
Para, kaygısını çekmek zorunda değilseniz hoş bir şey. 
Çözümlemenizde mali modelinizi üzerinde çalışılması 
gereken bir mesele olarak saptamış durumdasınız. Hadi 
meselenin ne olduğunu ve ne yapılabileceğini bulalım!

Kimler katılmalı?

En azından liderler (yönetim ekibi ve kurul üyeleri) ve müm-
künse çekirdek ekibin daha fazla üyesi dâhil olmalı. Bazı 
durumlarda dışardan bir bakış açısı (eleştirel arkadaşlar 
veya mali açıdan bilgili ortaklar), eleştirel değerlendirmeyi 
uyandırmak ve mali gelişimle ilgili yeni açılar fark etmek 
açısından verimli olabilir.

ALTIN KEDİ PATİKASI 

Yazı tahtası
Tahta kalemleri
Moderasyon kartları (farklı renklerde)
Projektör ve Bilgisayar (istenirse)

Nasıl bir hazırlık yapılmalı?

Malzeme

Araçlar

Bu Patika için, mali ihtiyaçlarınız (tahmini bütçeniz 
nedir?) ve son 2-3 yılın gelir yapısı (şimdiye kadar 
paranızı nereden elde ettiniz?) ile ilgili genel bir 
bakışa sahip olmak can alıcı önemdedir. Dahası, 
hazırlık grubu/ev sahibi, başlıca mali fırsatlar (açık 
çağrılar/fon akışları, vb.) ve sahanızda diğer örgütler 
tarafından kullanılan başarılı kaynak bulma stratejile-
ri hakkında bilgi toplamalıdır.

Yöntem Kartları: 
Fon Sağlama Planlamasını İyileştirmek İçin SWOT Analizi (32)

Bağışçılara Fikirlerin Tanıtılması (31) 

Sürdürülebilir Fon Sağlama İçin Bireysel Bağışçı Analizi (30)

Mali Kazanç İçin Yaratıcı Maceralar (29)

Sıradaki Adımlar İçin Eylem Planlama (02)

Arkaplan Belgesi:
Gelir Kaynakları Çizelgesi (22)

Kurumsal Hazırlık Denetim Listesi (23)

Çalışma Sayfası:
Kaynakların Haritalanması (17)

Girişim Matrisi (18)

Toplumsal İşletme Modeli Tuvali (22)

Bağışçı Personası (16)

Eylem Planı (02)

Bu oturum sonunda edinmiş olacaklarınız:

Potansiyel para kaynakları ve sizin bunlara erişme 
yeteneğinizle ilgili bir anlayış.

Örgütünüz için ümit verici fon bulma stratejilerine bir 
toplu bakış.

Mali istikrarınızı arttırmak için bu stratejilerden bir ya da 
iki tanesini geliştirmek için bir eylem planı.

Takipler: 
Büyük çapta değişimler için bir uygulanabilirlik 
araştırması yapın ve değişimleri kolaylaştıracak 
ilişkiler inşa edin. Küçük ve orta büyüklükte 
değişimler için, üzerinde anlaşılan önlemleri 
uygulayın ve sonuçlarını izleyin.



Ev Sahibi/Hazırlık Grubu: Patika’yı ve günün programını  tanıtın.

Yön Bulma 30DK.

Sizin anlayışınıza göre dört gelir kaynağı. Farklı gelir kaynaklarını nasıl açıklardınız? Patika Tuvaline Girdi:

İlk Tur: Giriş ve kişisel mesajlar (nasıl ve neden buradayım?) 
Gelir Kaynakları Çizelgesi (22)         belgesini gözden geçirin. Öyle ki, herkes dört gelir kaynağı (kamu fonları, hibeler, özel 
bağışlar, kazanılan gelir) hakkında ortak bir anlayış kazanmış olsun.

Örgütünüzün şu anki gelir kaynakları hakkında kısa bir sunum yapın (son 3 yıl içindeki 
herhangi bir değişiklik dâhil). Şimdiye kadar parayı nereden buldunuz?

Küçük gruplar içinde, Fon Sağlama Planlamasını İyileştirmek İçin SWOT Analizi (32) 
belgesini tamamlayın. Hangi parasal kaynak bulma alanları iyi çalışıyor, sorunlar/meseleler 
nerede? Bağışçı piyasasında karşınıza hangi şanslar ve riskler çıkıyor?

Zemin Hazırlığı 60DK.

Saptanan 3 sorun/mesele.Patika Tuvaline Girdi:

Zirve 60-145DK.

Patika Tuvaline Girdi:

Eylem Planı 60DK.

Alıştırmaların sonuçlarını Sıradaki Adımlar İçin Eylem Planlama (02)           
belgesi içinde özetleyin.
İki gruba bölünün. Birinde kaynak bulma hedeflerinize doğru hareket 
etmek için atabileceğiniz 5 hızlı eylem adımını tartışın. Diğerinde, yeni 
parasal kaynak bulma stratejinizi uygulamanıza yardımcı olabilmek için 
3 uzun vadeli değişimi yazın.

Kapanış 30DK.

Son Tur / Vedalaşma

SWOT analizi sonuçlarını kullanarak, ya ortak toplantıda ya da paralel çalışma grupları içinde, aşağıdaki etkinliklerden bir ya da 
daha fazlasını seçin. Patika taslağınızı ve zamanlamanızı buna göre uyarlayın. Örgütünüz için en önemli olan(lar)la başlayın. 
Diğerlerini daha sonra her zaman yapabilirsiniz.

Mali geleceğinize uygulanabilecek 3 ders: bu oturumdan ne öğrendiniz ve gelecekte neyi değiştirmek 
isterdiniz? Takip için kullanmak isteyeceğiniz bir araç olursa not edin.

ALTIN KEDİ PATİKASI 

Önerilerin uygulanabilirliğini tartışın ve en sürdürülebilir kaynak bulma stratejileri karışımını belirleyin. 

Görünüm 90DK.

Patika Tuvaline Girdi: Gelecekte sürdürülebilir parasal kaynak karışımı stratejileriniz: gelecekte hangi tür mali 
kaynakları birleştirerek kullanacaksınız?

Kamu fonlarını almakla ilgileniyorsanız Kurumsal Hazırlık Denetim Listesi (23)         belgesini kullanarak buna hazır olup 
olmadığınızı denetleyin.
Bağışçılara yaklaşma biçiminizi iyileştirmek istiyorsanız etkinliklerinizin sıradaki fon fırsatları için çekiciliği ve uygunluğunu 
araştırmak üzere Bağışçılara Fikirlerin Tanıtılması (31)        belgesini kullanın. 
Örgütünüz için iyi bir özel bağışçı bulmak istiyorsanız, bağışçı tabanınızı anlamak ve güdümlü kaynak bulma kampanyaları 
geliştirmek için Sürdürülebilir Fon Sağlama İçin Bireysel Bağışçı Analizi (30)          belgesini tamamlayın.  
Piyasa tabanlı bir gelir elde etmeyi düşünüyorsanız bu fikri Mali Kazanç İçin Yaratıcı Maceralar (29)         belgesini 
kullanarak ortaya çıkarın.


