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Projenin Amacı

“Sosyal girişim yoluyla etnik azınlıklardan kadınların güçlendirilmesi”

(EMwoSE) proje, etnik azınlıklardan kadınların istihdamını artırmayı

hedefliyor ve onlara sosyal girişim dünyasına dahil olmak için gerekli bilgi,

pratik beceri ve danışmanlığı sağlıyor.

Bu iddialı hedefe ulaşmak için, EMwoSE konsorsiyumu dezavantajlı

kadınların karşılaştığı engelleri derinlemesine dikkate alacaktır: mevcut

çalışma koşulları, beceri boşlukları, psikolojik ve kültürel engeller.
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women from ethnic minorities in social enterprise



Anahtar yönler

Yönetim

Legal forms

Yönetişi

m

➢ Bir sosyal girişim için uygun yasal ve
yönetişim yapılarını seçmek ve
geliştirmek önemlidir, ancak oldukça
karmaşık ve zor olabilir.

➢ Bazı danışmanlar iyi hukuki tavsiyenin
önemini vurguladılar ve kötü kararların
uzun vadede olumsuz etki
yaratabileceğini öne sürdüler. Ancak, 
özellikle küçük sosyal işletmeler için iyi
yasal tavsiye erişmek için zor olabilir, 
çünkü kendi sitesinde mevcut değildir
ya da bunu göze alamazlar.



Yasal Formlar

. 

İşin nasıl olacak?

➢ Dernekler, vakıflar ve kurumlar veya

kooperatifler, hisse senedi şirketleri, vb gibi

kar amacı gütmeyen sosyal işletmeler için
birçok yasal formlar vardır.

• Plymouth Üniversitesi'nden Sarah Stevenson

videosunda, çeşitli yasal modeller ve sosyal

işletmeler için yönetimini açıklar.

Bilmek güzel!



Yasal Formlar

İngiltere'de SEs çeşitli formları
kurmak nasıldır Devamını Oku

➢ Bulabilirseniz ve mümkünse, 
özel durumunuz ve alanınız
için bir uzmandan hukuki
tavsiye aldığınızdan emin
olun

➢ Yasal formla ilgili alınan
kararın edinilen karın üyeler
arasında dağıtılım biçimini, 
belirli fonlara erişimi ve belirli
faaliyetlerin uygunluğunu
etkilediğini unutmayın.

Çeşitli yasal formlar

hakkında daha fazla bilgi

için: Avrupa Komisyonu: 

2015, s. 42

http://www.isfahan-freiburg.de/neue_hp/index.php/ueber-unss


Yönetişim ve Yönetim

Yönetişim Kurulu
➢ yönetimi

denetler
➢ Uzun vadeli

kararlar alır

Yönetim Kurulu

➢ Günlük operasyonlar
➢ Sürdürülebilir

yönetim

Bilgi Onayı Kontrol Kılavuzu

Bilgi Raporları Tartışmaları

Yönetişim, organizasyonun misyonunu 

➢ çeşitli paydaşlarının ihtiyaçlarını

karşılanması,

➢ politika ve yönetmeliklerin uyumunun

izlenmesi,

➢ tüm paydaşlar için meşruiyet, hesap

verebilirlik ve şeffaflık ve yatırımcılar için

de sorumlu karar alma ve güvenlik

önlemleri çerçevesi oluşturulması

alanlarında yerine getirmesini sağlar.



Yönetişim ve Yönetim- neden gerekli?

➢Yönetişim kurulu normalde gözetim ve
stratejik planlama, karar verme ve
finansal planlamada görevli

➢Yönetimi izler ve stratejik danışmanlık
sağlar

➢SE'nin misyonunu, değerlerini, 
vizyonunu ve yapısını ana hatlarını
belirleyen bir dizi temel politika olan
sosyal girişimin tüzüğünün
oluşturulmasından sorumludur. Kurul, 
önemli politikalar oluşturur ve onaylar.

➢Yönetim normalde günlük operasyonlarla
ilgilenir.

➢Kurulun amaç ve değerlerini destekler ve
uygular.

➢Yönetim kurulu kararlarını
çalışanlara/kursiyerlere/gönüllülere bildirir,

➢Yeni çalışanların/gönüllülerin mülakat, işe
alma, eğitim ve istinat gibi süreçlerden
sorumludur

➢İyi motivasyon becerileri amacıyla
başkalarını motive etmek ve iyi bir çalışma
ortamı oluşturmak için, hem de iyi koçluk
becerileri, mali beceriler, problem çözme
becerileri, vb gereklidir.



Paydaşları yönetişim 
yapılarına entegre etmek

Sosyal işletmeler için ortak paydaşlar şunlardır:

Normalde yönetim yapılarında birden fazla
paydaş katılımı vurgulanır.

➢ Paydaş, sosyal girişiminizle ilgi duyan veya
bundan etkilenen herkestir.

Kendinize sormanız gerekentemel sorular:

✓ Paydaşlarınız kimler?  

✓ Onlara ne tür bir fark yaratacaksınız ve
sosyal girişiminizin nasıl performans
gösterdiğine ilişkin görüşlerinizi nasıl
alabilirsiniz?

Paydaşların ve üyelerin yönetim kurulu
üyelerine nasıl dönüşecekleri SE'nin yasal ve
yönetim biçimine bağlıdır.  

Alman kayıtlı dernekleri söz konusu
olduğunda, üyelerin rolü yasal olarak önceden
yapılandırılmıştır.

Personel

Üyeler ve 
yönetim kurulu 

üyeleri

Yararlanıcılar

Müşteriler/s
on 

kullanıcılar

OrtaklarGönüllüler

Fonlar

Yerel 
yönetimler

Yerel 
topluluklar



Yönetişim yapısı: Yönetim Kurulu'na sahip olmanın yararları

Almanya'da Vereine (Dernekler) dışında, Yönetim
Kurulu'nun (Dernekler) yönetim kurulu/yönetim kurulları, 
genel kurul (GM) ve bireysel üyeler dışında, yönetim
kurulunun yönetim organı olması, hedefler belirlemesi, 
yönetim kurulunun dernek yönetimi ve amaçların
uygulanmasından sorumlu olması, normalde sosyal
işletmelerin birçok yönetim ve yasal modeli için yasal bir
gereklilik değildir.

Schöning et al.'a (2012, s.4) göre 
kurullar yönetim ekiplerine şu 
yollarla yardımcı olabilir:

➢ bir şirketin sorumlu ve uygun bir
şekilde yönetilmesi, 

➢ dış paydaşlara vizyon ve eski
sinyal güvenilirliğini sağlayan
ağlara erişim

➢ stratejik destek ve uzmanlık
sağlamak

Ses’in kurullardaki 
rolleri hakkında daha 

fazla bilgiyi
Devamını Oku

ve kurulları türleri ve
görevleri Schöning et 

al. (2012) okuyun

http://www.isfahan-freiburg.de/neue_hp/index.php/ueber-unss


Yönetişim ve zorluklar - bilmek iyi

Spear et al. (2009) ve Defourney et al. (2014) yönetim ve sosyal işletmeler söz konusu
olduğunda, gönüllü, toplum ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar
sürdürülebilirliklerini sürdürmede bir takım ortak yönetim zorluklarıyla karşı karşıya
görünmektedir.  Bu güçlükler çoğunlukla şunlarla ilgilidir: 

taahhüt edilen üyelik, 

karar alma süreçleri

yönetim kurulunun özerkliği ve büyüklüğü.

Diğer tipik yönetim sorunları ve zorlukları:

➢ yönetim kurulu işe alımı, yönetim kurulu rolleri,

➢ yönetim veya personel ile ilişkiler,

➢ paydaşlar ve fon ile ilişkiler, 

➢ sosyal ve iş hedeflerinin dengelenmesi, 

➢ eğitim ve gelişim, 

➢ üye ilişkileri, 

➢ düzenleme ve hesap verebilirlik.  

➢ yönetim desteği, 

➢ tavsiye ve eğitim ve boşluklar kullanılabilirliği



İcra komitesi diyagramı:

Örnek Olay İncelemesi: Freiburg-İsfahan e.V.

Freiburg-İsfahan e.V. dostları tescilli bir
dernektir ve amacı Freiburg/Almanya ve

İsfahan/İran arasındaki dostluğu mümkün
olan her düzeyde yeniden

canlandırmaktır. Kültür ve spordan tıp ve
çok sayıda diğer aktivitelere kadar çeşitli

teklifler sunmaktadır.

Dernek, bir yönetim kurulundan oluşan
paydaşları ve Almanya ve İran'dan 200'den 

fazla üyeyi içerir Çekirdek personel ekibi
üyeleri desteklemenin yanı sıra operasyonlar

ve proje yönetimi faaliyetlerine
odaklanmıştır.Devamını Oku

1. ve 2.

yönetim kurulu 
başkanı

1 Sekreter

8 Yönetim 
Kurulu Üyeleri

2 Yazar kasa 
denetçileri

1 Sayman

http://www.isfahan-freiburg.de/neue_hp/index.php/ueber-unss
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Amaç: idealist amaç.  Kar amacı gütmeyen
Yönetim yapıları:  derneğin Tüzük/Tüzüğü tarafından yasal olarak önceden

yapılandırılmıştır.
Tüzük, diğer hukuki ve yapısal yönleri arasında

aşağıdaki bilgileri içermelidir. 
➢ yönetimin denetiminden sorumlu yönetim kurulunun

oluşturulması,
➢ üyelik, ücretler,    
➢ Genel Kurul toplantısı hakkında bilgi,
➢ yanı sıra alınan kararların belgelenmesi,
➢ derneğin dağılması durumunda fonların kullanımı, vb.

Freiburg-İsfahan 

e.V.'de yönetim

yapıları ve yönetim

rolleri nasıl çalışır?
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Yönetim organları: Yönetim kurulu, genel kurul (GM) ve bireysel üyelerin farklı görev, hak ve
görevleri vardır.
➢Genel Kurul en yüksek yönetim organı, derneğin kalbi ve yasama meclisidir ve aşagıdaki konular
üzerinde temel kararlar verir

• örneğin .bütçe ve dağıtım konuları
• gerekirse Tüzük/tüzük değişikliklerine ilişkin kararlar,
• yönetim kurulunu seçer, 
• genel bir denetim hakkına sahiptir, 
• yönetim kurulunu/yönetim kurulunu görevden

➢İcra komitesi: derneğin "başkanı"dır, yani yürütme organı, üyelerin menfaatleri temelinde
derneğin yollarını Tüzük/tüzük boyunca yürütür ve yönlendirir.

Yönetimkurulunungörevleri:
• muhasebe ve muhasebe de dahil olmak üzere yönetim, 
• dış temsilcilik, halkla ilişkiler,member retention,
• GM kararlarının uygulanması,keep on eye on members’ fees 
• hesap verebilirlik raporu ve gelecek yıl için planlama.

Demokratik karar verme: dernekler üyeleri tarafından demokratik temelde yönetilir
Örgütsel özerklik: dernekler üyeleri tarafından kontrol edilir

Freiburg-İsfahan 

e.V.'de yönetim

yapıları ve yönetim

rolleri nasıl çalışır?



Sosyal İşletmeler yönetim yapılarını nasıl yönetir, izler ve
değerlendirir- vaka çalışması

"bu yüzden büyük projelerde her zaman sözde izleme arkı
yapıyoruz, yani proje hedeflerini göz önünde
bulundururuz, şu lardır, şimdi bunların gerçekleşip
gerçekleşmediğini bulduğumuz belirli sorulardır, ve sonra
ssps ile çok uzun bir süre çalıştık ve gerçekten
değerlendirdik, bu tabii ki büyük bir çabadır. Başka ne 
yapıyoruz, eğer küçük tutmak istiyorsak ve hala güvenilir
verilere sahip olmak istiyorsak, sözde "odak grubu
tartışmaları" yaparız, yani hedef grubun bir kesitini davet
ediyoruz, soruları soruyoruz, cevapları değerlendiriyoruz
ve tüm hedef gruba aktarıyoruz (MATI E.V ile söyleşi, s.10)



Management of a Social enterprise: making it work

Uyum ve 
insanlar

Mali

İşlem

Bir işletmeyi yönetmek, Yönetme



İşlemi yönetme

• Personeliniz/gönüllüleriniz için/onlarla net 
yapılar ve iletişim geliştirin

• Gerekirse, personeliniz için bir operasyon
kılavuzu ve eğitim paketleri geliştirin

• İzleme araçlarını ve iş planını kullanarak
maliyetlerinizi takip etmeniz önemlidir.

• Özellikle SE alanında, farklı kültürlere ve
farklı zihniyetlere sahip farklı ülkelerde
çalışırken, tuzaklardan veya SE'nin
kapatılmasını önlemek için piyasanın ve
toplumun nasıl işlediğini bilmek önemlidir.



Operasyon zorluklarının yönetimi (vaka
çalışması)

"Yani yerel düzeyde engeller örneğin hükümetin idari
talepleri, STK'lar mutlaka birçok ülkede, gelişmekte
olan ülkelerde hoş karşılanmaz, çünkü bunlar sivil
toplum bağlılığının bir ifadesidir ve devlet bu tür bir
bağlılığa karşı her zaman kritiktir, çünkü doğal olarak
kontrol etmek ister ve bu STK'lar doğal olarak
doğrudan yaralara parmak larını koyarlar. , Bu 
eyalette iyi çalışmayan şeyler, Bangladeş'te, adam
kayırmacılık, yolsuzluk, yoksullar için var olan
devletin birçok programı bile, yoksula ulaşamaz. 
Devlet bunları duymak istemiyor. Bu nedenle, 
STK'ların çalışmasını zorlaştıran çeşitli otoriteler var. 
Bunu yapabilmek için, bir STK olarak yetki tünelinden
geçerek mücadele etmek gerekiyor ve bu da idari
personelden saatlerce çalışma gerektiriyor ve bu da 
çetin bir iş. Sonra para talepleri, gayri meşru m 
kaçınmak emin olmak zorunda ...



Finansı yönetme
Sosyal işletmeler genellikle gönüllü çalışmave bağış, ya da finansman için
uygulamalar güveniyor

➢ “Ve bir yandan etkinliklerimizi üyelik ücretlerinden finanse ediyoruz, 
diğer yandan bağışlarımız ve bize düzenli olarak sponsor olan
insanlar var ya da örneğin şehirden belirli projeler için finansman
başvurusunda bulunabiliyoruz" (Alman-Macar Derneği Münster, 
e.V., s. 5)

Bu yüzden finansman genellikle bir SE çalıştırırkenbir meydan okuma
olarak tanımlanmıştır

➢ "Tüm kar amacı gütmeyen dernekler ile para sorunu, bazen yeterli
para var çünkü sadece yapılan uygulamalar yapılmış ya da yeterli
bağış aldık, bazen biz ok bakmak zorunda, hatta programı yapabilir
miyim?, bu yüzden düşünüyorum ama ben bir sorun olarak
görmüyorum, sadece bir gerçeklik, bu sadece bir yoldur." (ebd, s. 6)

Yasal statü eksikliği de SE ve faaliyetleri için olumsuz sonuçlar doğurur:

➢ "Tabii ki, zorluklar vardır. İlk olarak, sıfır finansmanımız var. Çünkü
biz kayıtlı bir dernek değiliz. [...] Bunun için başvurduk, ama
şimdiye kadar almadık. Ve bu da bizi engelliyor, örneğin, bağış
alamayarak. [...] Çünkü bir şeyleri organize etmek istiyor ve bunun
için para yok. Yani çok şeye ihtiyacımız yok ama bunun için
paramız yok.  (Pro Venezuela, s. 8-9)



Finansı yönetme
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Sürdürülebilir olmak, fon edinme, onları nerede bulup onlara
başvuracağını bulmak, bağış toplama, ağ oluşturma ve sponsor 
çekmek, maaşlar ödemek ve giderleri ve sorumluluk dağılımını
takip etmek anlamına gelir:
➢ “organizasyonu canlı tutmak için, böyle bir organizasyon, bu

yüzden MATI kendisi, organizasyon sürdürülebilir değildir, tüm
bağış onların finansman durdurmak eğer, o zaman MATI artık
para var, önemli bir parçası sürekli bağış toplama ve sürekli
MATI destekleyen ilgilenen insanların ağları kurma anlamına
gelir" (MATI e.V., s. 18)

Bir iş danışmanından veya deneyime sahip bir danışmandan tavsiye
almak ve destek almak da önemlidir:
➢ "Ve biraz destek ve de formda olmak için. Parayı nereden

bulabilirim? Finansman için nasıl başvurabilirim ve bu
başvuruları daha sonra nasıl yönetebilir ve doğru bir şekilde
gönderebilirim? Bu da büyük bir meydan okumadır. Bu da bir
yönü. Ve ikinci yönü görünür olmaktır. (Arkadaşlar İsfahan-
Freiburg e.V, s. 9)



İnsanları yönetmek- Motivasyon ve tutku nun özünde

1. Liderlik ve yönetim becerileri herhangi bir kuruluşta
önemlidir, ancak özellikle gönüllü katkılara dayandığı için
sosyal bir kuruluşta daha da önemlidir: üyelik, finansal
bağışlar, toplantı katılımları ve komitelerde gönüllü çalışma
ve liderler/memurlar/üyeler olarak.

2. En sosyal işletmeler gönüllülük esasına göre çalıştıkları için,
aktif ve daha az aktif üyelerin görevlerini nasıl
dengeleyeceklerini bilmek önemlidir.

3. Parasal özlemler bu iş modelinin arkasında değil, ancak bazı
sosyal, insani, çevresel ve ekonomik hedeflerin yerine
getirilmesi gibi, bu katılımı sınırları belirlemek ve yapılan iş
için bir maaş almak önemlidir, özellikle tam zamanlı bir "iş"
ise

4. Motivasyon ve tutku kesinlikle gerekli olduğu gibi çok sık iş
bu tür kendini sömürü ile ilişkilidir. Burada önemli olan
azaltmak ve kendi "işleri" yaratmaktır.

5. Üyeler arasındaki çatışmaların ve güç geçişlerinin önüne
gelmek için net bir yapıya ve belirlenen sınırlara sahip olmak
önemlidir:

"Her durumda o zaman da öyle, biri öyle diyor, diğer
öyle diyor. O zaman benim görüşüm yoksa senin ki mi 
uygulansın? O zaman tabii ki de bazen dernekler de de: 
bazı böyle bir şekilde konumlarını test - ya da bir
pozisyon almak için bir olasılık olarak görüyorum. Ve bu
tür şeyler sadece dernekler oluşur. Ve orada önce
birbirinizi biraz tanımanız ve biraz yapı tanıtmanız ve
sonra da bakmanız gerekir. Başlangıçta bazı çatışmalar
vardı. Dernek içindeki çatışmalar, yönetim kurulunda
bile. Ayrıca öyle bir şekilde ki bazı zarar ya da bir şey
hissettim. Kadınlar ve erkekler de vardı. Ayrıca erkekler
ve benzeri tarafından geri set hissettim birkaç kadın
vardı. Bu çok kolay ve tabii ki giden birkaç kişi de vardı. 
Daha sonra benim için önemliydi, birisi şimdi karar bile 
- bir çatışma varsa ya da bir argüman varsa, hiçbir yara
kalır ve hiçbir yara kalır şekilde bunu yapmaya çalışın" 
(Freiburg-Isf Arkadaşlar ...



Operasyon ve insanların sorunlarının yönetilmesi: kendini sömürülmesi
riski

Gönüllü çalışma, kendi kendini sömürük
anlamına gelir, bu nedenle
profesyonelleştirme yoluyla azaltmak
önemlidir:

➢ "Ama ne yazık ki, dediğim gibi, herhangi
bir fon almadık. Bu yüzden bu konferans
gibi büyük bir proje yaptığımızda her şeyi
gönüllü olarak yapmak bizim için çok zor
oldu, tabii ki başvurular yazıyoruz, ama bu
uygulamalarla para kazanabilirsiniz, bu
büyük bir sorun değil, ama sadece maddi
maliyetler için, bu seyahat giderleri, 
gecelik konaklamalar ve saire anlamına
geliyor. Ama birinin bu işi yapması gerek. 
Ve bu bağlılık ve hazırlık süresi için her 
yerde para alamadım. Bu da demek
oluyor ki, kendi onursal bağlılığımızla bu
kadar büyük projeler hazırlanmalıdır ve
gücümüzün sonuna kadar geliriz. Artık
çalışmıyor. Daha profesyonel olmalıyız ve
son zamanlarda daha az sayıda insanın
gönüllü çalışmaya zaman bulaştığını fark
ettim." (Sınır tanımayan kadın avukatlar, 
s. 6-7



Operasyon ve insanların yönetimi- zorluklar: kendini sömürme/"kadın orkestra
lideri" olma riski

➢“Evdenben çok iyi organize olmayı öğrendim ve bu çok iyi
bir yardımdır. İyi plan yapabilirim, iyi tahmin edebilirim, farklı
alanlar arasında bağlantı kurabilirim ve bu çok, çok
değerlidir. Ve işe alınmadığımve zamanımı yönetebildiğim
için, kendimi buna hazırlamak için daha fazla fırsatım oldu. 
Evet, o zaman farklı bir kültürle karşılaşmaktan
korkmamalısınve evet, coşku orada olmalı. Ve eğer çok
büyük bir grubum olmasaydı her şey işe yaramazdı. 
Başlangıçtadaha az vardı, ama bu daha büyük ve daha
büyük büyüdü. Bana yardım edenbir sürü kadın var. Büyük, 
ben, etrafında çalışan bir topluluk söyleyebilirim. Ben bir, ben 
tüm kararları veren bir kadın orkestra lideri gibi, bu terimi
gibi, ama farklı düzeylerde yardım çok şey var" (Guldusi / 
Alman-Afganistan Girişimi, s. 6-7)

Destek ve diğer gönüllüler / bir topluluk
güvenmek SE sürdürülebilirliği önemli bir
yönüdür, motivasyon ile eşleştirilmiş, 
zamanında esnek olmak, mali güvence li ve
coşku canlı tutmak:



İnsanları yönetmek ve uyumu bilmek iyi

➢ Çakışmalarmeydana gelebileceğinden, 
mümkün olan durumlarda sorumluluk
tantanası, kararverme için net sorumluluk
hatlarına sahip olması önemlidir.

➢Yönetim Kurulunuz nasıl bir işe karıştı? En
iyisi onları stratejik konulara dahil etmektir.

➢Personel, finansman, pazarlama, vb. bakımı
için Yönetim Kurulu'nun alt komiteleri
oluşturun.

➢Sosyal girişim büyüdükçe yönetim yapısını
gözden geçirin

➢"Tabii ki engeller vardı. O kadar küçük
türbülanslarki, bir grup bir araya geldiğinde ve
bu grup birçok kişiden oluştuğunda, önce böyle
bir yapı inşa etmek zorundasınız. Ve sonra, bir
İran atasözü vardır: "Beş İranlıbirlikte oturup, 
altı görüş vardır",(Freiburg-İsfahan e.V Dostları, 
s. 5)



İnsanları yönetme ve uyumluluk- beceri ve yetenekleri

Aşağıdaki beceri ve yetenek önce kadın girişimciler
tarafından listelenmiştir:

✓Farklı karakter türleri ile etkileşimde
bulunduklarında empati, esneklik ve motivasyon
becerileri, her düzeydeki insanlara liderlik etme ve
ilham verme becerisi ile günlük yönetim becerileri
("orkestra lideri") kadar önemlidir.

✓Ailenizden, yaşıtlarınızdan, arkadaşlarınızdan, 
ağlarınızdan, fon sağlayıcılardan, tavsiyelerden ve
danışmanlık vb. destek kaynakları, özellikle gönüllü
çalışmaya dayanan sosyal girişimcilik alanında da 
değerlidir.

✓Diğer çalışanların/gönüllülerin/üyelerin/paydaşların
doğru kararları hızlı bir şekilde almalarını ve coşku ve
tutkularını nasıl koruyacaklarını öğrenmelerini
sağlamak da merkezi önem taşımaktadır.

Bilmek güzel!
Güçlü bir ekip/ağ oluşturma

➢ Daha önce de belirtildiği gibi güçlü bir
ekibin desteği, bir ağ oluşturmak ve
doğru becerilere sahip doğru kişileri
bulmak, kendi işinizi/SE'nizi
çalıştırdığınızda temel unsurlardır.

Bir SE'nin sürdürülebilirliğini destekleyen
araçlar

➢ İşletme çalışmaya başladığında, eylem
ve iş planları gibi araçların yanı sıra
yapılması gereken her şeyi ve ne 
zaman kapsayacak bir zaman çizelgesi
gereklidir.  Şeyler sürekli olarak
değişim olarak ilerleme gözden
geçirmek için bir sistem de gereklidir.



İnsanları yönetme ve uyum- İletişim ve doğru kültürün yaratılması

Daha önce de görebileceğimiz gibi, bu bilgilerin
çalışanlar/gönüllüler ve karar vericiler arasında akıcı bir
şekilde iletilmesi önemlidir. 

Ekip toplantıları, notlar, bildirim panoları, bire bir
toplantılar ve benzeri gibi kapsayıcı bir iletişim yolu
bulmak gerekir, böylece insanlar farklı şekillerde iletişim
kurarken kimse dışlanmış hissetmez.  

Örneğin dernekler gibi demokratik yönetim yapılarında, 
yapı ve roller iyi tanımlanmadığında, çatışmalar kolayca
ortaya çıkabilir.  Sosyal işletmeler çoğunlukla bir iş
kültürünü fark yaratma kültürüyle birleştirdikçe, onları
dengelemek zor olabilir. Bu yüzden doğru değerleri ve
duyguları uygulamak oldukça önemlidir.

Bir SE'nin çalışması aynı zamanda politik bir etki ye 
sahiptir ve görünürlük ve fark yaratma kültürü
yaratır:

➢“böyle bir dernek ile bir fırsat sadece kazanmak ve
bir şey almak için, ama aynı zamanda vermek ve ne 
sadece söyledim, sadece bilgi bu alışverişi değil, aynı
zamanda deneyim özellikle önemlidir. 2015'te 12 
avukattan oluşan bir heyetin üyesiydim. Meksika'ya
gittik. Meksika'da Guerrero eyaletinde bulunduk, 
ülkenin en fakir bölgesi, kadınların ezildiği, tecavüze
uğradığı, aynı zamanda etnik temizlik amacıyla, ama
başka bir anlamda, yatırımcıların yatırım yapmak
istediği alanlar, yerli halktan kurtulmak istiyorlar ve
bunu düşünmeden yapıyorlar ve her şey kadınlarla
başlıyor. Yani bazı gruplar kadına karşı şiddetle başlar, 
diğerleri arasında da tecavüz veya erkek kişilerin
kaybolması ve daha sonra bu erkek kişileri arayan
kadınlar. Ve bu projede, bir grup uluslararası
avukattan oluşan bir grubumuz bunu yayınlayacak. 
Bir şey yayınlamak her zaman önemlidir. Bir sorun
odaklanmak - biz ...
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Yararlı video bağlantıları

Sarah Stevenson Sosyal Girişim'de nasıl
izlenir ve değerlendirilir

Sarah Stevenson sosyal girişim paydaşları
üzerinde
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Yararlı video bağlantıları

Karen Lynch, Belu su CEO'su, güçlü bir marka oluşturmak ve sosyal
bir kuruluş olarak tüketici pazarına kırmak için gerekenler hakkında
ipuçları sunuyor
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