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“Start It Up, Keep It Up” projesi, sosyal girişimciliği 
teşvik etmeye odaklanan yenilikçi bir projedir. Bu 

proje, gençlik sektöründeki bilinmeyen alanlardan 
birini ve Avrupa için yeni bir konsepti ele almaktadır 

(Sosyal girişimciliğin inovatif yönü - sosyal 
girişimcilik kuluçka merkezlerinin oluşturulması) Bu 

projenin amacı, gençlerin sosyal girişimcilik 
konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamaları için 
Gençlik örgütlerini gerekli kapasiteyle donatarak, 

gençlerin Avrupa'daki toplumların sosyal 
sorunlarının çözümüne sosyal odaklı bir girişim 
yoluyla değişim getirmesine yardımcı olmaktır. 

İzlenen bu yol sayesinde sadece Avrupa'daki çeşitli 
sosyal sorunlar çözülmekle kalmayacak, aynı 

zamanda gençlerin değişimin ana aktörleri haline 
gelmesi de sağlanacaktır. Proje gençlere, 

toplumlarına bir değişiklik getirmek için bilgi ve 
kaynaklar sağlayacak ve ilham verecek şekilde 

tasarlanmıştır.

REHBER
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A) SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 
 
     Girişimci ve Sosyal Düşünme Yolu 
 
a) Girişimci düşünme becerileri, pazar yeri fırsatlarını belirleme ve bunlardan yararlanmak için en uygun yolları ve zamanı  
keşfetme yeteneğini ifade eder. Bazen, basitçe problem-çözüm uyumu bulma ve takip etme yeteneği olarak adlandırılır.  
Girişimci düşünme, işleri dünyanın geri kalanından farklı görme yeteneğidir, ancak mutlaka doğası gereği bir özellik değildir 
ve kolayca geliştirilebilir veya iyileştirilebilir. Daha çok yeni öğrenme fırsatlarına göz açan ve rolünüzde büyümenize yardımcı 
olan bir zihin durumu gibidir. Girişimci düşünme becerilerinin doğuştan olmadığının ve öğrenilebileceğinin farkında 
olduğumuza göre, aşağıdaki ipuçlarını, geliştirme çabalarınızda yararlı bulacaksınız: 
 
b) İşinde hırslı ol. Biz biliyoruz ki hırs, memnuniyetin olduğu kadar, kariyer başarısı için en büyük anahtardır. Bu yüzden eğer 
siz hala gününüzün yarısını başka bir yerde çalışmayı nasıl tercih edebilirim diye hayal kurarak harcıyorsanız, kariyerinize 
yön vermenin tam vakti. 
 
c)Risk almayı deneyen ol. Neredeyse tüm iş sahipleri “büyük bir mükafatın yüksek riskten geçtiğinin” farkındadır. Girşimci 
düşünce ile bir iş sahibini normal birinden ayıran şey, onun risk için olan arzusudur. Daha önce hiç kimse risk almanın kolay 
olduğunu söylemedi ama denemeye değer. 
 
d)Sonuncu ama bir o kadar da önemli ; Büyük hayal et. Asla hayallerini kısıtlama çünkü girişimci düşünme yeteneğindeki en 
önemli şey gerekli olan sınırsızlıktır. Hayatımız boyunca hepimiz gerçekçi ve pratik olmaya alıştırıldık. Seni farklı yapan bir 
şey de senin büyük hayal etme ve farklı düşünme kabiliyetindir ki bu girişimci düşüncenin başladığı yerdir. 
 
e)Sosyal düşünme ya da Sosyal olarak düşünme bir sürece tekabül eder. İster aktif bir şelide etkileşimde bulunarak bir 
arada olalım, ister bir mesafeden ne olduğunu anlayalım, (media, edebiyat vb) bu bağlamda kendimizin ve başkalarının 
düşüncelerini hislerini ve niyetini anlamlandırmayı denediğimiz için akıllarımızı göz önünde bulundurduğumuz bir sürece 
hitap eder. 
 
Bizim sosyal olarak düşünme kabiliyetimiz doğum ile başlayan ve hayat boyunca gelişen sosyal-duygusal öğrenimin bir 
parçasıdır.Ayrıca sosyal düşünmenin bilgiyi daha iyi anlamak ve bir başka insanın tecrübesine yanıt vermek için sözlü 
tercüman olduğu söylenir. Bireyler, düşünceleri, duyguları, tepkileri, niyetleri, inançları ve bir başka insanın tecrübesini 
anlayarak, onları daha iyi ilişkilendirebilir. Bir insanın sosyal yetenekleri ve gelişimleri onun ilişkileri ve iş yeri/okul 
başarılarında oldukça büyük bir etkisi vardır çünkü onlar bir insanın kendine güvenini kendini düzenlemesini sosyal 
yeteneklerini önemli düşüncelerini oyun yeteneklerini sosyal problem çözmesini geniş açılı bakmasını organize olma 
yeteneğini öğrenme yetenğini kapsamlı okumasını ve kendini ifade etmesini etki
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      Sosyal girşimci zihin yapısı 
 
Bir sosyal girşimci topluma bağlı problemleri çözme potansiyeline sahip olan yeni uygulamaları takip eden bir kişidir. Bu 
kişiler risk almaya isteklidir ve onların grişimleri boyunca toplumda pozitif değişiklikler oluşturmak için çabalarlar. Sosyal 
yenilik genellikle bir sosyal problem için uygulama bilgisinden gelir. Bir sosyal girişimcinin bildiği şey onun tecrübesinin ve 
uzmanlığının onun etkiniliği ile yüksek oranda alakalı olmasıdır. Diğer insanlar problemlere dışarıdan bakarken sosyal 
girişimciler sorunları içinde olduğu durumdan, kişisel tecrübelerinden, dorğudan yaptığı gözlemlerden ya da çalışma 
alanından derinlemesine anlamaya çalışır. Özel çözümlerin gelişimi için onların uzmanlığı sayesinde güçlü 
bir etkiye sahip olan, şanslarını artıran, yeni katkılar sunmayı amaçlarlar. 
 
       
      Problem belirleme ve hedef kitleyi tanımlama 
 
Sosyal girşimciler önemli ve ihmal edilmiş soyal konulara hitab etmek için yenilikçi çözümler yaratırlar ki bu sürdürülebilir 
sosyal dönüşümler için gerekli olan düzenlemeleri ve onların fikirlerini kapasitelerini ve kaynaklarını harekete geçirir. Bundan 
dolayı çözülen bir problemin etkilerini ve nedenlerini incelemek için bir iskelet görevi gören “Problem Ağacı”nı sunarız. Bu 
problem ağacı; problemin bağlantılarını, etkilerini ve nedenlerini belirleme süresince sosyal problemlerin iskeletinin 
anlaşılmasını destekler. Bizim “Öz Problem” olarak adlandırdığımız seçilen problem, köklere (nedenlere) ve dallara 
(etkilere) sahip olan bir ağaç olarak düzenlenir. 
  
Neden problem ağacı kullanılır? 
Girişimciler her zaman problemlerin etkilerinin yada belirtilerinin yerine onların ana nedenlerinin üstesinden gelmeyi 
denemelidirler. Problem ağacı, gerçekleri sunmak ve inceleme sürecine odaklanmak için girişimcilere yardımcı olur. 
Problem bütün olarak anlaşılır ama, ayrıca, farklı bileşenlerine de ayrılır. Problem ağacı sadece problemin nedenlerini 
etkilerini açıklayıp tartışmaz, ayrıca toplum tarafından henüz çözülmemiş özel problemlerin nedenini anlaşılmasını ortaya 
çıkarır. Bu ağaç ayrıca girişimcilere izin verir: 
    Etkili bir çözümün gelişimini ilerletmek için gerekli olan bilgi ve kanıtın oluşturmalarına 
    Konuyla ilgili ortaklık yada gerekli kaynakların seviyeleri gibi çözümün geliştirimesindeki 
    karşılaşabilecekleri zorlukları anlamalarına 

 Kaynakları kullanmanın kolay olduğu ve takımın yeterliliğine en iyi uyan müdahale alanlarını 
bulmalarına                
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Problem ağacı nasıl geliştirilir? 
  
a) Ana problemi seç 
Bu ilk adımın amacı çözülen ve incelenen ana problemi tartışmak ve kararlaştırmaktır. Problemi tanımlamak birinin ilk ana 
problem olarak görülen şeyin genelde belirtilerini ve etkilerini tahmin edebildiği basit bir mesele değildir. Bu yüzden 
tanımlama süreci boyunca farklı görüşleri toplamak,tartışmak ve karşılaştırmak önemlidir. 
 
b) Tüm problemleri listele 
Bu adımdaki ana problem ve o problemin nedenleri sırasıyla listelenir. İlk olarak, proplemin ana nedenleri belirlenir. Sonra 
bu ana nedenlerin altında yatan sebebler belirlenir ve ana problemin altında yatan nedenler tamamen açık olana dek bu 
devam eder. Problem ağacını oluşturan temel Teknik “neden” sorusudur. Bu “neden” sorusunu iki ya da üç kez yaptıktan 
sonra sosyal girişimciler genellikle temel sebeblere yaklaşırlar. 
 
c) Ana problemin yol açtığı bütün etkileri listele 
Bazı nedenlerin aynı etkileri olabileceğinin farkında ol.Bu biz sıkıntılı bir aşamada olduğumuzda gerçekleşir örneğin: 
Stresin uyku bozukluğuna yol açması yada çocukluk obezitesinin,obeziteyi yavaşlatan fiziksel egzersiz ile azalması gibi. 
 
d) Ağaç şeklinde etkilerini ve nedenlerini düzenle 
 
HEDEF KİTLE NEDİR? 
 
Bir hedef kitle bir işin çaba ve kaynakları ortaya çıkarmayı hedeflediği uygun piyasa içerisindeki müşteri topluluğudur.  
Hedef kitle üretim ve servis için toplam piyasanın alt kümesidir. Hedef kitle, kitlesel pazarlamanın doğasına aykırıdır.  
Hedef kitle özel bir ilgi için belirli bir bölüm belirleme ve tanımlamayı da içine alır.E konominin güncel bir bölümünde  
bulunan iyi tanımlamış hedef kitleye sahip olmak her şeyden daha önemldir. Herkesin heşeyi almaya gücü yetmeyebilir.  
Küçük işler uygun bir kitleyi hedeleyerek büyük şirketlerle etkili bir biçimde rekabet edebilir. Belirli bir kitleyi hedeflemek 
senin belirlediğin kriterlere uymayan kişileri yok sayacağın anlamına gelmez, onun yerine; özel bir kitleyi hedeflemek,  
senin diğer piyasalardan daha çok satın alabileceği özel bir piyasa üzerindeki senin piyasaya sürdüğün Dolarlara ve 
makalara odaklanmana izin verir. 
 
Hedef kitle nasıl bulunur ? 
Hedef kitlenin net bir şekilde ki tanımı ile senin şirketini nasıl ve nerde piyasaya süreceğini belirlemek çok daha kolay  
olacaktır ki zaten burda ( aşağıda ) senin hedef kitleni tanımlamana yardımcı olacak bazı ip uçları var.       
 
a) Güncel müşteri bazına bak 
Senin müşterilerin kim ve onlar senden neden satın alıyorlar?Yaygın özellikleri ve çıkarı bul.En iyi işi hangileri getirir? 
İnsanlar büyük bir ihtimal senin üretiminden verim aldıkları işleri seveceklerdir.Müşeteriye senin üretimlerini satın almasını 
sağlayacak teknikler sana çok daha fazla müşteri bazı kazandırcaktır. 
 
b) Rakiplerinizi Tanıyın 
Rakipleriniz kimi hedef alıyor? Mevcut müşterileri kimler? Aynı pazarın peşinden gitmeyin. Onlar bakan bir niş pazar 
bulabilirsiniz. Daha derine inin: Niş pazarlama övgüsü. 
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e) Kararını değerlendir 
Hedef kitleye karar verdiğinde şu soruları değerlendirdiğinden emin ol: 
    Kriterlerime uyan yeterince insan var mı? 
    Hedefim ürün / hizmetimden gerçekten fayda sağlayacak mı? Buna bir ihtiyaç duyacaklar mı? 
    Karar verme hedefimi neyin yönlendirdiğini anlıyor muyum? 
    Ürünümü / hizmetimi satın alamaya gücü yeter mi? 
    Mesajımla onlara ulaşabilir miyim? Kolayca erişilebilir mi? 
 
      Müşteri Segmenti Hipotezi 
 
Müşteri segmentiniz ve değer teklifinizle ilgili bir hipotez yaptıktan sonra, potansiyel müşterilere yönelik sorular veya 
deneyler tasarlayarak hipotezinizi doğrulamak için fikir toplamanız gerekir. Soru tasarlıyorsanız, müşterinin yanıtını 
etkileyecek sorulardan kaçınmak önemlidir. Başka bir deyişle, önde gelen sorulardan veya fikir isteyen sorulardan kaçının. 
Örneğin, “X için ödeme yapar mısınız?” Demek istemezsiniz. Aksine, “X için en son ne zaman ödeme yaptınız?” Diye sorun. 
 
İkinci soru çok daha az öznel ve öncü. Unutmayın, fikrinizi tanımaya çalışmazsınız. Bunun yerine, kanıt toplayarak müşteri 
segmentinizi daha iyi anlamaya çalışıyorsunuz. Bu kanıt daha sonra hipotezinizin doğru olup olmadığını veya dönüp 
dönmemeniz gerektiğini belirler. Sorularınızı bizzat, yüz yüze ve hatta telefonla sorabilirsiniz. Bununla birlikte, değer 
teklifinizi doğrulamak ve test etmek için soruları kullanabilirsiniz, ancak en iyi testler, bir müşterinin değer teklifinize 
gerçekte nasıl tepki vereceğini görmek için harekete geçirici mesaj içeren gerçek deneyleri içerir. 
 

c) Üretimlerini analiz et 
Senin üretiminin ya da servisinin her özelliğinini yaz. Her bir özellikten sonra onun sağladığı faydaları 
listele. 
 
d) Hedeflemek için özel istatistikleri seç 
Senin üretimine sadece ihityacı olanları değil ayrıca üretimini alabilecek kişileri de bul. Aşağıdaki diğer faktörleri de düşün. 

Yaş
Etnik 

Köken
Konum Cinsiyet

Gelir 
Seviyesi

Eğitim 
Seviyesi

Ailevi 
Durum

Meslek
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      Deneyim (Tecrübe) 
 
Koyu bir deneyim yapılanın nasıl değiştirileceğine yardım eder 
Deneyimsel yaklaşım gelişim için karışık ve sıkıntılı olan tüm durumlardan ayrılır aynı zamanda tüm toplumu düzenlemek  
için genel deneyimlere yardım eder.yeni yollar bulmada esas konulardan biri bir deneyim kültürüne yatkınlık oluşturmaktır. 
Özellikler ve daha küçük deneyimler servisleri geliştirebilen,hızlandırabilen girişimciler için daha iyi bir iş ortamı yarata bilen 
yenilikçi çözümler oluşturmaya yardım eder.Rehberlik etmek sivil toplumla beraber özel sektör ve halk arasıdaki iş  
birliğindeki yeni formlar (düzenlemeler) oluşturmaya yardım eder.Canlı ve yenilikçi toplum bir boşlukta oluşmaz-tüm bunlara 
ortak yolları bulmamız gerekmektedir. 
 
 
Deneyim ve rehberlik nedir? 
Planın özellikleri ve rehberlikleri daima sınırlandırılmış insan kitleri üzerinde test edilen bir nesnelliğe sahiptir.Bunların bir  
başı ve sonu vardır ve başka bir karar verme bağlamında kullanılabilen yeni bilgiler üretirler.Deneyim kullanılmadan once 
faydalı ölçümleri test etmeyi ve tahmin etmeyi mümkün kılar.Örneğin iyi bir rehber servislerini geliştirerek onun amacını 
etkili bir biçimde sunabilir. Deneyim çoğu grişimciye değerli bir geri bildirim olarak döner çünkü o müşterilerin düşündüklerini 
söyler.Problem bu girişimcilerin müşterilerden aldıkları geri bildirimlerden emin olamadığı için yada hiç geri bildirim 
alamadığı için ortaya çıkar ki bu muazzam bir kaynak israfıdır.Aşağıda girişimcilerin müşterilerin geri dönütleriyle 
yapabilecekleri 4 durum vardır.  
    Geri dönütler onay belgesi olarak kullanılabilir. 
    Geri dönütler motivasyon aracı olarak kullanılabilir. 
    Ürünleri ve servisleri daha iyi geliştirmek için kullanılabilir. 
    Bir markanın nasıl göründüğünü belirleyebilir. 
       
 
              
 
              
 
              
 

Örneğin, sahte üç sayfalık bir web sitesi kullanabilirsiniz. İlk sayfa, müşterinin ürününüzü satın almak için bilmesi gereken 
her şeyi listeleyen uzun formlu bir satış sayfasıdır. İkinci sayfa, alıcı ödeme bilgilerini toplar. Son olarak, son sayfa “stokta 
kalmadı” ve “daha  sonra tekrar kontrol edin” gibi bir şey söylüyor. Bunun gibi deneyler, müşteri segmentinin ne yapmasını 
istediğinizi taklit eder, izlediğinize dair en iyi kanıtı sağlayacaktır. 
 
Tanımladığınız soruna sahip ola(bilecek) potansiyel müşteri segmentlerini tanımlayın. Bunu yapmak için, bir ekibin ürünü /  
hizmeti kullanacağını düşündükleri ve onları haritaya çıkaracaklarını düşündükleri çeşitli türleri hayal etmeleri gerekir. 
(https://steveblank.com/2011/04/04/the-leanlaunch-pad-at-stanford-%E2%80%93-class-4-customer-hypotheses/) Kullanmak 
için iyi bir araç, müşteri personelidir ( https://blog.alexa.com/10-buyer-persona-examples-help-create/ ). Müşteriniz olacak  
mükemmel bir kişinin haritalandırılmasını içerir, böylece bunları bir sonraki adımda hedef olarak kullanabilirsiniz - deneme.
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      Değer teklifi 
 
Değer teklifi, hedef kitleye önerilen teklifin mevcut baskın çözüm(ler)den nasıl farklı olduğunu açıklar (bu tür çözümlerin var  
olduğu varsayılarak) ve hedef kitlenin neden bu diğer seçeneklere tercih edebileceğini açıklar. Bu nedenle bir değer teklifi,  
gerçekte neye değer verdiklerini dikkate alarak etki girişiminin müşterinin hayatı ve refahı için ne sağlamayı amaçladığını  
tanımlar. Sorun ağacından değer teklifine geçişi mümkün kılan bir dizi adımdan geçeceğiz. 
 
Değerli teklif nasıl geliştirilir? 
Bu bölümde sunulan süreç 3 adımda düzenlenir: 
 
    Baskın çözümlerle karşılaştır 
    Farklılıkları değerlendir 
    Değer Teklifinin ana unsurlarını tanımla 
 
  
Aşağıdaki bağlantıdan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz: 
https://ww w.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-proposition-canvas/     
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       Etki Çerçevesi 
 
Sosyal girişimciliğin uygulamaları 5 ana bölüme ayrılan yapıcı bir süreçtir: 
  
       
 
 
 
“Tasavvuf” aşaması sosyal girişimci ve ekiple, onları neyin harekete geçirdiği, ne tür toplumsal sorunları çözmeye 
çalıştıkları ve daha iyi bir dünya yaratmakla ilgilidir. Takip eden “tasarım” aşamasının geliştirilmesi esastır. Tasarım 
düşüncesi, yaşamın çeşitli alanlarından uygulayıcıları ve araştırmacıları cezbetmektedir. Tasarım düşüncesinin bir parçası 
olarak kullanıcı entegrasyon prensibinin ürün ve hizmet yaratma ve sunumu dönüştürmesi beklenmektedir. Buna göre,  
tasarım düşüncesine giriş yapan çeşitli kuruluşlar kişiye özel çözümler geliştiriyor ve insanların ihtiyaçlarına hizmet ediyor.  
Üstün toplumsal değer yaratmalarına aşina olan sosyal girişimler de kötü sorunlara yönelik bu yenilikçi yaklaşımı  
benimsediğini iddia etmişlerdir. Bu makale, sosyal girişimleri, kullanıcı grupları arasında alakalı ve uygulanabilir ürünler  
yaratmak için tasarım düşüncesini benimsemeye teşvik eden çeşitli sosyal ve örgütsel süreçleri analiz etmeye  
çalışmaktadır. Makale, sosyal düşüncelerin tasarım düşüncesini benimseyerek ürün inovasyon türlerini tasvir ettiğini,  
böylece kötü problemleri daha etkili bir şekilde ele almadaki modalarını temsil ettiğini bulmuştur. Kârlar için değil, sonuç ve  
etki sağlamak için tasarlanmış hizmetler sunmaya giderek daha fazla odaklanıyoruz. Etki, bir programın veya müdahalenin 
yararlanıcıların “tüm yaşamı” deneyimini nasıl etkilediğini düşünen ilginç bir terimdir. Etki şu şekilde tanımlanabilir:      
     Pozitif değişiklik 
     Farklılık yada yarar 
     İyi olana katkı 
     Gelecek üzerinde etki 
 
Etki çerçevesinin sonun da ise şu şekilde olmalısın: 
     Etkiyi ölçme ve analiz etme sürecini anlama 
     Değişikliğe başvurma 
     Değişikliği incelemek için en yeterli belirtgenleri bulma

Tasavvuf Tasarım Kılavuz Geri Bildirim Piyasaya Sürmek
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       Sürdürülebilir iş modeli 
 
Bir iş modeline nasıl başlayabilir ve devam ettirebilrisin? 
 
a) Kaynak kullanımınızı planlayın 
     İhtiyacınız olan hammaddelerin bir listesini yapın. Başlamak istediğiniz işletmenin türüne bağlı olarak, bu liste önemli  
     ölçüde değişiklik gösterir. Örneğin SaaS şirketleri, bir giyim markasının isteyeceği ham kaynakları gerektirmez. 
     Malzemelerinizin nereden alınabileceğini düşünün. Onları kim yapıyor veya hasat ediyor? Nasıl satılıyorlar? 
     Nereden geldiklerini ve nasıl taşındıklarını düşünün. Evinize veya deponuza gelmek için ne kadar seyahat etmeleri  
gerekiyor? Yakıt sarfiyatlarını nasıl azaltabilirsiniz? Listenizdeki en riskli kaynaklar nelerdir ve bunlara olan bağımlılığınızı  
azaltırken üretkenliklerini nasıl artırabilirsiniz? 
 
b) Alternatif şirket sahipliği biçimlerini göz önünde bulundurun 
Geleneksel iş modeli en yüksekler (menejer ,CEO ,vb..) ve en düşükler (taşıyıcı,ham malzeme üreticileri gibi....) arasındaki  
çok büyük bir bütçe uçurumu oluşturabilir. 
 
c) Müşterilerinizle etkileşime geçin. 
Senin sürdürülebilirlik bağlanımın müşterilerin için yüksek fiyatlara yol açabilir ve açacaktırda.Müşterilerinin zorlu bir  
durumda neden çok fazla ödeme yaptıklarını bilmelerine izin ver
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B) SOSYAL GİRİŞİMCİLERE REHBERLİK YAPMA 
 
       Mentorluk Nedir? 
 
Mentorluk, sonuç almanın en hızlı yollarından biridir. Daha hızlı sonuç alabilmeniz için kişisel ve iş büyümenizi hızlandırır.  
Mentorluk, başkaları tarafından öğrenilen dersleri sentezleyerek bilgiyi faydalı içgörülere yoğunlaştırır. Doğru yapıldığında,  
mentorluk takip edebileceğiniz bir yapı sağlar ve mentorluk size tutarlı sonuçlar için şimdi ve fazla mesai kullanabileceğiniz  
sistematik bir süreç sunar. Sosyal girişimciler için, benzersiz ihtiyaçlarınızı anlayan doğru mentoru seçmek özellikle zor  
olabilir. Sosyal girişimcilere rehberlik etmek dört alana odaklanabilir: Kişisel Gelişim, Sosyal Etki, Ticari Büyüme ve 
Liderlik. Bir sosyal girişimci olarak başarılı olmak dört öğenin hepsini gerektirir. 
 
Mentilerin mentordan ne beklemesi gerekir? 
Bir işletme mentoru normalde kapsamlı bir iş deneyimine sahiptir veya finans veya pazarlama gibi belirli bir iş alanında  
bilgilidir. Bir mentor esnek bir süre boyunca mentilerine güvenilir bir sırdaş olarak hareket edecektir. Bir iş danışmanı  
bulmayı düşünüyorsanız, onlardan neler bekleyebileceğiniz ve bekleyemeyeceğiniz konusunda net olmalısınız. 
 
Mentorunuz: 
      Hem sana hem senin işine geniş açılı bir görüş sunacaktır. 
      Senin işin hakkında endişelendiğin konuları tereddüt etmeden dinleyecektir. 
      Hem başarılı hem başarısız tercübelerini paylaşarak sana yardımcı olacaktır. 
      Arkadaşcıl ve ön yargısız bir şekilde sana yardımcı olacaktır. 
      Dürüst ve faydalı geri dönütler sağlayacaktır. 
      Fikirlerin için ses getirici bir destekçi olacaktır. 
      Kişisel tercübelerine bağlı altarnatifler sunarak senin kararlarına yardımcı oalcaktır. 
      Daha ileri iş ve kişisel gelişimlerin için destek olacaktır. 
      Sürekli destek ve cesaret sağlayacaktır. 
       
      Rehberlik süreci nasıl olur? 
 
a) İlk Buluşma 
      Mentorluk ilişkisinin amacını açıklar; 
      Toplantıların formatı ve bunların nasıl işleyeceği; 
      Ne taahhüt edeceksiniz ve rolünüz; 
      Mentilerden beklenenler ve rolleri.
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c) İlerleme 
      İlişkinin ne zaman doğal bir sona ulaştığını belirleme 
      Hedefleri inceleme ve imzalama 
      Danışanın bir sonraki adımları belirlemesine yardımcı olma (muhtemelen farklı bir akıl hocası) 
      Her iki tarafın ilişkinin etkililiği üzerine kendi kendini yansıtma ve gözden geçirme 
 
d) Kişisel Gelişim için Sosyal Girişimcilere Mentorluk 
Sosyal girişimcilik bir sosyal girişimci ile başlar. En iyi liderler kendilerini en iyi bilirler. Ve kişisel gelişim, kişisel farkındalıkla  
başlar. Daha bilinçli olmanıza yardımcı olacak birkaç aracım var. Gerçek itiraf, bununla kendim mücadele ettim, bu yüzden  
bu konuda daha iyi olmak için çok pratik yapıyorum. Kişisel 
gelişim aynı zamanda özyönetim, duygularımızı ve davranışlarımızı yönetme yeteneğimizi; sosyal 
farkındalık, başkaları üzerindeki etkimiz; ve ilişki yönetimi, herhangi bir girişimde başarının temeli. Kişisel 
gelişim, yeni beceriler öğrenmeyi veya yeni güven kazanmayı da içerebilir. 
 
e) Etki İçin Sosyal Girişimcilere Mentorluk 
Tıpkı herhangi bir işletmenin kendi pazarını nişanlaması gibi, sosyal girişimciler de etkilerini gözetmek zorundadır. BM  
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kalkınma hakkında düşünmek için harika bir çerçeve olsa da, pek çok sosyal girişim  
“küresel yoksulluğu yok edemez”. Belirli, ulaşılabilir etki hedeflerine odaklanılmaması etkinliğinizi azaltabilir. Bazen sosyal  
girişimcilerin belirli bir etki alanına odaklanmalarına ve oraya nasıl ulaşacaklarını planlamalarına yardımcı olmak için  
mentorluğa ihtiyaç duyarlar.

b) Mentor Oturumları 
      Deneyimi gözden geçirin; 
      Hedefleri belirleyin; 
      Geribildirim sağlamak; 
      Güçlü yönleri ve başarıları belirleyin; 
      Gelişim alanlarını tanımlamak; 
      Seçenekleri keşfedin; 
      Gerekirse belirli alanlarda koçluk yapmak; 
      Mesleki konuları tartışın; 
      Destek ihtiyaçlarını kabul edin; 
      Gelecekteki eylemler için hedefler belirleyin; 
      Mentilere deneyim kazanmaları için fırsatlar yaratın.
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İş Büyümesi için Sosyal Girişimcilere Mentorluk 
Sosyal girişimcilerin başkalarına yüksek sesle söylemedikleri şey şu: Para konusunda endişeliysem görevime  
odaklanamam. Her zaman para hakkında konuşmaktan hoşlanmadığımızı biliyorum, ama gerçek şu ki, fark yaratmak için  
dolarlara ihtiyacımız var. Sosyal bir iş, sonunda bir iştir. İşletmeler hayatta kalır ve sürdürülebilir, kârlı büyümeden gelişir.  
Sosyal işletmeler, yalnızca işi sürdürdüğümüzde, kâr yarattığımızda ve büyüdüğümüzde sosyal bir etkiye sahiptir. Açıkçası,  
bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlar iyi gidiyor. Yine de, bir etki yaratmak için sürdürülebilir bir fon kaynağı yetiştirmek  
zorundadırlar. Yani bir bakıma para ve misyon asla tamamen kopmaz. 
 
Liderlik için Sosyal Girişimcilere Mentorluk 
Etkinizi ve dolayısıyla işinizi ölçeklendirmeyi umuyorsanız, bir noktada çabalarınızı başkalarına liderlik ederek çoğaltmanız  
gerekir. İletişim, koçluk, kültür yaratma ve diğer önemli beceriler teknik uzmanlığınıza göre öncelik kazanmaya başlar.  
Başkalarını nasıl çekeceğinizi, işe alacağınızı, büyüdüğünüzü, yönettiğinizi, motive edeceğinizi ve yönlendireceğinizi  
öğrenmelisiniz. Bunu sıklıkla bir kurucu ekipten bir takım ekibine geçerek yeni başlayanlar için büyüme için bir darboğaz  
olarak görüyorum.
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