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"Start it UP, Keep it UP" layihəsi sosial 
sahibkarlığın təşviqinə yönəlmiş innovativ bir 

layihədir. Bu layihə gənclər sektorunda nisbətən 
bilinməyən sahələrdən birinə və Avropa üçün 

yeni konsepsiya olan sosial sahibkarlığa 
toxunaraq öz yenilikçi xüsusiyyəti ilə sosial 

startup inkubatorlarının yaradılmasını 
hədəfləyir. Layihə gənclər təşkilatlarına sosial 

sahibkarlıqla bağlı konsaltinq və təlimlər təmin 
etmək məqsədilə onları zəruri imkanlarla təchiz 

edərək gənclərin sosial yönümlü Startuplar 
vasitəsilə müsbət dəyişikliklər edə biləcəyi 

Avropadakı cəmiyyətlərin sosial problemlərinin 
həllinə yönəldilmişdir. Bu isə Avropadakı 

müxtəlif sosial problemləri həll etməklə yanaşı, 
gəncləri dəyişikliklərin əsas hərəkətverici 

qüvvəsinə çevirir. Layihə öz cəmiyyətlərinə 
dəyişiklik etmək üçün gənclərə motivasiya 

verəcək və onları zəruri məlumat və resurslarla 
təmin edəcək. 
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A) SOSİAL SAHİBKARLIQ 
 
 
     Sahibkar və sosial düşüncə tərzi 
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a) Sahibkar düşüncə tərzi dedikdə bazar imkanlarını müəyyənləşdirmək və onlardan yararlanmaq üçün ən 
uyğun yol və vaxtı tapmaq bacarığı nəzərdə tutulur. Bəzən sadəcə problemlər üçün uyğun həll yolu tapmaq və həyata 
keçirmək bacarığı adlandırılır. Sahibkar düşüncə dünyanı digərlərindən fərqli şəkildə görmək qabiliyyətidir, lakin bu, 
mütləq şəkildə insanın təbiətində olan bir xüsusiyyət deyil, asanlıqla yiyələnmək və inkişaf etdirmək mümkündür. Daha 
çox gözlərinizi yeni öyrənmə imkanlarına açan və rolunuzda böyüməyinizə kömək edən bir subyektiv yanaşmadır. 
Sahibkar düşüncə tərzinin fitri olmadığını və öyrənilə biləcəyini yaxşı bildiyimiz üçün onu inkişaf etdirmək səylərinizdə 
aşağıdakı tövsiyələr sizin üçün yararlı ola bilər:    
 
b) İşinizə həvəsli olun. Hamımız bilirik ki, həvəs həm karyera uğurunun, həm də məmnunluğun əsas açarıdır. 
İşdə gününüzün yarısını başqa yerdə necə işləyəcəyinizi xəyal edərək keçirirsinizsə, karyeranızı dəyişməyin vaxtıdır. 
 
c) Risk almağa hazır olun. Demək olar ki, bütün sahibkarlar « yüksək risk, yüksək mükafat » ifadəsindən 
xəbərdardır. Sahibkar düşüncə tərzinə malik bir işçini ortalama işçilərdən fərqləndirən cəhət risk iştahıdır (riskə 
meyllilik). Əlinizdə olan bütün vəsaiti təhlükəyə atmaq heç də asan deyil, lakin risk almağa dəyər! 
 
d) Son olaraq, böyük xəyallar qurun! Xəyal qurarkən heç vaxt özünüzə sərhəd qoymayın, çünki sahibkar 
düşüncə tərzində əsas nüans hüdudsuzluqdur. Həyatımız boyu praktik və realist olmaq məcburiyyətində qalırıq. Bizi 
bir-birimizdən ayıran cəhət böyük xəyallar qurmaq və fərqli düşünmək bacarığımızdır. Elə sahibkar düşüncə tərzi də 
burada başlayır!   
 
e) Sosial düşüncə və ya sosial düşünmə dedikdə hər birimizin özümüzün və başqalarının düşüncələrini, 
duyğularını və niyyətlərini, birlikdə mövcudluğumuzu, aktiv şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olduğumuzu anlamağa və ya 
uzaqdan nə baş verdiyini müəyyənləşdirməyə çalışdığımız zaman (məs. KİV, ədəbiyyat və s.) keçdiyimiz proses, 
keçirdiyimiz hislər nəzərdə tutulur. Sosial düşünmə bacarığımız doğulduğumuz andan başlayan və ömrümüz boyu 
inkişaf edən sosial-emosional öyrənmə prosesinin bir parçasıdır. Sosial düşüncəyə başqa birinin təcrübəsini daha 
yaxşı anlamaq və ona reaksiya vermək üçün məlumatları şərh etmə prosesi də deyilir. Başqa birinin düşüncələrini, 
hərəkətlərini, duyğularını, inanclarını, niyyətlərini və biliklərini dərk etməklə insanlar başqaları ilə daha yaxşı əlaqə qura 
və birlikdə zaman keçirə bilir. İnsanın sosial bacarıqları və inkişafı şəxsi münasibətlərə və iş yerində/məktəbdə 
qazanacağı müvəffəqiyyətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, çünki bu, insanın özünüdərk və özünü tənzimləmə, 
sosial bacarıqlar, tənqidi düşüncə, oyun bacarığı, sosial problemlərin həlli, fərqli perspektivdən baxma, təşkilatçılıq 
bacarığı, qrup şəklində öyrənmə və işləmə bacarığı, oxuma və yazılı ifadə bacarıqlarına təsir edir.   
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          Sosial sahibkar zehniyyəti 
 
Sosial sahibkar cəmiyyət problemlərini həll etmək potensialı olan yeni təşəbbüslər həyata keçirməyi bacaran 
insandır. Bu cür insanlar təşəbbüsləri ilə cəmiyyətdə müsbət dəyişikliklər yaratmaq üçün risk almağa və səy 
göstərməyə hazırdırlar. Sosial innovasiya adətən biliklərin cəmiyyətdəki müəyyən bir problemə tətbiq 
edilməsindən irəli gəlir. Sosial sahibkarların bilikləri, təcrübə və səriştəsi səmərəli nəticələrin əldə edilməsi 
üçün olduqca vacib əhəmiyyət kəsb edir. Başqaları problemə kənardan baxdıqları halda, sosial sahibkarlar 
problemləri adətən daxildən, şəxsi təcrübə, birbaşa müşahidə və ya sahə tədqiqatları vasitəsilə dərindən dərk 
etməyə çalışırlar. Müəyyən həll yollarının hazırlanması üzrə müvafiq təcrübələri sayəsində güclü təsir 
göstərmək şanslarını artıran yeni təşəbbüslər irəli sürürlər.   
 
  
          Problemin və hədəf qrupun müəyyənləşdirilməsi  
 
Sosial sahibkarlar davamlı sosial dəyişikliklər üçün tələb olunan ideyaları, imkanları, mənbələri və sosial 
tənzimləmələri səfərbər edərək olduqca vacib, lakin əhəmiyyət verilməyən cəmiyyət problemlərini həll etmək üçün 
yenilikçi həll yolları tapır. Bu səbəblə, seçilmiş problemin səbəb və nəticələrini təhlil etmək üçün müvafiq çərçivə təmin 
edən "problem ağacı" metodunu təqdim edirik. Bu metod cəmiyyət probleminin səbəb və nəticəsi və onlar arasındakı 
əlaqələri müəyyənləşdirməklə həmin problemin anatomiyasını dərk etməyə kömək edir. "Əsas problem" 
adlandıracağımız seçilən problem səbəb və nəticələrin əks etdirildiyi kökləri və budaqları olan bir ağac şəklində 
qurulur. 
 
          "Problem ağacı" metodundan niyə istifadə etməli? 
 
Sahibkarlar hər zaman problemlərin əlamətləri və ya nəticələrindən daha çox onların kökündə duran səbəbləri aradan 
qaldırmağa çalışmalıdır. Problem ağacı metodu reallığı əks etdirməyə və təhlil prosesinə diqqəti cəmləməyə kömək 
edir: problem bütövlükdə aydınlaşdırılır, eyni zamanda müxtəlif komponentlərinə bölünməklə dərindən təhlil edilir. 
Problem ağacı problemlərin səbəb və nəticələrini müzakirə etmək və aydınlaşdırmaqla yanaşı, müəyyən bir problemin 
niyə davam etdiyini və hələ də cəmiyyət tərəfindən həll olunmadığını anlamağa da kömək edir. Bu metod sosial 
sahibkarlara aşağıdakılar üçün də imkan yaradır: 
 
          Effektiv həll yolu tapmaq üçün hansı əlavə məlumatların və ya faktların tələb olunduğunu müəyyənləşdirmək; 
          Həll yolunun tapılması zamanı qarşılaşa biləcəkləri çətinlikləri, məsələn, tələb olunan resursların səviyyəsini və 
          ya müvafiq tərəfdaşlıqları anlamaq; 
          Komandanın səlahiyyətlərinə ən uyğun və resurslardan istifadə etməyin daha asan olduğu müdaxilə sahələrini 
          tapmaq.  
 



            Qərarınızı dəyərləndirin. 
Hədəf bazar barədə qərar verdikdən sonra aşağıdakı sualları nəzərdən keçirin:  
            Mənim meyarlarıma uyğun kifayət qədər insan var? 
            Hədəf qrupum məhsulumdan/xidmətimdən həqiqətən faydalanacaq? Ona ehtiyacları olacaq?  
            Qərar vermək üçün hədəfimi nəyin yönləndirdiyini anlayıram? 
            Məhsulum/xidmətim onlar üçün sərfəlidir? 
            Çatdırmaq istədiyim fikir onlar tərəfindən anlaşılacaq? Onları asanlıqla inandıra biləcəyəm?  
 

            Məhsulunuzu/xidmətinizi təhlil edin. 
Məhsulunuzun və ya xidmətinizin hər bir xüsusiyyətini sadaladığınız bir siyahı hazırlayın. Hər bir xüsusiyyətin  
yanında onun təmin etdiyi üstünlükləri (və həmin üstünlüklərin faydalarını) qeyd edin. 
 
            Konkret hədəf demoqrafiya seçin. 
Yalnız məhsul və ya xidmətinizə kimin ehtiyacı olduğunu deyil, həm də onu ən çox kimin ala biləcəyini  
müəyyənləşdirin. Aşağıdakı amilləri nəzərə alın: 

Yaş
Etnik  
mənşə 

  

Lokasiya               Cinsiyyət
Gəlir  

səviyyəsi
Təhsil 

səviyyəsi
Ailə  

vəziyyəti
Peşə
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             Müştəri seqmenti üzrə fərziyyə 
 
Müştəri seqmentinizə və dəyər təklifinizə dair bir fərziyyə verdikdən sonra sizi potensial müştərilərə yönləndirəcək 
suallar və ya eksperimentlər hazırlayaraq fərziyyənizi təsdiqləmək üçün rəy toplamalısınız. 
Suallar hazırlayırsınızsa, çalışın müştərinin cavabına təsir edəcək suallar verməyəsiniz. Başqa sözlə, yönləndirici və 
ya rəy tələb edən suallardan çəkinin. Məsələn, “X üçün pul xərcləyərdiniz?” əvəzinə "X üçün sonuncu dəfə nə vaxt pul 
xərcləmisiniz?" demək daha məqsədəuyğundur.  
 
İkinci sual daha az subyektiv və yönləndiricidir. Unutmayın ki, fikrinizi tanıtmağa çalışmırsınız. Əksinə, faktlar 
toplayaraq müştəri seqmentinizi daha dərindən anlamağa çalışırsınız. 
Bu faktlar fərziyyənizin doğru olub-olmadığını və ya geri dönüb-dönməməli olduğunuzu müəyyən edəcək. Suallarınızı 
şəxsən, üzbəüz və ya telefonla verə bilərsiniz. Dəyər təklifinizi təsdiqləmək və sınamaq üçün suallardan istifadə edə 
bilsəniz, lakin ən yaxşı metod müştərinin dəyər təklifinizə necə reaksiya verəcəyini görmək üçün hərəkətverici mesajlar 
ehtiva edən real eksperimentlərdən istifadə etməkdir. 
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Problem ağacı necə hazırlanmalı? 
 
a) Əsas problemi seçin 
Bu ilk mərhələnin məqsədi təhlil edilərək həll edilməli əsas problemi müzakirə etmək və müəyyənləşdirməkdir. 
Problemi müəyyənləşdirmək düşündüyünüz qədər sadə deyil – ilk baxışda mərkəzi bir problem kimi görünən məsələ 
adətən dərin bir problemin əlaməti və ya nəticəsi olur, ona görə də müəyyənləşdirmə prosesində fərqli nöqteyi-
nəzərlərin (perspektivlərin) toplanılması, müqayisə və müzakirə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
 
b) Bütün problemləri sadalayın 
Bu mərhələdə mərkəzi problem, onun səbəbləri ardıcıl olaraq sadalanır. İlk olaraq problemin birbaşa səbəbləri, daha 
sonra həmin birbaşa səbəblərin əsas səbəbləri və s. müəyyən edilir, və bu proses əsas problemin kökündə duran 
səbəblər aydınlaşdırılanadək davam edir. Problem ağacının hazırlanması üçün əsas mexanizm "niyə?" sualını 
verməkdir. "Niyə?" tapşırığını iki və ya üç dəfə etdikdən sonra sosial sahibkarlar adətən problemin kökündə duran 
səbəblərə yaxınlaşır. 
 
c) Əsas problemin səbəb olduğu bütün nəticələri sadalayın 
Bəzi səbəblərin eyni zamanda nəticə də ola biləcəyini unutmayın. Bu, çıxılmaz vəziyyətlərdə olur. Məsələn, stres yuxu 
pozğunluğuna gətirib çıxarır və bu da öz növbəsində daha çox stresə səbəb olur. Və ya uşaq yaşlarında piylənmə fiziki 
məşqlərin azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da piylənməni artırır. 
 
d) Səbəb və nəticələri ağac formasında sıralayın    
 
1. HƏDƏF QRUPU NƏDİR? 
Hədəf bazar bir müəssisənin marketinq təşəbbüsləri və mənbələrini hədəflədiyi, xidmətlərin təmin edildiyi mövcud 
bazarı daxilində bir qrup müştəridir. Hədəf bazar bir məhsul və ya xidmət üzrə ümumi bazarın alt seqmentidir. 
Hədəf marketinq kütləvi marketinqin təbiətinə ziddir. Xüsusi diqqət üçün konkret seqmentlərin müəyyənləşdirilməsi və 
seçilməsini əhatə edir. İqtisadiyyatın hazırkı vəziyyətini nəzərə alaraq, düzgün müəyyən edilmiş hədəf bazarın olması 
hər zamankindən daha vacibdir. Heç kim hər kəsi hədəfləməyə qadir deyil. Kiçik müəssisələr niş bazarı hədəf alaraq 
böyük şirkətlərlə səmərəli rəqabət apara bilər. Müəyyən bir bazarı hədəfləməklə meyarlarınıza uyğun olmayan 
insanları istisna etmiş olmursunuz. Əksinə, hədəf marketinq sərmayənizi və marka tanıtımınızı digər bazarlara 
nisbətən sizdən daha çox satın alma ehtimalı olan konkret bir bazara yönəltməyə imkan verir. 
 
2. HƏDƏF QRUPU NECƏ TAPILIR? 
Dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilmiş hədəf qrupu ilə şirkətinizi harada və necə bazara çıxaracağınızı müəyyənləşdirmək 
çox asandır. Hədəf bazarınızı müəyyənləşdirməyə kömək edəcək bəzi tövsiyələr: 
 
         Mövcud müştəri bazanıza baxın. 
Mövcud müştəriləriniz kimlərdir və niyə sizdən alırlar? Ortaq xüsusiyyətlər və maraqları tapmağa çalışın. Hansı daha 
çox iş gətirir? Çox güman ki, onlar kimi digərləri də məhsulunuzdan/xidmətinizdən yararlana bilər. Satış həcminin 
artırılması: müştəri bazanızı daha dərindən araşdırın. 
 
         Rəqiblərinizi araşdırın. 
Rəqibləriniz kimləri hədəfləyir? Onların mövcud müştəriləri kimlərdir? Eyni bazarı hədəfləməyin. Fərqli alternativlər 
tapın. 
  



      Təcrübə (Pilot layihə) 

Məsələn, üç səhifəlik saxta vebsaytdan istifadə edə bilərsiniz. Birinci səhifə məhsulunuzu almaq üçün müştərinin  
bilməli olduğu bütün məlumatları sadalayan uzun forma satış səhifəsidir. İkinci səhifə alıcının ödəniş məlumatlarını 
toplamaq məqsədilə hazırlanmışdır. Nəhayət, son səhifədə "ehtiyatda yoxdur" və "daha sonra bir daha yoxlayın"  
kimi ifadələrə yer verilir. Bu cür eksperimentlər müştəri seqmentindən nə istədiyinizi dəqiq əks etdirir və düzgün yolda  
olduğunuzu göstərir. Müəyyənləşdirdiyiniz problemin olduğu (ola biləcəyi) potensial müştəri seqmentlərini müəyyən edin.  
Bunun üçün komanda məhsuldan/xidmətdən istifadə edəcəklərini düşündüyü müxtəlif növ insanlar təsəvvür etməli  
və onlara uyğun plan hazırlamalıdır  
(steveblank.com/2011/04/04/the-leanlaunch-pad-at-stanford-%E2%80%93-class-4-customer-hypoeses/). 
İstifadə üçün ən yaxşı vasitə müştəri personalarıdır (https://blog.alexa.com/10-buyer-persona-examples-help-create/).  
Bu, növbəti mərhələdə eksperiment üçün hədəf kimi istifadə edə biləcəyiniz müştəriniz olacaq mükəmməl bir insanın  
planlaşdırılmasını əhatə edir.    
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Pilot layihələr işlərin icra edilməsi üsulunun dəyişdirilməsinə kömək edir 
 
Təcrübi yanaşmalar geniş əsaslı və mürəkkəb problemləri pilot layihə üçün uyğun kiçik hissələrə ayırır. 
Eyni zamanda, onlar bütün cəmiyyətdə islahat aparmaq üçün eksperiment aparılmasına yardımçı olur. İşlərin icra 
edilməsi üçün yeni üsullar tapmağın əsas amillərindən biri təcrübə mədəniyyətinə meylliliyin formalaşdırılmasıdır. 
Sınaqlar və daha kiçik eksperimentlər xidmətlərin keyfiyyətini artıra, derequlyasiyanı sürətləndirə, bürokratik əngəlləri 
aradan qaldıra, qərar vermə prosedurlarını yeniləyə, iş yerlərinin açılmasına kömək edə və sahibkarlığı təşviq edə 
biləcək yenilikçi həll yolları tapılmasına xidmət edir. Pilot layihələr vətəndaş cəmiyyəti ilə yanaşı, dövlət və özəl sektor 
arasında da yeni əməkdaşlıq formalarının yaradılmasına kömək edir. Çevik və yenilikçi bir cəmiyyət asan formalaşmır 
– bunun üçün hər nöqtədə birlikdə işləməyin bir yolunu tapmalıyıq. 
 
Təcrübə və pilot layihə nədir? 
 
Siyasət sınaqları və pilot layihələrin hər zaman məhdud bir qrup insan üzərində sınanması nəzərdə tutulan bir məqsədi 
və müəyyən kontekstdə konkret bir başlanğıcı və sonu olur, və digər qərar vermə kontekstlərində istifadə edilə biləcək 
yeni məlumatlar ortaya çıxarır. Təcrübə daha geniş miqyasda istifadəyə verilməzdən əvvəl tədbirlərin faydalılığını 
qabaqcadan görməyə və sınamağa imkan verir. Sınaqdan keçirilən hər hansı yeni üsul pilot mərhələdə uğursuz 
olduqda, bunun özü bir nəticədir. 
Uğurlu bir pilot layihə, məsələn, xidmətlərin keyfiyyətini artırmaqla və xərclərə qənaət etməklə məqsədinə cavab verir. 
(Eksperiment üçün aşağıdakı keçiddən istifadə edə bilərsiniz - youtube.com/watch?v=F-5Iyj9A1MU) 
 
Təcrübə müştərilərin düşüncələrini əks etdirdiyi üçün bir çox sahibkara müştəri rəyləri əldə etməyə verir. Problem 
ondadır ki, həmin sahibkarların bir çoxu verilən rəylərlə əlavə olaraq nə edə biləcəklərindən əmin deyil və ya bu onları 
maraqlandırmır. Bu isə güclü bir mənbənin ciddi şəkildə israf edilməsi deməkdir. Aşağıda startup sahiblərinin 
istehlakçıların rəylərindən istifadə edə biləcəyi məqsədlər üçün 4 nümunə göstərilmişdir:  
 
       Rəy kimi istifadə edilə bilər  
       Motivasiya vasitəsi ola bilər 
       Məhsul və xidmətləri daha yaxşı hazırlamaq üçün istifadə edilə bilər  
       Markanın necə göründüyünü müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər 



      Dəyər təklifi 
 
Dəyər təklifi hədəf qrupa təqdim olunan təklifin mövcud həll yolundan (larından) nə ilə fərqləndiyini (bu cür həll yollarının  
mövcud olduğunu güman edərək) izah edir və hədəf qrupun niyə digərlərini deyil, məhz bu təklifi seçməli olduğunu izah  
edir. Beləliklə, dəyər təklifi müştərilərin həqiqətən dəyər verdiklərini nəzərə alaraq onların həyatı və rifahı üçün nələrin  
təmin edilməli olduğunu müəyyənləşdirir. Problem ağacından dəyər təklifinə keçməyə imkan verən bir sıra mərhələləri  
nəzərdən keçirəcəyik. 
 
Dəyər təklifi necə hazırlanmalıdır? 
Bu fəsildə təqdim olunan proses 3 mərhələdə təşkil edilmişdir: 
 
      Dominant həll yolu ilə müqayisə edin  
      Dəyər fərqliliyi 
      Dəyər təklifinin əsas elementlərini müəyyənləşdirin   
  
Aşağıdakı keçiddən daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz:  
https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-proposition-canvas/         
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       Təsir dairəsi 
 
Sosial sahibkarlıq təcrübəsi beş əsas mərhələyə bölünə bilən konstruktiv bir prosesdir: 

Təsəvvür             Layihələndirmə           Pilot layihə Tənqid Həyata keçirmə
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"Təsəvvür" mərhələsi sosial sahibkar və komanda, onları nəyin motivasiya etdiyi, hansı sosial problemləri həll etməyə 
çalışdıqları və daha yaxşı bir dünya yaratmaq istəkləri ilə bağlıdır. Aşağıdakı "layihələndirmə" mərhələsi inkişaf üçün 
olduqca vacibdir. Bu təfəkkür həyatın müxtəlif sahələrində təcrübəçiləri və tədqiqatçıları cəlb edir. Layihə təfəkkürünün 
bir parçası olaraq istifadəçi inteqrasiya prinsipinin məhsul və xidmətlərin hazırlanması və çatdırılması prosesinə 
dəyişiklik etməsi gözlənilir. Müvafiq olaraq, layihə təfəkküründən istifadə edən müxtəlif təşkilatlar fərdi həll yolları 
hazırlayaraq insanların tələbatını qarşılayır. Üstün sosial dəyərlərin yaradılması ilə tanınan sosial müəssisələr də 
mürəkkəb problemlərin həllində bu yenilikçi yanaşmadan istifadə etdiklərini bildirir. Bu məqalə istifadəçi qrupları 
arasında uyğun və dayanıqlı məhsullar hazırlanması məqsədilə sosial müəssisələri layihə təfəkkürünü mənimsəməyə 
təşviq edən müxtəlif sosial və təşkilati proseslərin təhlil edilməsini əhatə edir. 
  
Məqalə göstərir ki, layihə təfəkkürünü mənimsəməklə sosial müəssisələr öz məhsullarını innovativ formada təqdim edir 
və bununla da mürəkkəb problemlərin daha səmərəli şəkildə həllində öz metodunu tətbiq edir. Mənfəət üçün deyil, 
nəticə və təsir əldə etmək üçün hazırlanmış xidmətləri təklif etməyə daha çox diqqət yetirilir. Təsir bir proqramın və ya 
müdaxilənin benefisiarın «ömürlük» təcrübəsinə necə təsir etdiyini göstərən maraqlı bir termindir. Təsiri aşağıdakı kimi 
təsvir etmək olar: 
 
             Müsbət dəyişiklik  
             Fərq və ya fayda  
             Rifaha töhfə  
             Gələcəyə təsir 
 
Təsir dairəsi üzrə təlimin sonunda siz aşağıdakı bacarıqları əldə edirsiniz: 
 
           Təsirin ölçülməsi və təhlili prosesini anlamaq  
             Dəyişiklik nəzəriyyəsini tətbiq etmək              
             Dəyişikliyi ölçmək üçün ən uyğun göstəriciləri tapmaq 
               
 



       Davamlı iş modeli 
 
Davamlı iş modeli necə qurula və davam etdirilə bilər? 
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a) Resurslardan istifadəni planlaşdırın 
 
            Sizə lazım olacaq xammal siyahısını tərtib edin. Məşğul olmaq istədiyiniz biznes fəaliyyətinin növündən asılı  
            olaraq, bu siyahı kəskin şəkildə dəyişəcək. Məsələn, bir geyim markasının xammal tələbatı olduğu halda,  
            SaaS şirkətləri bunu tələb etmir. 
            Materiallarınızın haradan alına biləcəyi barədə düşünün. Onları kim hazırlayır və ya yığır? Onlar necə satılır? 
            Onların haradan gəldiklərini və necə daşındıqlarını düşünün. Evinizə və ya anbarınıza gəlib çatması üçün 
            onlar nə qədər yol gəlməlidir? Məsafəni necə azaltmaq olar? Siyahınızdakı ən riskli resurslar hansılardır və 
            onlardan asılılığınızı azaldarkən eyni zamanda məhsuldarlığı necə artıra bilərsiniz? 
 
b) Şirkət mülkiyyətinin alternativ formalarını nəzərdən keçirin 
Ənənəvi yuxarıdan aşağıya doğru sıralanmış iş modeli nərdivanın ən yüksək (baş icraçı direktor, digər yüksək rütbəli 
rəhbərlər, təsisçilər, müdirlər) və ən aşağı pillələrində olanlar (xammal hazırlanması və ya emal prosesinin həyata 
keçirilməsi üzrə məsul işçilər) arasında qeyri-adekvat bir əməkhaqqı bərabərsizliyi yarada bilər. Davamlılıq 
hədəflərinizə hər kəsin daxil edilməsi işinizi normal qaydada davam etdirməyə və adətən əlverişsiz mövqedə olanlara 
daha böyük söz haqqı verməyə kömək edə bilər. 
 
c) Müştərilərinizi məlumatlandırın. 
Davamlılığın təmin edilməsi üçün gördüyünüz işlər istehlakçılar üçün daha yüksək qiymətlərlə nəticələnə bilər və bu, 
normaldır. Cəlbedici bloq yazılarında, postlarda və ya xüsusi marka hekayə səhifəsindəki yazılarınızla müştərilərinizə 
məhsullarınız üçün niyə daha çox ödəniş etdiklərini izah edin. 



B) SOSİAL SAHİBKARLAR ÜÇÜN MENTORLUQ 
 
       Mentorluq nədir? 
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Mentorluq nəticə əldə etməyin ən sürətli yollarından biridir. Şəxsi və biznes inkişafını sürətləndirir ki, tez bir zamanda 
nəticə əldə edə biləsiniz. Mentorluq başqalarının mənimsədiyi dərsləri sintez edərək bilikləri faydalı ideyalarla 
birləşdirir. Müvafiq qaydada keçildikdə mentorluq izləyə biləcəyiniz bir struktur və ardıcıl nəticələr əldə etmək üçün indi 
və daha sonra istifadə edə biləcəyiniz sistematik bir proses təmin edir. Sosial sahibkarlar üçün xüsusi ehtiyaclarını 
başa düşən düzgün mentor seçmək xüsusilə çətin ola bilər. Sosial sahibkarlar üçün mentorluq dörd sahəyə ayırıla 
bilər: Şəxsi inkişaf, sosial təsir, biznes inkişafı və liderlik. Bir sosial sahibkar kimi uğur qazanmaq üçün bu dörd 
elementin hər biri gərəklidir. 
 
İştirakçıların mentordan gözləntiləri nələr ola bilər? 
Biznes mentoru adətən geniş iş təcrübəsinə malik olur və ya maliyyə və ya marketinq kimi müəyyən bir sahə üzrə 
məlumatlı olur. Mentor qeyri-məhdud bir müddət ərzində təlim iştirakçılarının etibarlı sirdaşına çevrilir. Biznes mentoru 
axtarırsınızsa, onlardan gözləntilərinizi dəqiq bilməlisiniz. 
 
Mentorunuz: 
 
            Həm sizin, həm də biznesiniz üçün kənar bir perspektiv təklif edir; 
            Biznesinizlə bağlı sizi narahat edən məqamları dinləyir və onların məxfiliyini qoruyur; 
            Həm uğursuzluq, həm də müvəffəqiyyətlə bağlı öz təcrübələrini bölüşərək sizə kömək edir; 
            Sizə dostca, qərəzsiz dəstək olur; 
            Dürüst və konstruktiv rəy bildirir; 
            Fikirlərlə bağlı obyektiv iradlar bildirir; 
            Şəxsi təcrübəyə əsaslanan alternativlər təklif etməklə qərar verməyinizə kömək edir; 
            Şəxsi və biznes inkişafınızı daha da artırmaq üçün əlaqə və şəbəkələr təmin edir; 
            Davamlı olaraq dəstək və motivasiya verir; 
 
              Mentorluq prosesi necə olmalıdır? 
 
            a) İlkin görüş 
 
            Mentorluq münasibətlərinin məqsədi izah edilir;  
            Görüşlərin forması və necə təşkil ediləcəyi izah edilir;  
            Öhdəliyiniz və rolunuz izah edilir; 
            Təlim iştirakçıları və onların rollarından gözləntilər izah edilir. 



c)    Növbəti mərhələ 
        
       Münasibətlərin təbii şəkildə sona çatdığı vaxtın müəyyənləşdirilməsi  
       Məqsədlərin nəzərdən keçirilməsi və imzalanması  
       Növbəti addımları müəyyənləşdirmək üçün təlim iştirakçısına yardımçı olmaq (bəlkə də fərqli bir mentor)   
       Hər iki tərəfin münasibətlərin səmərəliliyini təhlil etməsi və nəzərdən keçirməsi   
 

b)      Mentorluq sessiyaları  
 
         Təcrübənin nəzərdən keçirilməsi;  
         Məqsədlərin müəyyən edilməsi;  
         Rəy bildirilməsi; 
         Güclü cəhətlərin və nailiyyətlərin müəyyən edilməsi;  
         İnkişaf sahələrinin müəyyən edilməsi;  
         Alternativlərin araşdırılması; 
         Zəruri olduqda konkret sahələr üzrə təlim keçilməsi;  
         İşgüzar məsələlərin müzakirə edilməsi; 
         Dəstək ehtiyaclarının razılaşdırılması; 
         Gələcək fəaliyyətlər üzrə hədəflərin qoyulması; 
         Təlim iştirakçılarına təcrübə qazanmaq üçün imkan yaradılması. 
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d) Sosial sahibkarlar üçün şəxsi inkişaf üzrə mentorluq 
Sosial sahibkarlıq sosial sahibkar ilə başlayır. Ən yaxşı liderlər özlərini çox yaxşı tanıyırlar. Şəxsi inkişaf isə özünü 
tanımaqla başlayır. Özünüzü daha yaxşı tanımağınıza kömək edəcəyini düşündüyüm bir neçə vasitə var. Səmimi 
etiraf, mən özüm bu problemlə uzun müddət mübarizə aparmışam, ona görə də bunu inkişaf etdirmək üçün çox 
təcrübəm var. Şəxsi inkişaf həmçinin özünü idarəetmə, yəni duyğularımızı və davranışlarımızı idarə etmək 
bacarığımız; sosial məlumatlılıq, başqalarına etdiyimiz təsir; və istənilən təşəbbüsün uğur qazanmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən münasibətlərin tənzimlənməsini ehtiva edir. Şəxsi inkişafa yeni bacarıqlar əldə etmək və ya 
etimad qazanmaq da daxil ola bilər.   
 
e) Sosial sahibkarlar üçün təsir dairəsi üzrə mentorluq 
Hər hansı müəssisənin öz bazarını kiçik müştəri qrupu üçün (niş bazar) təmin etməli olduğu kimi, sosial sahibkarlar 
da öz təsir dairələrini konkret istiqamətə yönəltməlidir. BMT-nin Davamlı İnkişaf Hədəfləri inkişaf haqqında düşünmək 
üçün ideal bir əsas olsa da, bir çox sosial müəssisə «qlobal yoxsulluğu aradan qaldıra bilməz». Təsir dairəsi ilə bağlı 
konkret, əldə edilə bilən hədəflərə diqqətin kifayət qədər cəmlənməməsi səmərəliliyi azalda bilər. Bəzən sosial 
sahibkarların konkret bir təsir dairəsinə yönəlmələri və gedişatı planlaşdırmaları üçün təlim keçmələri lazım olur. 
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Sosial sahibkarlar üçün biznesin inkişafı üzrə mentorluq  
 
Adətən sosial sahibkarlar aşağıdakıları başqalarına büruzə vermir: Maddi vəsait barədə narahatlıq 
yaşadığım zaman işimə diqqətimi cəmləyə bilmirəm. Hər zaman pul haqqında danışmağı sevmədiyimizi 
bilirəm, lakin müsbət dəyişikliklər yaratmaq üçün maddi vəsait mütləq şəkildə lazımdır. Sosial müəssisə də 
nəticə etibarilə bir müəssisədir. Müəssisələr davamlı və qazanclı fəaliyyət sayəsində böyüyür və inkişaf edir. 
Sosial müəssisələr yalnız biznesə dəstək olduğumuz, qazanc əldə etdiyimiz və inkişaf etdiyimiz zaman 
sosial təsirə malik olur.   
Bəzi qeyri-kommersiya təşkilatlarının vəziyyəti yaxşıdır. Bununla belə, onlar əhəmiyyətli təsir yaratmaq üçün 
davamlı bir maliyyə mənbəyinə malik olmalıdır. Bir sözlə, maddi vəsait və fəaliyyət hər zaman bir-biri ilə sıx 
əlaqədədir.   
 
Sosial sahibkarlar üçün liderlik üzrə mentorluq 
 
Təsir dairənizi və dolayısıyla da biznes fəaliyyətinizi genişləndirmək niyyətindəsinizsə, bəzən başqalarına 
rəhbərlik etməklə səylərinizi artırmalısınız. Ünsiyyət qurmaq, təlim keçmək, mədəniyyət yaratmaq və digər 
önəmli bacarıqlar texniki biliklərinizə nəzərən üstlünlük təşkil etməyə başlayır. Başqalarını necə cəlb etməyi, 
işə götürməyi, yetişdirməyi, idarə etməyi, həvəsləndirməyi və onlara rəhbərlik etməyi öyrənməlisiniz. Mən 
bunu adətən həmtəsisçilər qrupundan komandalar qrupuna keçən startuplarda inkişafı əngəlləyən maneə 
kimi görürəm. 
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