IWF Türkiye
2020-2024 Stratejik Planı
Bu Stratejik Plan, IWF Türkiye üyelerinin katılımıyla 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen
Stratejik Planlama Fikir Üretim Toplantısı’nda tartışılmış ve üye katkılarıyla son haline getirilerek
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başlangıç Noktamız
•
•
•
•

Liderlik tek bir cinsiyete atfedilemez.
Kadın ve erkek eşittir; sunulan haklar ve fırsatlar da eşit olmalıdır.
Bir toplumun sürdürülebilirliği için kadının güçlenmesi şarttır.
Gücünü kanıtlamış başarılı kadınlar, diğer kadınların ilham ve güç kaynağıdır.

Hedef Kitlemiz
•
•

Fark Yaratmış Kadın Liderler
Fark Yaratmaya Aday Kadın Liderler

Paydaşlarımız
Kanaat Önderleri
Elçiler
STK’lar

Medya

Kadının Güçlenmesi
Cumhurbaşkanlığı

Üniversiteler
Akademisyenler

Birleşmiş Milletler

Bakanlıklar

Yerel Yönetimler

Avrupa Birliği
Hibe Fonları

Elçilikler

İş Dünyası Dernekleri

Güçlü Kadın
Üye Adayları
İdari Otoriteler

IWF Global

Rol Modeli Kadın Liderler
Güçlü Üyeler

Stratejik Planımız
IWF Türkiye 2020-2024 Strateji Planı, 8 başlık altında toplanmıştır.
1. İçerik üretimi
▪ Bağımsız araştırma
▪ IWF Global ve Türkiye verileri
▪ Örnek başarı hikayeleri
▪ Kayıt, raporlama sistemi ve yasal altyapı
2. Proje üretimi
▪ Eğitim programı: Yenilikçi liderlik modülleri ve temaları
▪ Ödül programı
▪ Burs programı
▪ Kampanya: Finansal kapsayıcılık ve/veya dijital kapsayıcılık
▪ Etkinlik planlaması
3. Üye katma değer imkânı
▪ Toplantı
▪ Network

4. Paydaşlarla işbirliği imkanları
▪ Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, akademi, STK, iş dünyası, medya
▪ BM ve diğer uluslararası kurumlar
▪ International sosyal ağımız
5. Üye profili gelişimi
▪ Liderlik ve STEAM
6. Fon oluşturma modelleri
▪ Üyelik ve üye sayısı
▪ Sponsorluklar ve destek grupları
▪ Sertifikalı eğitim programları
▪ Etkinlik satışı
▪ AB hibe fonları
7. Global arenada IWF Türkiye
▪ BM, AB hibe fonları, konferans ve ağırlamalar
8. İletişim yönetimi
▪ Kurumsal tanıtım kiti (Amaç, manifesto, örnek başarı hikayeleri)
▪ Logo kullanım hakları ve üyelere kartvizit gibi yayılımlar
▪ Ziyaret programları
▪ Medya ilişkileri
▪ Web sitesi ve sosyal medya içerik yönetimi
▪ Yayılım stratejisi
▪ İletişim planı
▪ Elçilik sistemi

Manifestomuz
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Farkımız; gücümüz, değer üretmemiz ve alanımızda lider olmamızdır. Liderlik.
Bize yolu, fark yaratmış başarılı kadınlar açmıştır; bu yolda kararlılıkla yürümemiz
gerekir. Kardeşlik.
Çeşitliliğimiz ve farklılıklarımız zenginliğimizdir. Çeşitlilik.
Birbirimize ve çeşitliliğimize saygı duyar, başarılarımıza birlikte seviniriz. Saygı.
Başarılarımızı ve ardındaki yolculuğumuzu paylaşır; öğrenir ve öğretiriz. Paylaşım.
Örnek ve ilham kaynağı oluruz. İlham.
Kadınların güçlenmeleri için demokratik, dürüst, şeffaf, ölçülebilir ve hesap verebilir
aksiyonlar alırız. Aksiyon.
Yaşadığımız topluma üreterek değer katmak görevimizdir. Bireye ve topluma
fayda.

2020 ve takip eden yıllar gücümüze güç, değerimize değer
katacak.
İmzamız

