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Betimleme:

Örgütünüzün program ve etkinlikleri için 
kaynak bulmak, çalışmanızın büyük bir 
kısmının dayandığı temel taşıdır. Aynı zaman-
da, örgütünüzün her yıl nasıl kaynak 
bulacağını planlamak çok fazla zaman ve 
enerji tüketir. 
Bu SWOT analizi örgütünüzün kaynak planla-
masının büyük resmini değerlendirip zaman 
ve planlamanın fon bulma biçiminde ürün 
vermesini sağlama almanıza yardım eder. 

0:50sa.

Hazırlık
Örgütünüzün şu anki bağışçı ve 
kaynaklarının tam bir listesini 
çıkarın.Gelir Kaynakları Çizelgesi (22) 

belgesini gözden geçirin.

FON SAĞLAMA PLANLAMASINI İYİLEŞTİRMEK 
İÇİN SWOT ANALİZİ

Kâğıt yazı tahtası
Poster kalemleri
Moderasyon kartları

Malzeme

Aletler

Arkaplan Belgesi: 
Gelir Kaynakları Çizelgesi (22)

Ortak Toplantı 
ve Küçük Gruplar

Zemin Hazırlığı

Mali Model



Ortak Toplantıda:
Örgütünüzün fon kaynakları listesini gözden geçirip fon bulma stratejiniz, 
örgütünüzün nasıl fon ve bağışçı bulduğu üzerine düşünün. [05dk.]

Küçük Gruplar Halinde: 
Bir SWOT analizi yapın. Her küçük grup SWOT analizinin bir maddesini alsın 
ve moderasyon kâğıtlarına notlar alsın. [15dk.]
a. Güçlü Yanlar [Strengths]: Fon bulma konusunda örgütünüzün iyi becerdiği 
şeyler nelerdir? Şu anki gelir kaynaklarınız neler?
b. Zayıf Yanlar [Weaknesses]: Fon bulma konusunda örgütünüzün çok fazla 
zorluk ya da sorunla karşılaştığı alanlar neler?
c. Fırsatlar [Opportunities]: Potansiyel yeni fon ya da yeni potansiyel bağışçılar 
bulma kaynakları nelerdir? Bağışçı piyasasında açılan yeni fırsatlar nelerdir?
d.Tehditler [Threats]: Örgütünüzün bağışçı ve fon piyasası açısından 
karşılaştığı riskler hangileri? 

Ortak Toplantıda:
Her grup bulgularını sunar ve moderasyon kartlarını ortak yapılan SWOT 
matrisi (bu bir poster kâğıdına çizilebilir) içinde ilgili çeyreğe yerleştirir.
a. Güçlü yanlarınızın güçlü kalmasını nasıl güvenceye alırsınız?
b. Zayıf yanlarınız nasıl iyileştirilebilir?
c. Örgütünüzün saptadığınız fırsatlardan yararlanması için neler yapması 
gerekir?
d. Tehditler nasıl etkisiz hale getirilebilir? [30dk.]

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

Takip: 
Güçlü yönleri sürdürmek, fırsatlardan yararlanmak, tehditlerden kaçınmak 
ve zayıf yönleri iyileştirmek için etkinlikleri ayrıntılandıran bir eylem planı 
yapın. Eylem planının her görev için kimin sorumlu olacağı ve etkinliğin ne 
zaman gerçekleşeceğini içerdiğinden emin olun. Bkz. Hikaye Anlatımı: 
Gelir Kaynakları Çizelgesi (02)


