Stratejik Planlama İçin Kılavuz Dokümanlar
Sivil toplum örgütlerinin hedeflerine ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken kısıtlı zaman, insan
ve kaynağı en etkili şekilde kullanabilmek adına çeşitli stratejiler geliştirme ihtiyacı
duymaktadırlar. Stratejik planlama alanında sivil toplum örgütleri destek olmak amacıyla sivil
toplum örgütlerine dönük hazırlanmış dokümanları aşağıda derledik.

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Stratejik Düşünme - Strateji Geliştirme
Hazırlayan: Hale Akay
Bilgi üniversitesi STK çalışmaları birimi, sivil toplum örgütlerine dönük yürüttüğü çalışmalar
kapsamında hazırladığı kaynaklardan biri "Stratejik Düşünme - Strateji Geliştirme kitabı.
Kitap kapsamında stratejik düşünme ve strateji geliştirme konuları dahilinde tanımlama,
örnek ve şemalara ulaşabilirsiniz. Aynı başlık altında hazırlanan eğitim CD'sine de STK
çalışmaları web sayfasından ulaşılabiliyor.
Kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/01/31/STRATEJI.pdf
Eğitim CD'si: http://test1.bilgi.edu.tr/media/cd/06/index.htm

Stratejik Planlama
Hazırlayan: Haluk Kayar
REC (Bölgesel Çevre Merkezi) tarafından "Genç Çevreciler Eğitim Programı" kapsamında
hazırlanan stratejik planlama kılavuzu STÖ'ler için stratejik planlamaya dair basamakları ve
temel bilgileri sunuyor.
Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.rec.org.tr/dyn_files/32/189-Stratejik-Planlama.pdf

Sivil Toplum Örgütlerinde Stratejik Düşünme ve Planlama
Hazırlayan: Anne Garbutt ve Cornelius Murombedzi
İNTRAC (Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Eğitim ve Araştırma Merkezi) tarafından
hazırlanan araç kiti stratejik planlama süreçlerinde alternatif ve yaratıcı düşünme süreçlerini
geliştirmeyi ve bu konuda okuyuculara modeller sunmayı hedefliyor. 12 bölümden oluşan kit
okuyucuya temel kavramlarla birlikte farklı düşünme tekniklerini ve şablonlarını da sunuyor.
Kite aşağıdaki linkten İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.intrac.org/data/files/resources/630/INTRAC-Strategic-Thinking-and-Planning-inCSOs-Toolkit.pdf

Stratejik Plan Hazırlama
Hazırlayan: Rick James
İNTRAC (Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Eğitim ve Araştırma Merkezi) tarafından akran
eğitim kiti küçük örgütler için stratejik planlama alanında temel bilgileri sunuyor.
Kite aşağıdaki linkten İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.
http://www.intrac.org/data/files/resources/729/Strategic-Planning-A-PLP-Toolkit-INTRAC.pdf

Stratejik Plan Geliştirme
Hazırlayan: K4Health
K4Health tarafından hazırlanan eğitim kiti kolaylaştırıcılar için bir grupla stratejik planlama
oluşturmak için yapılması gereken aktivite, tartışma ve dikkat edilmesi gereken noktaları
aktarıyor.
Kite aşağıdaki linkten İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.
https://www.k4health.org/sites/default/files/Developin_a_strategic_plan.pdf

Kurumsal Stratejik Planlama Sık Karşılaşılan Sorulara Cevaplar
Hazırlayan: Gürel Tüzün
Rehber özellikle yeni kurulmakta olan, Sivil Toplum Örgütlerine (STÖ) kurumsal yapılarını
oluşturma ve bu yapıya uygun bir stratejik plan hazırlama konusunda yardımcı olması
hedeflenerek çeşitli bilgiler soruyor.
Rehbere REC'in web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://rec.org.tr/dyn_files/22/2155-stratejik.pdf

