

Maliyetleriniz nedir?
Peki sosyal girişim de maliyetleri nelerdir. Sosyal kuruluş çalışan gerçek maliyetleri 
yazmak için biraz zaman ayırın. Başlangıç kılavuzumuz vardır, ancak kuruluşunuzla 
ilişkili maliyetleri bilmeniz gerekir.

            BÜTÇENIZI YAPıN
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Videoyu izleyin!
En iyi finansal seçeneği seçme
Before engaging in any funding option, you should ask:
□ What you want the funding or finance for?
□Is the amount you are looking for realistic and achievable?
□ Will it lead to sustainability?
□ How will the social enterprise meet the requirements to access the finance or funding? (e.g.   appropriate legal 
structure, have the right management & processes in place, be finance ready, meet the funders aspirations, etc.)
□ What are the consequences in terms of independence from, and complying with, the reporting requirements of 
the investor/lender/grantor?
□Can you meet interest and repayment terms, if applicable?
□ Will the investment truly be of benefit?
□ Will the investment create measurable success?

Finansa hazır mısın?
Kontrol Listesi: Finansa hazır mısınız?
□ Ne için finansmana ihtiyacın olduğu hakkında net bir fikrin var mı?
□Bunun işletmeye nasıl fayda sağlayacağını açıklayabilir misiniz?
□ İyi finansal kontroller ve yönetim sistemleri niz var mı?
□ Düzenli yönetim raporlamanız var mı?
□Gerçekçi, sürdürülebilir bir strateji ve 3-5 yıllık iş planı gösterebilir misiniz?
□ Sağlam tahminlerinve bütçeniz var mı?
□ Ne tür bir fonun sizin için uygun olduğu hakkında net bir fikriniz var mı?
□ Kuantum, geri ödeme dönemi (varsa) ve riskleri biliyor musunuz?
□ Sosyal ve finansal sonuçları anlıyor musun?

Kontrol Listesi: Finansa hazır mısınız?
□ Ne için finansmana ihtiyacın olduğu hakkında net bir fikrin var mı?
□Bunun işletmeye nasıl fayda sağlayacağını açıklayabilir misiniz?
□ İyi finansal kontroller ve yönetim sistemleri niz var mı?
□ Düzenli yönetim raporlamanız var mı?
□Gerçekçi, sürdürülebilir bir strateji ve 3-5 yıllık iş planı gösterebilir misiniz?
□ Sağlam tahminlerinve bütçeniz var mı?
□ Ne tür bir fonun sizin için uygun olduğu hakkında net bir fikriniz var mı?
□ Kuantum, geri ödeme dönemi (varsa) ve riskleri biliyor musunuz?
□ Sosyal ve finansal sonuçları anlıyor musun?

Kontrol Listesi: Tüm maliyetlerinizi düşündünmü?
□ Maaşlar, personel giderleri + İşveren ulusal sigorta primleri
□ Malların maliyeti
□ Alt yüklenici ve danışmanlık ücretleri
□ Seyahat
□ Kira, fiyatlar, kamu hizmetleri
□ Sigorta ve lisanslar
□ Telekomünikasyon & BT desteği
□ Ofis malzemeleri, posta ve sabit
□ Banka ücretleri ve faizleri; Kdv
□ Ekipman ve varlık amortismanı
□ Abonelik
□ Eğitim & Konferanslar
□ Yasal ücretler
□ Muhasebe ve denetim ücretleri; defter tutma maliyetleri
□ Sundry maliyetleri
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Sosyal İşletmeler için Nakit Akışı Yönetimi
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Sosyal ve Sürdürülebilir Sermaye (SASC), hayır kurumları ve sosyal işletmelerden 
doğrudan görüş alan bir fon yöneticisi ve sosyal kuruluştur.

1) SASC'nin çalışmalarını ve özellikle Üçüncü Sektör Kredi Fonu'nu bilgilendirme 
talebinin gerçek zamanlı resmi

2) Tam ve samimi görüşler elde etmek için bağımsız olarak atölye çalışmaları ve 
telefon görüşmeleri yapmak

3) Daha geniş bir sosyal yatırım pazarı için kullanabileceğin nitel bilgi ve öngörüler 
sağlayın.

Bu çalışmadan, üç ana konuda fikir birliği ortaya çıktı: esneklik, risk ve süreç:
• Esneklik – sosyal yatırımın çok katı, sabit, lokale veya dar olduğu durumlarda, hem 

yatırımcı hem de yatırım cıiçin bir mücadeledir; ürün ve rolün esnekliği gereklidir
• Risk – riskin gerçekten paylaşılması ve fiyat ve ürüne yansıtılması gerekir, potansiyel 

getiri (sosyal ve finansal) ile ilişki gibi; işlem yerine işbirliği risk yönetimi yerine risk 
paylaşımını teşvik yardımcı olabilir

• Süreç – beklentilerin netliğini önceden ayarlamak, süreçleri düzene sokmak ve orantılı 
olarak hareket etmek (yine risk ve etki niteliği ve organizasyon büyüklüğü) dahil olmak 
üzere yatırım durum tespiti sürecinde yapılacak değişiklikler, sosyal yatırım sürecini 
kolaylaştırabilir. Sosyal yatırımcılar ve sosyal yatırım aracıları için beş ilgili öneriler 
şunlardır:

1) Mevcut ürün tekliflerini potansiyel yatırım ihtiyaçlarına esnek olmaları ve her iki taraftaki 
risk faktörlerini gözden geçirme

2) Sosyal yatırımınız hakkında 'sosyal' (ve ek) ne olduğu konusunda netlik verin – 
kuruluşların başka neler elde ettiği ve sosyal etkiyi ne kadar ciddiye aldığınız 

3) Bilgi ve anlayışa erişmenizi sağlayan hayır kurumları ve sosyal kuruluşlarla işbirliklerini 
göz önünde bulundurun , ve ilişki tabanlı bir yaklaşım üzerine inşa 

4) Erken iletişimde durum tespiti süreci için gerekli kapasite ve kaynak net beklentiler 
vermek: Bu herkes zaman ve para dan tasarruf edecek ve daha iyi ilişkiler kurmak 

5) Misyon uyum, yatırımcı güveni ve sosyal etki güvencesi sağlamak için kar amacı ile 
kuruluşlar için durum tespiti daha yüksek düzeyde planıSource

Esnek mi, esnek olmayan mı?

Aşağıdaki soruları arkadaşınızla tartışın:
• "Esnek olmayan" ihtiyaçlarınız veya değerlerinizin sizin için neden bu kadar önemli 

olduğunu anlamama yardımcı olabilir misiniz?  
• Buradaki yol gösterici duyguların neler? 
• Ortak duygu ve hedeflerimiz nelerdir? 
• Bu hedeflere nasıl gerçekleştirilebilir? 
• Esnek alanlarınızı anlamama yardım edin. Bakalım hangilerinin ortak noktası var. Temel 

ihtiyaçlarınızı karşılamanız için size nasıl yardımcı olabilirim? 
• Bu konuda hangi geçici uzlaşmaya varabiliriz?
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Örgütsel Stratejinin Tanımlanması
"Örgütsel strateji, bir şirketin hedeflerinin ve vizyonunugerçekleştirmeye giden yolu eşleyen 
dinamik uzun vadeli bir plandır." Bu tanım gerçekten basit gelebilir, ama bir lokma diyor! 
Tanımda kullandığımız bazı anahtar kelimeleri tartışalım ve tek bir basit cümlede gizlenmiş 
nüansları görmeye başlayacaksınız.

Strateji Dinamiktir
Hedefleriniz aynı kalsa da, benimsediğiniz strateji değişebilir. Bir satranç oyunu düşün. 
Amacınız kazanmaktır. Ama bunu yapmak için, koşullar ışığında stratejinizi uyarlamanız 
gerekir. Başka bir oyuncu açılış gambitkarşı larsa, başarısız olacak, çünkü strateji ile devam 
hiçbir anlamı yoktur. Dahası, zaman geçtikçe vizyonunuz da değişebilir. Bunda yanlış bir şey 
yok, ama bu başarı için yeni bir yol haritasına ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor.

Strateji Uzun Vadeli Bir Plandır
"Uzun vadeli"yi nasıl tanımladığınız size kalmış. Ama ileriye baktığımızda, daha da 
bulanıklaşıyor. Çoğu şirket üç ila beş yıllık stratejik planları seçer. Bu, örneğin, yirmi yıllık bir 
plan daha büyük bir kesinlik sağlar. Ama neden zaman dilimini üç yıldan daha kısa hale 
getirmedin? Gerçek şu ki, stratejik planlama çok zaman ve çaba gerektirir. Geçen sefer 
planladığınız tüm eylemleri tamamlamadan önce bir sonraki stratejik planınız üzerinde 
çalışmaya başlamanız gerekir. Çok fazla sonuç olmadan ilerleme, kısa planlar anlamsız hale 
gelir.

Strateji Bir Yol Haritasıdır
Stratejik planlama girişimlerinin çoğu şu soruyu sorarak başlar: "Şu anda neredeyiz; ve nerede 
olmak istiyoruz?" Şirketin kimliğinden var olmanın nedenine kadar her şeyi kapsar. Bu nedenle 
kuruluşunuzun vizyonunu, misyonunu ve değerlerini formüle ederek veya yeniden ziyaret 
ederek başlayacaksınız. "Etkileyici sondaj" vizyon, misyon ve değerler ifadeleri gitmek için yol 
olduğuna inananlar vardır. Ancak bu ifadeler müşterilerinizi etkilemek için varsa, işinize yarar 
sağlamaz. Bunun yerine, vizyonunuz, göreviniz ve değer ifadeleriniz kuruluşunuzun kim 
olduğunu, ne istediğini ve bunu nasıl başaracağını tanımlamak için vardır. Vizyonunuz size ve 
personelinize ilham vermiyorsa, neden bu doğrultuda çalışıyorsunuz? Organizasyonun tüm 
üyeleri, aldığınız yönü tanımlayabilmeli.
Bir kez ne elde etmek istediğiniz büyük resmi baktı, bir sonraki adım size üstlenecek yolculuk 
bakmaktır. Örneğin, 1.000.000 € net kar elde etmek istediğinizi söylemek, başarınızı garanti 
etmez. Kuruluşunuz bu hedefe yönelik ne gibi adımlar atacak? Kim sorumlu olacak ve ne 
zaman sonuç almak gerekir?
Yol haritası benzetmesine dönersek, bir hedefe doğru yolculuğunuzda hangi kilometre 
taşlarına ulaşmanız gerekir?

Güçlü Organizasyon stratejisi
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  BİLGE – İlham verici sözler

Seninki ne????? 
Birini seçin ya da 
kendiniz bir tane 
bulun !

https://www.diarystore.com/inspire/vision-quotes-inspirational-quotes-vision-wisdom-vision-quotations
https://www.goalcast.com/2019/01/31/helen-keller-quotes/
https://www.thechurning.net/create-an-inspiring-vision/
https://www.bigcommerce.com/blog/quotes-for-entrepreneurs/
http://www.motivational-quotes-sayings.com/quotes/vision/
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Karar verme kılavuzu için anlamlı 

değerler geliştirme
• Yeni kanallarla daha popüler hale geldikçe farklı kanalları daha sık ekleyin 

ve kullanın 

• Yeni kanallarla deneme ve bunları kullanmadan önce etkinliğini ölçmek 

için Kanal seçeneklerinizi sık sık değerlendirin ve hedef kitlenize ve hedef 

kitlenize en uygun kanal karışımını seçin. 

• İletişim hedefleriniz için en uygun kanalları belirlemek için kanal seçim 

kılavuzunu kullanın.H
ed

ef
le

r
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Kararlarla karşı karşıya olduğunuz için, ne yapacağınızı belirlemenize yardımcı olmak için değerlerinizi 

kullanın. Seçim gücü bize verilen en büyük hediyelerden biridir. Aslında, bu seçim ayrıcalığı ceza biçimi 

olarak hapishane mahkumları kaldırılır çok önemlidir.

Günün her saatinde birçok seçim yapsanız da, nadiren tarafsız seçimler yaparsınız. Her seçim in bir 

düzeyde olumlu veya olumsuz bir sonucu vardır. Kararlarınız, değerli kaynaklarınızı zaman, para ve 

enerji gibi harcamalarınızı doğrudan etkiler. Değerli kaynaklarınızı nasıl harcadığınız, hibe üreticileri, 

hükümet ve genel halk arasında sosyal girişim diye bir şeyin olduğunun doğrudan bir yansımasıdır.

Topluluk yararına şirketler (CCs)

Sosyal işletmelerin ticaret için gerekli olduğunu kabul, genellikle hayır kurumu olarak kayıt olamazdı ve 

hibe ve yatırım karışımı gerekli belirli bir yasal yapının gelişmesine yol açtı; topluluk ilgi şirketi (CIC).

Bu üç çok önemli bileşenleri vardır:

• kurumun sosyal amacını yönetim belgelerinde yer alır 

• bir CIC'nin varlıklarının hayır kurumları veya diğer CC'ler dışında dağıtılmasını engelleyen bir 'varlık 

kilidi' içerir 

• CIC hissesi yatırımcıların şirkette hisse sahibi olmasına izin verir, ancak bu hissedarlara kar dağıtımını 

kapsar.

Bu üç unsur hem hibe verenlere hem de sosyal yatırımcılara güven vererek, sosyal işletmelerin geliştiği 

daha esnek bir finansman ortamı yaratmaktadır. Takviminize ve harcama bütçenize bir göz atmak, değer 

verdiğinize doğru bir bakış sağlar. Değerlere dayalı kararlar verme arada bir şey değildir; Bu günlük bir 

eylem. Örneğin, zamanınızı nasıl harcadığınıza yönelik önceliklerinizin birinci, ikinci ve üst yönetim 

üçüncü takım üyeleri olabileceğini söyleyebilirsiniz.
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"Biz kavşakta, her dakika, her saat, her gün, 

seçimler yapıyor standı. Kendimize 

düşünmemizi izin verdiğimiz düşünceleri, 

hissetmesine izin verdiğimiz tutkuları ve 

kendimize yapmamıza izin verdiğimiz 

eylemleri seçeriz. Her seçim, hayatımızı 

yönetmek için seçtiğimiz değer sistemleri 

bağlamında yapılır. Bu değer sistemini 

seçerken, çok gerçek bir şekilde, şimdiye 

kadar yapacağımız en önemli seçimi 

yapıyoruz. . . ."

Değerlere dayalı kararlar almaya 

odaklanmak, ekibinize liderliğinizin 

karakteri hakkında güçlü bir mesaj 

gönderir.

Değerleri test etmenin en iyi 
yolu, her karar ve etkileşimle 

her gün uygulamaktır.

Anahtar Kelimeler: 
Öncelik - Planlar

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Stratejiye, zorluklara, kanallara ve rollere odaklanın

Hedeflenen iş hedeflerini en iyi 

destekleyen kanalı belirleyerek 

başlayın ve ardından kanal stratejinizi 

optimize etmek için şu dört adımı atın:

Sörf:
•Pazar penceresinin karşılanması 
•Pazardaki belirsizlik 
•Ürün ekibinizin bilgisi 
•Girişimi yapmazsanız ne olacak 
•Ne beklentilerinizi belirlediğiniz 
•Riskleri azaltmanız gerekiyor mu 
•Daha fazla bilgiye ihtiyacınız var mı 
•Politik hususlar

Değer Bazlı Karar Verme Nasıl Kullanılır?
Değer tabanlı karar verme yi uygulamak için aşağıdaki adımları izleyin: 
1.Kuruluşunuzun karşı karşıya olduğu ve fazladan bir inceleme ve analiz gerektiren 
kritik kararları belirleyin. Bir kararın etkilerinin bu yaklaşımı kullanarak ona ulaşmak için 
ortaya çıkan maliyetlerden daha ağır bastığı kararları seçin. 
2.Bu kararların ne zaman verilmesi gerektiğini belirleyin. Bu zaman dilimi genellikle 
seçeneklerin artık kullanılamadığı veya gecikmiş bir kararın maliyetinin karar verme 
den elde edilen değerden daha ağır bastığı zamana dayanır. 
3.Bilinçli bir karar vermek için gerekli bilgileri belirleyin. Amacı, hususları, maliyetleri ve 
avantajları tanımlayın. 
4.Adım 3'te tanımlanan bilgileri toplamak için karar verilmesi gerekene kadar süreyi 
kullanın. Girişler değiştiğinde kararınızı yeniden ziyaret edebilmeniz için bu bilgileri bir 
değer modeli biçiminde düzenleyin. 
5.Gerekli tüm bilgileri topladığınızda veya karar verme zamanı geldiğinde, kararı ma'ya 
en uygun değer teslimine göre verin ...

BİLGE – SOSYAL KURUMSAL GELİŞİMDE KADINLAR
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Daha iyi kararlar bir konuşmadır, sayı değil. Bir değer modelinin çıktısı büyük 

olasılıkla bir sayı veya hesaplama olmayacaktır. Bunun yerine, model sonuçları daha 

iyi bir karar içine gitmek çeşitli faktörler hakkında bir konuşma vardır.

 Kararınızın oluşturduğu değer kısmen, kararınızı amaç ile ne kadar iyi hizaladığınıza 

bağlıdır. Görev açısından kritik etkinliklerinizden birinde bir boşluğu kapatmanız gerekiyorsa, 

kararınız farklılaşma yaratmaya çalışmamalıdır. Pazar payını artırmak ve yeni müşteriler 

kazanmak için bir etkinlik kullanmanız gerekiyorsa, kararınız eşitliğe ulaşmakla 

yetinmemelidir. Bu, Amaç Hizalama Modeli'nden gelir.

Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Girişimci niyetin eleştirel bir analizi, 
sosyal girişim iş modellerinde etik bir 
takdir ilim nasıl olabilir? Bu soruyu 
yanıtlarken, girişimci eylemleri (girdileri) 
ve bu taahhüt ve eylemlerden (çıktılar) 
ortaya çıkan melez örgütleri 
bilgilendiren etik taahhütleri dikkate 
alAbiliriz. Etik teori, neoliberal doktrine 
bağlı bürokratik (hayırsever) ve pazar 
odaklı (iş) işletmeleri daha eleştirel hale 
getirmek için sosyal girişim alanını 
yeniden yönlendirmenin yararlı bir yolu 
olabilir.

Sosyal kurumsal hibrid iş modelleri bu 

nedenle hem etik hem de girişimci 

niyetlerinin sonuçları olarak yeniden 

çerçevelenir. Sosyal girişimin, ekonomik 

sistemin ahlaki seçimi (yeniden dağıtım, 

karşılıklılık ve pazar) ve sosyal değer 

yönelimi (kişisel, karşılıklı veya kamu 

yararı) açısından melezliği reframing 

tarafından misyon ve pazarın 

(amaç-karşı-kaynak) melez bir karışımı 

olarak baskın kavramsallaştırılmasına 

meydan okuyoruz. Hayır sever ticaret 

faaliyetlerinin, kooperatif ve karşılıklı 

işletmelerin ve sosyal sorumluluk sahibi 

işletmelerin siyasi temellerini, bunların 

temelini oluşturan rasyonellikleri 

(biçimsel, sosyal ve maddi) ve etik 

taahhütleri (faydacı, komünyoncu, 

pragmatik) inceleyerek ayrıştırıyoruz. 

Sosyal girişimin kavramsal modellemesi 

yeni olmasa da, bu makale, syste 

arasında seçim yaparken girişimciler 

(bilerek ve bilmeyerek) tarafından yapılan 

ahlaki/siyasi seçimlere dayalı bir sosyal 

girişim etiği kuramı geliştirerek bilgiye 

katkıda bulunur.



Tutku, adanmışlık ve cesaret, kadın girişimcilerin bugün dünyamızın 

karşı karşıya olduğu sosyal zorluklarla başa çıkmak için sahip olduğu 

özelliklerdir. Aynı zamanda bizi ayakta tutan da budur, çünkü 

insanların hayatlarına dokunmak gerçek bir haz duygusunun elde 

edildiği yerdir.

Sosyal girişimcilik yeni bir dönem değildir. Aslında, 
yıllardır kullanılmaktadır. Günümüzde dünyada sosyal 
ve ekonomik değişimlere tanık oluyoruz. Bu videoda, 
görünüşe göre bu kar amacı gütmeyen ve kar amacı 
gütmeyen arasındaki ortaklığı kucaklamak için zaman 
olduğu söyleniyor, ve biz gerçekten sosyal girişimcilik 
anlamak zorunda.Watch this now

Women empowerment

Güçlendirme, sosyal 
işletmelerin gerçekleştirdiği 
en önemli sosyal değer 
yaratma faaliyetlerinden 
biridir.Read this

Bu İlkeleri, işyerinde, 
pazarda ve toplumda 
kadınları güçlendirmek 
için kullanabilirsiniz. Alt 
başlıklı Eşitlik İş Demektir, 
İlkeler toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesi teşvik 
etmek için kurumsal eylem 
için iş durumda 
vurgulamak.Watch it now. 

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon 
... biz sevdim ve size tavsiye ederim.

Rapor, sosyal 
girişimin Hindistan'da 
kadın ve kız 
çocuklarının 
güçlendirilmesinde 
oynadığı rol 
hakkındaki bilgileri 
önemli ölçüde 
genişletir - özellikle 
eğitim sağlayarak ve 
iş yaratarak, kadın 
hakları örgütlerine 
fon kaynağı 
sağlayarak ve 
'güçlendirici' ile 
'güçlendirilmiş' 
arasındaki diğer 
hayırsever 
modellerde görülen 
güç dinamiği 
değiştirerek.Watch 
this

Tüm büyük karar

aynı soru

farklı cevap

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=mx9MEuxoWn0&feature=youtu.be
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Sağlık kuruluşunun başarısının birbiriyle bağlantılı iki hedefe varılmasına bağlı olduğunun tanınması nispeten 

yeni bir olgudur. Orta tarihte sağlık kuruluşu büyük ölçüde maliyet sorunlarını göz ardı edebildi. İkinci 

tarihinde, pek çok kişi maliyet hedeflerini takip ederken kalite hedeflerini göz ardı ettiğini iddia eder. Her iki 

yaklaşım da, azalan gelirler ve rekabet ortamı göz önüne alındığında, sürekli sorumlu operasyonla 

bağdaşmaz. Eğer bu doğruysa, sağlık kuruluşu bu hedeflerin bir veya başka birinin başarıya ulaşmasına 

odaklandığında uygun olan araçlar, sağlık kuruluşunun her iki hedefe de birlikte ulaşmaya çalıştığı için yeterli 

değildir. Bu nedenle, yeni bakış açıları ve yeni araçlar örgütün iki yakından ilgili ama bazen çelişkili hedefleri 

ele yardımcı bulunmalıdır.

Değerlere dayalı karar verme, ihtiyaç duyulan perspektif olabilir ve organizasyon etiği kurum içinde 

desteklenmesinde kullanabileceği bir araçtır. Ama bazı uyarılar var. Değerlere dayalı karar vermenin etkili 

olabilmesi için, liderliğin kullanımının desteklenmesinde aktif bir rol üstlenmelidir. Bir dereceye kadar 

kontrolden vazgeçmeli ve kuruluşun değerleri ve hedefleri bağlamında karar vermeleri için paydaşlarına 

güvenmeye başlamalıdır. Üst düzey yönetim tarafından kontrol genellikle doğru kararlar alınmasını sağlamak 

için tek etkili bir araç olarak görülüyor gibi, bu son derece zor olabilir. Sağlık kuruluşunda ek zorluklar vardır. 

Kontrol iki gruba ayrılır ve sağlık kuruluşu, varyans giderinin maliyetleri kontrol etme aracı olarak 

vurgulandığı bir ortamda faaliyet göstermektedir. Bu gelir bağlı sağlık kuruluşu liderleri için cazip bir kavram 

olabilir, ama daha az değil, yöneticiler tarafından uygulanan daha fazla kontrol anlamına gelir. 

Birim üyelerinin kimliklerinin iş tanımlarından başarılarına dönüştürülmesi hem birimin verimliliğini hem de 

moralini artırdı ve maliyet tasarrufu yla sonuçlandı. Bu örnekte takımların birlikte çalışmayı, işbirliği yapmayı 

ve işleri farklı yapma korkusunu göz ardı etmeyi öğrenmesi gerekiyordu. Personel motive olmak zorundaydı 

ve hedeflerin yerine kuralların yerine getirilmesini sağlamak için geri bildirime gerekliydi. Dengeli karne, 

birimin hedeflerine ulaşmak için gerekli iletişim ve işbirliğini destekleyen mekanizmalarla birlikte 

uygulanmıştır. Deney başarılı oldu, ama liderlik birden fazla hedef ve birden fazla değer, açıkça mükemmel 

bakım önceliği ile ifade edildi dahil olduğunu kabul çünkü. Ama bir kez liderlik "paylaşılan vizyon" liderlik var 

emin olduğunu bu vizyonu gerçekleştirmek için uygun kararlar almak için personel emanet başardı.

Netliğe, verimliliğe ve kaldıraça odaklanın

Hedeflere 

ulaşmak için 

bir araç

En önemli kararları almak için mükemmellik, 

dürüstlük ve saygı gibi temel değerleri 

kullanmak. Kararın temel değerleri takip edip 

etmediği basit bir evet ya da hayırdır. 

Değerlerden herhangi birini ihlal ederse, izlenir 

bir yol değildir. Alternatif bir çözüm arayın veya 

harekete geçmeyin

Kaynak:Forbes

Anahtar Kelime: Gri Alanlar Yok
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Temel değerler gerçekten önemlidir. Şirketiniz büyüdükçe bunlar önemli ve yol gösterici bir güçtür. Böylece, şirket değerlerini 

tanımlamak için en iyi uygulamaları araştırmak için çok zaman harcadık ve ne bulduk? Burada iki ana paket vardır: Bunu 

yapmak için kimse doğru bir yol yoktur. Bazı kurallar olsa da, değerler söz konusu olduğunda her şirketin kendi hikayesi 

vardır. Bu sadece senin değerlerini ortaya çıkmakla ilgili değil. Onları yaşamakla ilgili. Şimdilik ilk noktaya odaklanacağım ve 

bir şirket geri çekilme sırasında temel değerlerimizi tanımlarken bize neyin yardımcı olduğunu açıklayacağım.

Nereden başlıyorsun ki? Herhangi bir iyi olay planlama gibi, biz niyetimizi kurarak başladı: bir şirket olarak bağ ve temel 

değerlerimizi tanımlamak. Yakındaki bir eyalet parkında bir yürüyüşe karar verdik, ardından bir kamp ateşi üzerinde değerler 

atölyemiz vardı. Bu sürecin nasıl devam ettiğinin birkaç faydası vardı: İlk olarak, birkaç saatlik yürüyüş ve bağlanmadan 

sonra atölyenin zamanlaması şirket değerlerini tartışmak için doğru zihniyete girmemize yardımcı oldu. Ayrıca, her gün 

yaptığımız işlerden ayrı bir ortam seçerek, zihinlerimizi boşaltmayı ve neyin önemli olduğuna odaklanabildik. Son olarak, bir 

yangın inşa ederken temel değerlerimizi tanımlamak güçlü bir sembolik oldu- uygarlığın önemli bir itici güç olarak yangın 

bina, şirketimizin temel sürücüsü olarak değerlerimiz.

Kimi bu işe bulıyorsun? Yedi çalışandan oluşan bir şirket olarak, tüm ekibi atölyeye dahil etmek lüksüne sahibiz. Hala daha 

büyük bir şirket olarak çalışanları dahil edebilirsiniz ve gerekir. Değerleri geliştiren çekirdek grup çok daha küçük olmalı, belki 

de sadece önemli liderlik rolleri- irtibat olarak hizmet etmeli ve organizasyondaki herkesten ilham almalılar. Bunu şeffaflık ve 

iletişim yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, Mutluluk Sunmak, geri bildirim istemek için tüm şirkete ilk değer taslağını 

göndermenizi önerir.

Özü. Bir yalın için birkaç kilometre yürüyüş sonra, öğle yemeği için sabitleme kurma, ve yakacak odun arıyor, biz közler 

yangında yandı olarak tartışma başladı. Orada bir not defteri ile oturdu ve tartışma ders almasına izin. Sürecimiz şuna 

benziyordu: Bir fikri atın ve tartışın eğer potansiyel varsa yazın ve tartışmaya devam edin. Tekrar. Yeniden gruplaşma ve 

yüksek sesle ne şimdiye kadar rafine ve bir hafta boyunca listemizde üst üste oturup kontrol etmek için tekrar tartışmak ve 

yüksek sesle okuyun ve tekrar rafine

İşte düşüncelerimizi yönlendiren bazı sorular:

Bizim için önemli olan ne? 

Bizi bir araya getiren ve bir arada tutmaya devam ediyor olan şey nedir? 

Zor bir kararla karşı karşıya olduğumuzda bize rehberlik edecek ne olacak? 

Neyi ve nasıl yaptığınızı beğendiğiniz şeyler nelerdir? 

Şirketimizin hangi bölümleriyle gurur duyuyoruz? 

İşte bizim rafine rehberlik bazı sorular: 

Biz genciz. Bu 5 yıl içinde hala inanacak bir şey mi? 10 yıl mı? 

Bu işe almak istediğimiz bir şey mi? Bu ateş etmeye hazır olduğumuz bir şey mi?

Bu müşteri ilişkilerine uygulayabileceğimiz bir şey mi? 

Ya da iç sel gelişim? 

Ya da ürün geliştirme? 

Ya da hepsini? 

Bunun korkutucu olabileceğini anlıyorum, ama buna gerek yok. Olay şu ki, sıfırdan başlamazsın. Bireysel beyin fırtınası 

sırasında konuya yaklaşımımızda bir çok örtüşme oldu ve biz çok eklektik bir grubuz. Değerlerimizi zaten belli bir ölçüde 

yaşıyorduk, sadece onları açıkça tanımlamamıştık. Sonuç neydi?  

Kendimizi ve müşterilerimize saygılı davranın Yaratıcı ve becerikli Büyük insanlar büyük özgeçmişler üzerinde ölçüleri 

anlayın, ama insan kararları değişime açık olun ve esnekliği koruyun Kutlama yapın ve yolculuğun tadını çıkarın

Anahtar Kelimeler: Değer geliştirme

Değerlerin listesini beş ile yedi arasında tutun. Personeliniz için 

unutulmaz olmalılar.

• Paragraflar değil, tümcecikler oluşturun. 

• Bu değerleri özel hale getirin, 

• genel değerlerin paylaşılması gerekir,

• görevinizde zaten belirtilmişse, yinelemeyin.
Temel değerlere odaklanın

Önemli olduğu için 
markaproje benzersiz 

midir?
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Neden sosyal işletmeler daha fazla değer 

sunar?Bu düşünce trenini izleyerek, sosyal işletmemizin neden iş yapmanın ve toplumu 

iyileştirmenin alternatif yollarından daha fazla değer sağladığını açıklamaya başlayabiliriz.

Değerin Ölçülmesi ve Gösterilmesi

Bu unsurların kombinasyonu, çeşitli miktarlarda ve oranlarda herhangi bir sosyal girişimin 

değerini açıklar.  Açıklanan yapı taşları, kuruluşunuz tarafından oluşturulan değerin tam 

hikayesini niçin haritalandırmanızı ve anlatmanızı ve sonuçların dengeli bir resmini 

göstermek için ayrıntıya inmenizi sağlar.

Bu büyük bir atlama noktası oluştururken, sadece başlangıç.

ş ş ş ğ ğ
ğ ş ş ğ
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Değerler karar verme yi etkiler mi?

aynı soru

Değerleriniz nelerdir? 

Hayatta En Önemli Şeye 

Karar Vermek.Look this

Karar verme, eylemsizlik de dahil olmak üzere 

alternatif eylem yolları arasında seçim yapmak 

anlamına gelir. Hayattaki tüm kararların büyük 

sonuçları yoktur, hatta çok fazla düşünmeyi bile 

gerektirmez. Readthis

Watch this

Temel değerlerimizin ve güçlendirme prensiplerimizin bu kadar birbirine bulaşması sadece şans 

değildir. Tanım olarak, güçlendirme, ekip üyelerine değer biçilmesi ve sonuçlar elde etmek için ihtiyaç 

duydukları bilgileri ve araçları vermekle ilgilidir. Ve herkes yüksek bütünlük sergilemeli, yoksa asla işe 

yaramaz.

Read this: 

Değerler neden karar 

verme yi yönlendirmelidir?

farklı cevap

In this section a collection of movies, short videos, songs 
etc…we liked and recommend to you.
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Bir sosyal girişimciyi en iyi yaptığı şeyi yapmaya iten 5 BÜYÜK değer 

nelerdir?

1. Yaratıcılık: Sosyal girişimciler geleneksel iş zorlukları için yaratıcı 

çözümler uygulamak. 

2. Tutku: Ankete katılan sosyal girişimcilerin %96'sı işlerine tutkuyla bağlı 

olduklarını söyledi. 

3. Liderlik: Sosyal işletmeler toplumu güçlendirmek için statükoya meydan 

okumalı ve bu yüzden çoğu sosyal işletmede liderlik ve büyük liderlere 

ihtiyaç doğar. 

4. Sürücü: Dünya çapında sosyal işletmelerin% 30 yüksek gelir büyüme ve 

aynı zamanda etkisi modellerinde sürdürülebilir büyüme göstermek 

öncelikle toplum için tahrik. Bu girişimciler kar yönelimi ile sosyal etkiyi 

dengelemek için sürücü var. 

5. Motivasyon: Bir dilek bir fark yaratmak için yeterince güçlü değildir. 

Toplum için daha büyük bir iyiliği gerçekleştirmek için, en büyük itici güç 

ulaşmak için güçlü bir motivasyondur.

Sosyal girişimcilikte kritik temel değer "empati"dir. Büyük ya da küçük 

herhangi bir sosyal etki yaratmanın anahtarıdır.  Bu fırsata atlamak için 

gerekenlere sahip misiniz?sosyal işletmelerin geliştiği vironment.

Sosyal girişimciler topluma bakan, büyük 

sorunları tanımlayan, kalıcı yenilikçi 

çözümler uygulayan ve toplumun 

dokusunu değiştiren insanlardır...

Sosyal start-up'ları kuluçkaya yatırmada öncülere odaklanın

Bir sosyal 
girişimciyi en 

iyi olanı 
yapmaya iten 

değerler.

Anahtar Kelimeler: 
Her şey Empati ile başlar
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Toplumla Etkileşime Odaklanma

"Şimdi" 

hakkında.

ARAŞTIR:

NEDEN TOPLULUĞUNUZUN ILGISINI MEŞGUL ETMEK GEREKIR
En iyi topluluk meşgulleri, projeye başlamadan önce insanlara ne istediklerini sorar ve 
insanların projeyi tasarlamave sunmada aktif rol almalarına izin verir. İşte bunu yapmak 
için dört neden vardır.
Çeşitli bakış açıları elde edin
Mahalleniz beceri ve bilgi her türlü inanılmaz insanlarla doludur - onları dahil almak için 
mantıklı. Topluluk katılımı, yerel bilgilerden yararlanmak ve sorunları çözmek için harika 
bir yoldur. Herkes aynı derecede katılacak, ama herkes bir şekilde katılmak için fırsat 
olmalıdır, sadece ne düşündüğünü söylemek için şans olsa bile. Örneğin, bir topluluk 
bahçesi önerebilir ve herkesin gerçekten bir oyun alanı istediğini öğrenebilirsiniz!
Yerel yardım alın
Projenin ne kadar büyük ya da küçük olduğu önemli değil; Eğer mahallenizde bir fark 
yaratacaksa, yardıma ihtiyacınız olacak ve bu genellikle gönüllüler anlamına gelir. Bir 
topluluk katılımı etkinliği düzenlemek, size mahallenin nasıl geliştirilebileceğini 
düşündüklerini ve kimin yardım etmekle ilgilendiğini bulma ları için size bir şans 
verecektir..
Finansman tekliflerini yedekleme
Çoğu fon ve planlamacı, bir topluluk projesini ancak bunun için bir 'ihtiyaç' olduğunu 
kanıtlayabilirseniz ciddiye alacaktır. İnsanların projeyi desteklediğini ve ideal olarak 
projede yer aldıklarını gösterebilmeniz gerekir. Fon layıcılar ayrıca projenin ne kadar 
başarılı olduğunu ve bunun daha geniş bir topluluktan olumlu geri bildirimler 
içerebileceğini göstermenizi bekleyecektir.
Yerel halka ilham verin
Topluluk katılımı sadece insanlara ne istediklerini sormakla ilgili değildir - aynı zamanda 
yeni fikirler ve iş yapma biçimleri ile onlara ilham vermek için bir şans. İnsanlara 
inanılmaz çeşitlilikte topluluk bahçeleri ve kullanımları gösterin, ve her şeyin şalgam ve 
barakalarla ilgili olduğunu düşünmeyi bırakıp hayal güçlerini kullanmaya başlayacaklar. 
Nerede olması gerektiğini onlara sorun, ve bir çatı bahçesi veya 'gerilla bahçe' bir 
kavşak tasarımı sona erebilir.

Anahtar kelime: 

Size yol gösteren inançlar 

ve ilkeler

Bölüm 3 – Ünite 3 - 5 temel değer nedir?

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://rootsofempathy.org/
https://www.girlsontherun.org/


Toplumun Gücü: Sosyal girişimciler, bir kuruluşun 

sosyal kimlik bilgilerine katılım yoluyla etki buluyorlar.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından özetlenen 

sosyal girişimciliğin temel özellikleri şunlardır:

• ana hedefi önemli toplumsal değişim (sosyal 

misyon) götürmektir; 

• sosyal sorunlara iş çözümleri arayışında iş 

süreçlerinin ve disiplinin, yeniliğin ve kararlılığın 

kullanılması anlamına gelir; 

• ekonomik verimlilik arayışını gerektirir; 

• güçlü etik tarafından motive edilir; 

• şu anda girişimcinin kontrolü altında kaynakların 

ötesinde değer yaratılmasını içerir.

Öte yandan, uygulayıcıları bazı ilginç farklılıklar 

özetledik:

• bir sosyal girişimci, bu nedenle aynı kurumlar 

tarafından çözülemeyen kurumların yarattığı 

sorunları çözmeye çalışıyor, bu nedenle 

işletmenin amacı, 

• sosyal girişimcilerin toplumun değişim aracıları 

olarak hizmet ettiği kar maksimizasyonu değil, 

• bireyleri ve toplumu tehdit eden yoksulluğun veya 

başka bir sorunun (eğitim, sağlık, teknoloji erişimi 

ve çevre gibi) üstesinden gelmektir.

• Yine de, sosyal girişimcilik ve açık inovasyon 

yönetimi arasındaki mevcut ilişkiye rağmen, alan 

gelişmemiş olmaya devam etmektedir ve sosyal iş 

gelişiminde açık inovasyonun önemine 

odaklanmaya ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır.

Sosyal işletmeler topluluklara neler 

sunabilir?Sosyal işletmeler, özel işletmelerin çoğaltmak zor bulmak büyüme hedeflerini 
karşılamak için birçok avantaj sunabilir. Bu avantajlar şunları içerebilir:
• Daha fazla iş yaratılması ve ciroya göre daha fazla insan istihdamı ana küçük 

işletmelere göre. 
• Ekonomiye artan katkı – sosyal işletmelerin ortalama yıllık cirosu son 18 yılda 

neredeyse %50 oranında artmıştır.  
• Toplum ne kadar yoksun olursa, orada çalışan bir sosyal girişim bulma olasılığınız 

da o kadar artar. 
• Sosyal içerme sorunlarını ele alan ve dezavantajlı gruplara fırsatlar sunan, içinde 

bulunduğu topluluklardan daha yüksek düzeyde destek.



aynı soru

farklı cevap

Büyümek ve yenilik 
yapmak için, hizmet 
ettiğiniz insanlarla derin 
bağlantılar geliştirmekten 
daha önemli birkaç şey 
vardır.. Read this

Gerçek sosyal değişim evde 
başlar, Ashoka Fellow Eric 
Dawson, Barış İlk Kurucusu 
diyor. Bir dahaki sefere 
"nasılsın?" diye sorduğunda 
cevabı duymadan acele 
etmeden önce 
duraklat.Watch this

Sosyal bir etki yaratmak 
için empati nasıl 
kullanılır?Read this

Empati bazılarına daha 
kolay gelir, ama en 
doğal empatik kişi 
olmasan bile bunu 
öğrenmek 
mümkündür. Read This

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon 
... biz sevdim ve size tavsiye ederim.

Sosyal girişimcilerin mevcut 
yaygınlığına rağmen, 
psikolojik tetikleyicileri 
üzerine yapılan araştırmalar 
nispeten azdır. Bu sorunu 
çözmek için, bu çalışmada, 
sosyal girişimcilerin 
cinsiyete dayalı 
motivasyonlarını inceliyoruz. 
Deneysel çalışmayı girişimci 
bir karar verme bağlamında 
yürütüyoruz. Kadınların ve 
erkeklerin toplumsal 
girişimci olmak için cinsiyete 
dayalı motivasyonlar 
(sempati ve empati) 
tarafından yönlendirildiğini 
görüyoruz. Bulgularımız, 
toplumsal girişimcilik 
faaliyetlerinde cinsiyet 
farklılığının temel açıklayıcı 
mekanizması olarak 
cinsiyete dayalı 
motivasyonun arabuluculuk 
rolünü araştırarak sosyal 
girişimcilik literatürüne 
katkıda 
bulunmaktadır.Watch this

Tasarım ve problem çözmede empatinin rolü. Empati sadece başka 
bir kişi için hissetmekle ilgili değildir: gerçek problemi yüzeysel 
etkilerinden nasıl ayırt ettiğimiz, çözümün kendisine hizmet edilenleri 
dahil etme ve başkalarını da aynı şekilde hissetmeye teşvik etme 
şeklimizdir.
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https://www.jumpassociates.com/learning-posts/innovation-starts-with-empathy/
https://www.youtube.com/watch?v=udGyl9MUx-Q&feature=emb_logo
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Sosyal girişimciler ve sosyal değişim: Sosyal girişimciliğin etkilerinin fikirler, yapılar ve 

uygulamalar la izlenmesi.

Sosyal girişimcilikte işbirlikçi dinamiklerin anlaşılmasını ilerletmek araştırmacılar ve 

uygulayıcılar için hayati önem taşımaktadır ve aynı zamanda dünya çapında politika 

yapıcıların dikkate alınmasında da yer tutar. Sosyal girişimcilik, özel, kamusal ve kar amacı 

gütmeyen sektörler arasındaki sınırlar içinde ortaya çıkmaktadır. Küresel olarak, hükümet 

yönetmeliklerinin ve politikalarının giderek büyüyen neoliberalizmi, sosyal mal ve hizmetlerin 

sağlanmasında boşluklar yaratmış ve bu da sektörler arası işbirliğine gömülü ortak bir avantaj 

veya kolektif güçle ele alınabilmiştir. Ayrıca, sosyal girişimin özellikle müşterilere ve pazarlara 

erişim sağlayarak bu tür işbirliğinden yararlanabilebileceğine dair kanıtlar da artmaktadır. Bu 

nedenle, işbirlikleri ve sektörler arası ortaklıklar giderek sosyal işletmelerin can damarı ve 

teorik gelişim pratik etkileri potansiyeli olan gelişmekte olan bir araştırma alanı olarak 

algılanmaktadır.

Mevcut araştırmalar, işbirliklerinin sosyal işletmelerin kaynaklara ve finansmana erişimini 

geliştirebileceğini, sosyal değer yaratmayı geliştirebileceğini ve daha fazla sosyal etki 

yaratabileceğini göstermiştir. Ancak, özellikle bu işbirlikçi düzenlemelerde yer alan karar verme 

süreçleri ile ilgili olarak, işbirliklerinin nasıl geliştiğine dair hala çok az araştırma 

bulunmaktadır.  Girişimcilerin, çoğu sosyal girişimcinin muzdarip olduğu belirsizlik ve belirsizlik 

bağlamında nasıl karar vermeleri, girişimcibaşarısını açıklamanın merkezinde yer alıyor. 

Ancak genel girişimcilik literatüründe karar alma süreçlerindeki önemli teorik gelişmelere 

rağmen, karar verme sürecinde "diğer insanların" rolüne odaklanılamaz. Bu durum, sosyal 

girişimcilik bağlamında karar vermenin, özel, kamusal ve kar amacı gütmeyen sektörlerdeki 

sosyal girişimciler ve diğer oyuncular arasındaki işbirlikçi dinamiklerden nasıl etkileneceği 

konusunda ilginç sorular doğuruyor...

Bu proje, sosyal girişimcilikte karar alma daki işbirlikçi dinamikleri araştırarak, sosyal 

girişimcilikte işbirlikçi karar alma konusunda teorik bir çerçeve geliştirerek sosyal ve genel 

girişimcilik literatürüne katkıda bulunacaktır.

Karar verme de katılım odaklanın 

Karar 

Karar
katılımcı karar verme, usul adaleti, örgütsel 

bağlılık, sosyal değişim, sosyal işletmeler, 

katılımcı yönetim

Anahtar kelime: Genellikle bir seçimi takip 
ederek kaynak işlemek.

Bölüm 3 Ünite 4 - Önemli karar verme
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Bir sosyal girişimin temel özelliklerinden biri, sosyal girişimin tek bir birey 

tarafından değil, toplumu temsil eden bir takım bireyler tarafından stratejik 

ve mali olarak yönetilmesidir.Mütevelli heyeti sosyal işletmeler için yasal bir gereklilik midir?

Mütevelli heyeti genellikle bir sosyal kuruluş çalıştırmak için yasal bir gereklilik değildir. 

Ancak, genellikle iyi bir yönetim sistemine sahip olmanın kanıtı olarak görüldüğü gibi 

yerinde bir yönetim kurulu olan yararlanabilir eğer kendinize sormak yararlıdır. Bu özellikle 

hibe finansmanı için başvuruyorsanız veya güvenecek doğrudur. Paydaşlarınız da kendi 

çıkarlarını gözeten bir kurul olduğunu bilerek daha rahat hissedebilirler. Diğer önemli husus, 

bir yönetim kurulu olan ek beceri, deneyim ve iş bağlantıları ile insanlar (genellikle 

gönüllüler) getirmek için izin verecektir.

Sosyal girişiminizin yasal yapısına bağlı olarak, siz girişimci olarak yönetim kurulu üyesi 

olabilir veya olmayabilirsiniz. Sosyal girişiminiz için kar amacı gütmeyen bir yasal yapı 

seçerseniz, nihai karar verme gücünüzü de yönetim kuruluna devretiniz. Bunun nedeni, 

diğer yönetim kurulu üyelerine/mütevellilere eşit güce sahip olacağınızdır. Sosyal 

girişiminizin hangi yasal yapıyı benimseyeceğine karar verirken bunu düşünmeniz gerekir 

(daha fazla bilgi için yasal yapılar kılavuzumuza bakın).

Tahtayı nasıl bir araya getirirsin? Küçük bir sosyal girişim kurulu için net bir şekilde 

tanımlanmış bir model yoktur. En etkili yönetim kurulu/mütevelliler genellikle işletmenize 

ilgili becerilerin, deneyimlerin, ilgi alanlarının ve kişilerin bir karışımını getiren bir grup 

insandır. Stratejik liderlik ve eleştirel gözetim sağlamalı ve yönetim için bir sondaj kurulu 

olmalıdır. Sosyal girişim büyüdükçe ve değiştikçe, yönetim kurulundaki yeteneklerin 

karışımını ayarlamanız gerekebilir. Kurul aşağıdakilerden oluşabilir:

• sosyal işletmenizin üyeleri /çalışanları 

• yerel topluluktan insanlar 

• başarılı yerel iş adamları 

• yerel bir hükümet meclis üyesi 

• muhasebeciniz / avukatınız, ya da her ikisi de yerel işletmelerden birinin olması her 

zaman yararlıdır.

Buna ek olarak, bazen iyi kurulmuş bir sosyal girişim birini atamak için yararlıdır, onlar 

pratik bilgi büyük bir getirecek gibi. Ayrıca, yönetim ekibinizin beceri denetimini yapmak ve 

işletmenizin büyümesi için gereken becerilerin bir grafiğini oluşturmak da yararlı olabilir. 

Becerilerdeki boşlukları not edin ve bu boşlukları doldurmaya yardımcı olmak için tahtanızı 

kullanın. Örneğin, muhasebe becerileri konusunda zayıfsanız, muhasebecinizi yönetim 

kuruluna atayın. Bir sosyal işletmenin yöneticileri/mütevellileri pratik beceriler ve tavsiyeler 

sunabilmeli ve daha da önemlisi tutkunuzu ve vizyonunuzla paylaşmalıdırlar. Ayrıca 

güvenebilirsiniz ve onlara güvenmek önemlidir bu yüzden seçim yapmadan önce dikkatlice 

düşünün. Yönetim kurulu üyelerinizin çoğunun gönüllü olması olasıdır ve herkesin rolleri ve 

sorumlulukları konusunda açık olması önemlidir. Çoğu yönetim kurulu üyesi bu açıklığı 

takdir edecektir. Sizin muhtıra sadece nasıl kurulu çalıştırılır değil, aynı zamanda kaç kişi wi 

tanımlamak gerekir ...



Seçim, iki veya daha fazla seçenek sunulduğunda karar verme yeteneğimizdir. 

Seçim psikolojisi, neden bilinçaltında verdiğimiz kararları verdiğimizi, bu 

kararları neyin motive ettiğini ve bu kararların tatmin etmek için nelere ihtiyaç 

olduğunu araştırıyor.

aynı soru

İşte hayatınızı gerçekten 

değiştirebilecek bir konuşma. 

Hangi kariyeri takip 

etmeliyim? Ayrılayım mı yoksa 

evlenmeli miyim? Nerede 

yaşamalıyım?

Watch the video

Read this: Etik 

Bir Seçim 

Yapma

In this section a collection of movies, short videos, songs etc…we 
liked and recommend to you.

farklı cevap Zayıf küresel ekonomik büyüme 
bağlamında, kar amacı 
gütmeyen kuruluşların 
(NFO'ların) sosyal işletmelere 
dönüşümü, sosyal inovasyon ve 
sürdürülebilir kalkınmanın kritik 
bir süreci olarak 
algılanıyor.Read This

Kar Amacı Gütmeyen Sosyal Girişim – 
Model ve FinansmanRead this

ğ
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https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices?referrer=playlist-how_we_make_choices
https://blog.hubspot.com/sales/the-psychology-of-choice
https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-018-00071-7
http://greenlining.org/wp-content/uploads/2013/02/G4ASocialEnterpriseBrief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZoL_aEw2Y2A


Egzersiz - Uygulama
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1. Bir karar ver. Oyun üzerinde bir test e.Click here

2. Bir ortakla birlikte çalışın ve oybirliğiyle karara 
varınClick here

3. Klasik Takım Oluşturma Problem Çözme Etkinlikleri 
1. Küçülen Bir Damar Yardımcı Olur: Adaptasyon 
Neden adaptasyon problem çözme için önemlidir: 
Adaptasyon son derece bilişsel çeşitlilik ile ilişkilidir, hangi 
ekiplerin daha hızlı sorunları çözmeye yardımcı olur, 
Harvard Business Review göre. Yenilik ve bozulma her 
zamankinden daha hızlı oluyor. Uyum sağlayabilen kişiler, 
takımlar ve organizasyonlar en üstte yer alacaktır. Neye 
Ihtiyacınız Olacak: Bir ip veya dize
Talimatlar:

1. Ipi kullanarak, yerde herkesin sığabileceği bir şekil yapın. 
2. Yavaş yavaş 10-15 dakikalık bir süre içinde boşluk küçültmek. 
3. Herkesi küçülen sınırlar içinde tutmanın yolunu bulmak için 
birlikte çalışın.

4. Hayat bizi sürekli 
olarak çok büyük ve 
çoğu zaman çok acı 
verici kararlar 
vermeye zorlar. Bir 
sonraki seçimle karşı 
karşıya olduğumuzda, 
burada kendi 
zihinlerimizi daha net 
bilmemize yardımcı 
olabilecek küçük bir 
egzersiz var.Click 
here
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https://www.google.co.uk/search?rlz=1C2SQJL_enGB894GB895&sxsrf=ALeKk024DiImb0gC_g2g5oFFif7hSvZXbQ:1587136575582&q=decision+making+exercise&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQprC-4O_oAhUzUhUIHWmQA0IQBSgAegQIDRAq&biw=1920&bih=937#kpvalbx=_Q8iZXt7sGMue1fAPrvGk-A040
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/CategoryView/categoryId/114/Decision-Making.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=okdsAZUTJ94
https://www.youtube.com/watch?v=okdsAZUTJ94


Değerlerinizi Seçimlerinizi Yönlendirsin
Karşılaştığınız hemen hemen her sorun geçicidir. Ama bu geçici sorunlar ani 
ağrıya neden olur. Ve sık sık bu acının seçimlerimizi ve eylemlerimizi 
yönlendirmesine izin vermeliyiz.
Nasıl karar vereceksin? Burada egzersiz deneyin
1. Yeterince önemli ya da yeterince güçlü hissetmeme nin acısından muzdarip bir 
çalışan, süslü bir unvanla korkunç bir iş alabilir. 
2. Sevilmeyen ya da takdir edilmeyen ya da yanlış anlaşılmış hissetmenin 
acısından muzdarip bir birey, eşini aldatarak bu acıyı çözmeye çalışabilir. 
3. Bir girişimci bir bocalayan küçük işletme ağrı muzdarip daha fazla satış sürücü 
denemek için şüpheli pazarlama taktikleri kullanarak çare olabilir.
Kısa süreli acıyı çözerken bu tuzaktan nasıl kaçınıp daha iyi uzun vadeli 
seçimler yapabiliriz?

Bu alıştırma Ruth Chang'in 
"Zor seçimler nasıl yapılır" 
başlıklı TED Konuşması'na 
dayanmaktadır. Chang 
konuşmasında bazı 
kararlar almanın neden bu 
kadar zor olduğunu 
açıklıyor ve karar verme 
sürecine yaklaşımı 
anlamamıza yardımcı 
oluyor.Click here

Değerleriniz nelerdir? Hayatta 
En Önemli Şeye Karar 
VermekClick here

Testi yapın!Click here
Ve şimdi görev listenizi 
yapın.
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https://eslbrains.com/how-to-make-hard-choices/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Kz__qGJmTMY&feature=emb_logo
http://curtbonk.com/bobweb/r546/task_examples.html


Kişisel temel değerlerinizi keşfetmenize yardımcı olacak bir seçim 
yapın.

1. Kişisel Temel Değerleriniz Neden Önemlidir 
2. Kişisel Değerleriniz Değişiklikleri Bilmek 
3. Davranışınızı Keşfedin 
4. Kişisel Temel Değerler 
5. Adım 1: Başlangıç Zekanızla Başlayın 
6. ADIM 2: Kişisel Değerler 
7. Listenizi Oluşturun 
8. 1) Zirve Deneyimleri 
9. 2) Bastırılmış Değerler 

10. 3) Davranış Kuralları 
11. Adım 3: Kişisel Değerlerinizi İlgili Gruplara Ayırın 
12. Adım 4: Her Değer Grubu 
13. Step 5'in Merkezi Teonu : En Önemli Kişisel Temel Değerlerinizi 

Belirleyin 
14. ADIM 6: Kişisel Değerlerinize Daha Zengin Bağlam 
15. Adım 7 Verin: Her Değerin Ekolojisini Test Edin 
16. Kişisel Değerlerinizi Yaşıyor musunuz? 
17. Temel Değerlerinizi Karar Vermek Için Nasıl Kullanılır 
18. Önerilen Okuma İşletmenizin Temel Değerlerini Keşfedin 
19. Sonraki Ne Düşünüyorsunuz?

Değerleriniz, yaşam ve çalışma şeklinizde önemli 
olduğuna inandığınız şeylerdir. Önceliklerinizi 

belirlemeliler ve derinlerde muhtemelen hayatınızın 
istediğiniz gibi olup olmadığını söylemek için 

kullandığınız önlemlerdir.

Temel değerlerinizi belirleyin. Aşağıdaki listeden, sizinle rezonansa her temel 
değeri seçin ve yazın. Seçimlerinizi fazla düşünmeyin. Listeyi okurken, sizin için 
temel bir değer gibi hissettiren kelimeleri kişisel olarak yazmanız yeterlidir. Eğer 
listede olmayan bir değere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, siz de yazmak 
için emin olun.Click here
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https://www.cmu.edu/career/documents/my-career-path-activities/values-exercise.pdf


Pazarlama sadece bir sosyal kuruluş için ekonomik değer yaratmakla kalmıyor, aynı 
zamanda sosyal değer de yaratmalıdır. Bu kağıt nasıl bir pazarlama stratejisi sosyal 
değer oluşturur incelemek için beş Tayland gıda sosyal girişimciler için bir vaka 
araştırma benimser. Bulgular, bunların çoğunun üreticilere ve topluma fayda 
sağlayacak bir pazarlama stratejisinde sosyal bir sorunu ele verdiğini ortaya koydu. 
Önemli katkılar, sosyal değer üretimi ile sosyal kurumsal pazarlama nın bütünsel bir 
dizi önerisinin önerilmesi ve doğrulanmasıdır. Sosyal kurumsal pazarlamacılar ve 
politika yapıcılar için öneriler de böylece sosyal sorunları çözmek için bir pazarlama 
stratejisi geliştirmek sağlanır.

ANAHTAR KELIMELER: Sosyal kurumsal pazarlama, sosyal değer yaratma, 
gıda sosyal işletmeler

Değerlerle Pazarlama...

Sosyal Girişim için 5 Araç Seti
Girişimci girişimler bir hayır beyin olduğunu. Günümüzde 
ki startup'lar, sorunlardaki fırsatları görerek 
yönlendiriliyor. Seninkini yap!
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İşin sosyal sorumluluklarını anlayın. 
Şirketlerdeki paydaşları tanımlayın. 
Sürdürülebilir iş uygulamalarını motive etmede tüketicilerin rolünü açıklayın.

Gelir ve sosyal misyonun sürdürülebilirliği. 

Sürdürülebilirlik için bir iş durumda gönüllü veya esas olarak gönüllü sosyal ve 
çevresel yönetim akıllı tasarım sonuçları ve farklı bir yönetim veya girişimci 
faaliyete dayalı olumlu bir iş etkisi oluşturur.

ANAHTAR PAKETLER
Şirket ve özel şirketler ve rol veya özel bir pazar ekonomisinde yer birçok görüşleri 
vardır.
Ekonomist Milton Friedman'a göre, toplumun yasalarına bağlı kalmanın ötesinde bir 
ve tek bir sosyal iş sorumluluğu vardır ve bu da oyun kuralları içinde kaldığı sürece 
kaynaklarını kullanmak ve kârını artırmak için faaliyetlerde bulunmaktır.
Diğerleri, iş dünyasının sosyal sorumluluğunu, çeşitli paydaşlar için, uygulamalarının 
ahlakı ve etiği ve paydaşlar üzerindeki etkilerini de kapsayacak şekilde 
görmektedirler.
Daha sürdürülebilir olmak isteyen işletmeler için, sistem perspektifine kadar yasal ve 
etik eylemler arasında bir süreklilik olarak düşünülebilir.
Egzersiz
Milton Friedman'ın kar odaklı felsefesine katılıyor musunuz, iş amacı kar elde 
etmektir ve bu da hükümetin sosyal ve çevresel konulardan sorumlu olduğu tek iş 
odağı olmalıdır? Neden ya da neden olmasın?

1. Şirket üzerinde olumsuz ekonomik etkisi olan bir sosyal veya çevresel uygulama 
uygulayan bir işletmenin örneğini sağlayan bir makaleyi web'de arayın. Şirket 
üzerinde olumlu bir ekonomik etkisi olan sosyal bir uygulama ortamı nı 
uygulayan işletmenin bir örneğini sağlayan bir makale için web'de arama yapın. 
Neden şirket bu sonucu deneyimli üzerinde olumsuz bir etkisi olan bir uygulama 
ile şirket hissediyorsun? Bu iki maddeye dayanarak, şirketlerin sürdürülebilirlik ile 
ilgili olması gerektiğini düşünüyor musunuz?

2. Bir sistem perspektifi ile bir iş işletim düşünmek zor olabilir. Sistem perspektifinin 
unsurlarını içeren bir sürdürülebilirlik uygulaması örneği düşünün. İç ve dış çevreyi ve 
ikisi arasındaki bağlantıları ve hangi sağlıklı uygulamaların sürdürülebilir kabul edilme 
kriterlerini karşılamasını açıklayın.

Bölüm       3             Egzersiz     Uygulama



Yol haritası benzetmesine dönersek, bir hedefe doğru yolculuğunuzda hangi kilometre taşlarına 
ulaşmanız gerekir?

Vizyona Ulaşmak İçin Hedeflere Doğru Çalışmak
Sağladığımız tanımdaki son anahtar kelimeler belki de en önemlisidir. Etkili hedef belirleme nin çok 
farklı özellikleri vardır. Belirlediğiniz her hedef, aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olmalıdır:

Özgül: Bir hedef belirtirken, belirsizliğe yer olmamalıdır. Örneğin, "Biz endüstri lideri olmak 
istiyorum," harika geliyor, ama ne, özellikle bu gerektirir?

Ölçülebilir: Ölçülebilirlik özgüllük ile çok yardımcı olur. Mümkün olan her yerde ölçülebilir ölçümler 
kullanın. Bu tamamen nitel hedef belirleme dışlamaz, ancak nitel göstergeleri nasıl ölçeceğininizi 
tanımlamanız gerekir.

Ulaşılabilir: Yıldızlara ulaşmak kulağa harika geliyor, ama bir roket gemisi inşa etmek için 
gerekenlere sahip misiniz? Zorlu hedefler belirleyin ama kendinizi başarısızlığa hazırlamayın.

Gerçekçi: Gerçekçilik ve ulaşılabilirlik yakından ilişkilidir. Bu yüzden ne başarmayı planladığınıza 
karar vermeden önce şu anda nerede olduğunuza bakmanız gerekir. Emrinde gerekli sermaye var 
mı? Eğer para toplarsanız, kredi geri ödemelerini karşılamak için ne gerekecek? Yeterli vasıflı 
personelinvar mı? Değilse, yeni yetenek çekmek veya mevcut işgücünü eğitmek için ne gerekecek?

Zamana bağlı: Beş yıllık bir plan üzerinde çalıştığınızı varsayalım. Birkaç stratejik öncelik 
belirleyeceksiniz. Bunları gerçekleştirmek, bir dizi görev ve alt görev ayarlamak anlamına gelir. Ve 
üç ila beş yıllık bir plana baktığınız için, hedefinize ulaşmak için her görevin belirli bir süre içinde 
tamamlanması gerekir. Doğal olarak, belirlediğiniz zaman da ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır.
Daha önce gol ayarına bakan herkes için SMART hedeflerinden yola devam ediyoruz. Bu, etkili bir 
hedefin dört özelliğini bize hatırlatmak için bir kısaltmadır. Sonuç smart organizasyon stratejisidir.

Güçlü Organizasyon stratejisi
ş ş
ş
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Güçlü Organizasyon stratejisi

•Video Guide - What is organizational strategy? « Tüm video 
kılavuzları hazır geri dön ...
•5 Best Organizational Structure Examples (For Any 
Business) Organizasyon Yapısı: hatta resmileştirmek gerekiyor 
...
•Definition – What is a Human Capital Strategy? Sağlam bir iş 
stratejisine sahip olmak önemlidir,...
•Video Guide - Why is organizational structure important? « 
Tüm video kılavuzları hazır geri dön ...
•The Process Collaboration Pair Makes Great Organizational 
DNA Canlandırmak için çift sarilik gibisi yoktur...
•Hope is Not a Strategy for Onboarding Customers Geçenlerde 
arkadaşım la öğle yemeği yedim ve ...
•The Ultimate Guide to Employee Onboarding Strategy [5+ 
tips] En iyi yeteneği korumak çok yüksek bir önceliktir...
•Let us help you! Schedule your personal chat with our experts.
•Learn more about Tallyfy

Örgütsel Strateji ile ilgili daha fazla yazı okuyun: 
Tanım ve Örnekler

Şimdi de hayalini 
uygulamaya koy!!!
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https://tallyfy.com/guides/videos/organizational-strategy/
https://tallyfy.com/organizational-structure-examples/
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https://tallyfy.com/human-capital-strategy/
https://tallyfy.com/guides/videos/organizational-structure/
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