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Betimleme:

Örgütler sıklıkla mali sıkıntılarla karşılaşır. 
Örgütünüzün paraya ihtiyacı olduğu bir zamanı 
düşünün. Ne yapmıştınız? Bir başka projeye 
başvurup sonra daha da fazla etkinlikten 
sorumlu olarak kala mı kaldınız? 
Bu alıştırma size şu anki kaynaklarınız, 
yetenekleriniz ve bağlantılarınıza dayanarak 
örgütünüz için gelir yaratmakta yardımcı 
olacaktır. Halihazırda hangi kaynakların zaten 
size açık olduğunu görmek için yaratıcılığınızı 
kullanın. 

Moderasyon kartları
Yazı tahtası
Tahta kalemleri
Yapıştırıcı Bant

Hazırlık

Malzeme

2:25sa.

Araçlar

Çalışma Sayfaları: 
Kaynakların Haritalanması (17)

Girişim Matrisi (18)

Sosyal İş Modeli Tuvali (22)

Yok

MALİ KAZANÇ İÇİN YARATICI MACERALAR

Mali Model

Ortak Toplantı 
ve Küçük Gruplar

Zirve



Küçük Gruplar Halinde:
Örgütünüzün şu anki kaynakları, yetenekleri ve bağlantılarını Kaynakların  Harita-
lanması (17)           belgesini kullanarak moderasyon kartları üstünde listeleyin. 
Her kategori için farklı renkte moderasyon kartı kullanın. [15dk.]

Ortak Toplantıda: 
Tüm moderasyon kartlarını hazırdaki tüm kaynakları görebilecek biçimde duvara 
bantlayın.  [10dk.]

Küçük Gruplar Halinde: 
Rahat ve yaratıcı bir ortam bulun. Birlikte bir yürüyüşe çıkabilir, bir kanepeye 
yerleşebilir ya da sadece hoş, renkli kalemleri elinize alabilirsiniz. Harika bir nokta 
bulduğunuzda bereketli ve çılgın girişim fikirleri için beyin fırtınası yapmaya hazır 
olun. [30dk.]
 
Hala Küçük Gruplar Halinde: 
Kaynak bulmak için en iyi 5 fikrinizi yazıya dökün. [15dk.]
 
Ortak Toplantıda: 
Girişim fikirlerini gözden geçirin. Örgütünüzün misyonuna iyi uyanları seçin. 
Bunları Girişim Matrisi (18)          içinde yazıya dökün. Bu matris yardımıyla hangi 
girişimin örgütünüz için yüksek ya da düşük gelir getirebileceğini ve ne kadar 
uygulanabilir olduklarını değerlendirebilirsiniz. En iyi üç girişim fikrini seçip üç 
gruba dağıtın. [30dk.]

Üç grup içinde, kaynak bulma fikrinin peşinden gitmeye değip değmediğini 
saptayabilmek için  Sosyal İş Modeli Tuvali (22)          belgesini kullanın. [30dk.]

Ortak Toplantıda: 
Küçük grup tartışmalarında vardığınız sonuçları paylaşın. Bir ya da daha fazla fikir 
peşine düşmeye değer görünüyorsa bunu/bunları uygulamaya geçirmek için 
sıradaki adımlardan sorumlu olacak bir grup belirleyin.   [15dk.]
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Tamamlayıcı Okuma: Rolf Larson, Amherst Wilder Foundation, Saint Paul (2002), 
Venture Forth! – The Essential Guide to Starting a Moneymaking Business in Your 
Nonprofit Organization.

Kaynak: Esinlenilen: Socius, Venture Audit. 
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