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YÖNETİM SUNUŞU

ülkemizde de evde bakım sisteminin kurulması zorunludur. Ülkemiz

Ülkemizde yaşlı nüfus ve buna bağlı olarak da kronik hastalıklar

koşullarına uygun evde bakım sisteminin oluşturulabilmesi için;

artmaktadır. Yüksek orandaki engelli nüfus ve diğer artan ihtiyaç

sistem modeli, hizmet standartları, eğitim, yasal altyapı ve hizmet

sahipleri dikkate alındığında evde sağlık/bakımın önemi gittikçe

finansmanı alanlarında yapılacak çalışmalar tüm ilgili kurum ve

artmaktadır.

paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmelidir.

Evde sağlık/bakım hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşanmakta.

Evde Bakım Derneği 18 Ağustos 2005 tarihinde 10 kurucu üye

Kamunun evde sağlık hizmetlerini 2010 yılından bu yana vermeye

tarafından

başlaması toplumda farkındalık yaratmış ve bu durum evde

Türkiye'de evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan birey ve aileler

sağlık/bakım hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

için ulusal boyutta evde bakım sisteminin, uluslararası standartlarda

Evde Bakım Derneği Türkiye’ de ulusal düzeyde evde bakım
sisteminin uluslararası standartlarda gelişmesini, evde sağlık/ bakım
hizmeti alanında çalışan sağlık/sosyal meslek gruplarını, hasta ve

İstanbul'da

kurulmuştur.

Derneğin

kuruluş

amacı

kurulması, yaygınlaşması ve evde sağlık/bakım alanının sağlık ve
sosyal hizmetler sistemimize entegre edilmesi için çalışmalar
yapmaktır.

yakınlarını, evde bakım hizmeti sunan kamu, yerel yönetim ve özel

Evde Bakım Derneği, interdisipliner bir yaklaşımı benimseyerek

kurumları

farklı sağlık ve sosyal disiplinlerden üyeliklerden oluşmaktadır.

bir araya getiren interdisipliner bir sivil toplum

örgütüdür.
Evde sağlık / bakım tüm dünyada en verimli ve etkin bakım modeli
olarak ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi

Üyeler, evde sağlık/bakımla ilgili alanlarda çalışma yapan üniversite
öğretim görevlileri, kamu ve özel evde bakım kurumu çalışanları,
yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri gibi farklı çalışma
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alanlarından ve kurumlardan gelmektedir. Üye profilinde sağlanan



Dernek bütçesini stratejik planda ortaya konulan hedefleri

bu çeşitlilik ile alana yönelik farklı bilgi ve deneyim birikimlerinin

gerçekleştirecek şekilde hazırlamak ve kaynak tahsisini

Dernek çatısı altında toplanması sağlanmaktadır.

belirlenmiş önceliklere dayandırmak,


Üyelerimizin katılımını artırmak ve hedef birlikteliğini
geliştirmek,

RAPOR ÖZETİ

Temel hedefimiz “2016 EVDE BAKIM DERNEĞİ STRATEJİK

Ölçülebilir

hedefleri

belirlemek

ve

hesap

verme

sorumluluğuna rehberlik etmek amaçlanmaktadır.

PLANI” nda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için
gerekecek her alan ve seviyede eldeki kaynakların en doğru şekilde
kullanılarak

tüm

paydaşlarımızın

istek

ve

beklentilerini

karşılayabilmektir.

Stratejik Planı, derneğin içinde bulunduğu mevcut koşulları,
gelecekte gerçekleştirilmek istenen bu hedeflere uygun hale
getirmek için hazırlanmıştır.

Bu temel hedefimizi sağlamak için;


Derneğin

karar

ve

eylemlerini

stratejik

planlama

çerçevesinde oluşturmak,


Dernek faaliyetlerinde gelişim ve değişimi planlamak ve
sağlamak,



Faaliyetlerimizin sonuçlarını planlamak,
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a) Evde Bakım Derneği Stratejik Planına Bakış Açımız
Başarılı bir stratejik plan ve programın bütüncül bir yapıda
oluşturulması için gereken temel elemanlar aşağıda verilmiştir.

b) Stratejik Hedeflerimiz
 Evde Sağlık/Bakım Hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak
ve bu alanda farkındalık yaratmak,
 Evde Sağlık/Bakım çalışanlarının yetkinliğini (Bilgi &

•

Misyon ve değerler

•

Amaçlar ve hedefler

 Evde Sağlık/Bakım Politikalarına katkıda bulunmak

•

Politikalar ve planlama

 Evde Bakım ve Sağlık Hizmetinin iyileştirilmesine destek

•

Yönetimsel ve kurumsal destek

•

Paydaşlarla işbirliği

 Toplumu Evde Sağlık/Bakım konusunda bilinçlendirmek

•

Yetkin işgücü

 Ulusal ve Uluslararası alanda etkinlik kazanmak,

•

Etkili iletişim

 Evde Sağlık/Bakım Alanında Etkin ve sürdürülebilir

•

Ölçme, değerlendirme ve iyileştirmedir.

Bu özelliklerden her birinin çerçevesi “Evde Bakım Derneği

Beceri) artırmak,

olmak,

maliyetli hizmet oluşumuna katkı sağlamak,
 Evde Bakım Derneğinin kurumsallaşmasını sağlamak.

Stratejik Planı 2016” içinde tanımlanmıştır. Evde Bakım Derneği
Stratejik Planı stratejik planlamasında aşağıdaki şu faktörler temel
alınmıştır;
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1. BÖLÜM : DURUM ANALİZİ
a) Derneğin Tarihçesi
Evde Bakım Derneği 18 Ağustos 2005 tarihinde, 10 kurucu üye
Prof. Dr. Nuran Akdemir, Prof. Dr. Turhan Doğan Akıncı, Prof. Dr.
Seçil Aksayan, Prof. Dr. Güler Cimete, Doç. Dr. Oya Nuran
Emiroğlu, Tülay Özer, Prof. Dr. Sevgi Oktay, Mehmet Onarcan,

Mevcut Yönetim Kurulu:

•
•
•
•
•
•
•

Başkan: Aynur Dik
Başkan Yardımcısı: Ferhat Şayeste
Genel Sekreter: Derya Tuna
Sayman: Gamze Er
Üye: Bülent Herek
Üye: Ayşe Ağca
Üye: Hakkı Alkan

Dr. Ayşe Sevin Özdeniz ve Doç. Dr. Hürriyet Gürsel Yılmaz
tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Derneğin amacı; “Türkiye'de
evde sağlık/bakım hizmetlerine gereksinim duyan birey ve aileler
için ulusal evde sağlık/bakım sisteminin, uluslararası standartlarda
kurulması, yaygınlaşması amacıyla ve sosyal hizmetler sistemimize
entegre olmasını sağlamaktır.”
Evde Bakım Derneği, interdisipliner bir yaklaşımı benimseyerek
farklı sağlık ve sosyal disiplinlerden üyeliklerin birlikteliği ile

Geçmiş Dönem Yönetim Kurullarımız:

 2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu:
•
•
•
•
•
•
•

Başkan: Aynur Dik
Başkan Yardımcısı: Ferhat Şayeste
Genel Sekreter: Mehmet Onarcan
Sayman: Derya Yücel
Üye: Pemra Ünalan
Üye: Marziye İlhan
Üye: Sema Oğlak

çalışmalarını sürdürmektedir.
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 2012-2014 Dönemi Yönetim Kurulu:

 2008-2010 Dönemi Yönetim Kurulu:

•

Başkan: Aynur Dik

•

Başkan: Prof. Dr. Nursen Nahcivan

•

Başkan Yardımcısı: Ferhat Şayeste

•

Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Serap Çifçili

•

Genel Sekreter: Doç. Dr. Pemra Ünalan

•

Genel Sekreter: Mehmet Onarcan

•

Sayman: Ayşegül Okullu

•

Sayman: Aynur Dik

•

Üye: Mehmet Onarcan

•

Üye: Doç. Dr. Feryal Subaşı

•

Üye: Doç. Dr. Feryal Subaşı

•

Üye: Doç. Dr. Yakup Krespi

•

Üye: Derya Tuna

•

Üye: Ferhat Şayeste

 2010-2012 Dönemi Yönetim Kurulu:

 2006-2008 Dönemi Yönetim Kurulu:

•

Başkan: Mehmet Onarcan

•

Başkan: Prof. Dr. Güler Cimete

•

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Feryal Subaşı

•

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hürriyet Gürsel Yılmaz

•

Genel Sekreter: Aynur Dik

•

Genel Sekreter: Mehmet Onarcan

•

Sayman: Ferhat Şayeste

•

Sayman: Prof. Dr. Nursen Nahcivan

•

Üye: Prof. Dr. Nursen Nahcivan

•

Üye: Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu

•

Üye: Doç. Dr. Pemra Ünalan

•

Üye: Anıl Sugetiren
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c) Hizmetler ve Faaliyet Alanı

Evde Bakım Derneği olarak ihtiyaç sahiplerine evde sağlık/bakım
hizmeti sunmak amaçlarımız ve faaliyetlerimiz arasında yer

Türkiye'de evde sağlık/bakım hizmetlerine gereksinim duyan birey

almamaktadır. Bizler, gelişmiş̧ ülke örneklerinde olduğu gibi evde

ve aileler için ulusal evde sağlık/bakım sisteminin, uluslararası

sağlık/bakım hizmetlerinin sağlık ve sosyal hizmetler sistemimize

standartlarda kurulması, yaygınlaşması amacıyla ve sosyal hizmetler

entegre olması ve gereksinim sahiplerinin uluslararası standartlarda

sistemimize entegre olmasını sağlamaktır.

hizmet alabilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

Evde sağlık/ bakım kavramının doğru bir şekilde bilinmesi ve
yaygınlaşması, bu alandaki sorunlara ve gereksinimlere dikkat
çekilmesi, hedef kitlelerin bilinçlendirmesi, tanıtım ve eğitim
çalışmalarının yapılması derneğimizin faaliyetleri içindedir. Evde
sağlık/ bakım hizmetlerinin gereksinim sahipleri için sistemli bir
şekilde sunulabilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması, kamu ve özel güvence (ödeme) sistemlerinde evde sağlık/
bakımın yer alması, hizmet sunumuna yönelik gerekli standartların
oluşturulması, alanda çalışan personel için eğitim programları

d) Paydaşlar
 Politikaları ile bize yön veren ve bizim çalışmalarımızla
etkileyebileceğimiz paydaşlarımız;
 T.C. Sağlık Bakanlığı
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)
 Kamu ve Vakıf Üniversiteleri
 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

düzenlenmesi gibi konular da yine derneğimizin çalışma alanları
içindedir.
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 İşbirliği

yapılarak

derneği

olumlu

etkileyebileceğimiz

paydaşlarımız;
•

İnsan Kaynağımız ;

Hastalar, Hasta Yakınları ve İlişkili Sivil Toplum

Derneğimiz 2016 verilerine göre İstanbul Genel Merkez, Ankara ve

Kuruluşları

İzmir Şubelerimizin üyeleri ile birlikte 214 üyeye ulaşmıştır.

•

Evde Sağlık / Bakımla İlişkili Dernekler

•

Meslek Örgütleri

•

Özel Hastaneler

•

Tıbbi Malzeme Üretim ve Pazarlama Şirketleri

•

Yerel Yönetimler

•

Sosyal Medya

•

Yazılı ve Görsel Medya

 Yararlandığımız ve işbirliği ile olumlu etkileşim sağladığımız
uluslararası paydaşlarımız;
•

d) Kaynaklar

Home Care Europe

Kongre ve Toplantılar;

Derneğimiz adına her yıl gerçekleştirdiğimiz toplantı ve kongreler
en önemli etkinliklerimizdir.
 Özel ve Kamu Evde Sağlık ve Bakım

Hizmetleri

Merkez/Birim yöneticileri ile toplantı,
 Ulusal Kongre ve Uluslararası Kongre,
 Seminer ve sempozyumlar ( İstanbul Evde Sağlık/Bakım
etkinlikleri kapsamında yılda 4 kez),
 Yılda 2 kez tüm üyelerle toplantı,
 Evde bakım Hemşireliği sertifikasyon programı,
 Kurslar,

7

Dernek Üyeleri İle İletişim;

Dernek üyeleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği Yönetim Kurulu



Uluslararası standartlara uygun çalışması,



Şubeleri ve farklı illerde üyesi olması,



Evde sağlık /bakım alanda faaliyet göstermek amacıyla
kurulan ilk dernek olması ve bilinirliği,

Üyesinin sorumluluğundadır. Dernek Yönetimi her türlü bilgi ve
desteğini tüm dernek üyelerine eşit ve tarafsız olarak paylaşır.



Evde Sağlık / Bakım alanında çalışmış üyelerin bir arada
olması (takım çalışması),

Dernek üyeleri bilgilendirme politikası kapsamında her zaman
Yönetim Kurulu ile iletişim kurabilir. Yapılacak sunumlar,



Ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişimi güçlü,

bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları, kongreler mümkün



Hem akademik hem pratik deneyim sahibi,

olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Bu toplantılara yönelik



Enerjik ve gelişime açık,

hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, tüm paydaşların



Demokratik,

ilgili dokümanlara aynı anda ulaşmasını sağlamak amacıyla



Kamu, Üniversite ve Özel Sektör katılımlı,

toplantılarla eş zamanlı olarak internet sitesinde yayınlanır.



Üyeleri diğer sivil toplum örgütlerinde de aktif,

Derneğin kurumsal internet site adresi www.evdebakim.org.tr’ dir.

e) SWOT Analizi
Stratejik planımıza girdi olması açısından bu bilgileri sunuyoruz.
Derneğimizin Güçlü Yönleri;



İnterdisipliner üye yapısı,

Derneğimizin İyileştirilmesi Gereken Yönleri;



Hasta ve hasta yakınları ile iletişimi zayıf,



Üye sayısı yetersiz / Şube sayısı artırılmalı,



Etkin üye oranı az,



Medyayı iyi kullanamamak / Bilinirlik, tanınırlık az,
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Gelir getirici faaliyet olmaması,



Üyeler arası iletişim zayıf,



Projelerin azlığı

Fırsatlar;

(kamu-üniversite-STK’lar-özel sektör ile



Yaşlı nüfus ve buna bağlı olarak kronik hastalıklardaki artış,



Kamunun evde sağlık/bakım alanında hizmet sunması ve
buna bağlı olarak toplumda gelişen hizmet farkındalığı,

ortak projelerin azlığı),




Lobi yapmakta zayıf,



Sağlık Bakanlığı ile işbirliği zayıf,



Stratejik plan eksikliği,



Kurumsallaşmadaki

eksikliklerimiz

Yetkin, deneyimli ve akademik üyesi sayısı nedeniyle Evde
Bakım Derneğinin yayınlarını oluşturabilme potansiyeli,


(kendine

ait

ofis,

Daha ucuz, erişilebilir ve yaşam kalitesine olumlu katkı
sağlayabilecek hizmet alanından faaliyet göstermek.

tam/yarı zamanlı insan kaynağı),
Tehditler;



Evde sağlık /bakım alandaki mevzuat eksikliği,



Evde sağlık/bakım alanındaki standart eksikliği,



Ehliyetli olmayan kişilerin evde sağlık/bakım alanında
hizmet vermesi,



Sosyal güvence sistemi içinde evde sağlık/bakımın yer
almaması ya da eksik yer alması,



Hizmet sunucu kurumların sorunları,
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2. BÖLÜM : KURUMSAL TEMELLER

c) Değerler

a) Misyon

İnterdisipliner
yapı

Türkiye'de evde sağlık/ bakım hizmetlerine gereksinim duyan birey
ve aileler için ulusal evde sağlık/bakım sisteminin, uluslararası
standartlarda kurulması, yaygınlaşması ve sosyal hizmetler sistemine
entegre olmasını sağlamak.

Çalışkan
&
Disiplinli

Demokratik

&
Katılımcı

İnsan
Odaklı

b) Vizyon
Evde

sağlık/bakım

hizmetlerinin

uluslararası

standartlarda

ülkemizde yaygınlaşmasını ve erişilebilir olmasını sağlamak.

Doğru
&
Güvenilir

Şeffaf

Enerjik ve Gelişime
Açık
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3. BÖLÜM : PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE TEMELLER
Performans ölçümü; yönetim kurulu etkinlikleri, eğitim, araştırma ve mesleki temsil konularında yapılacaktır. Performans değerlendirmeleri
yıllık yapılır.
Performans
Ölçüm
Kriteri

Girdi

Çıktı

Verimlilik

Sonuç

Kalite

Yapılan toplantı sayısı,
komite sayısı, hazırlanan
rapor sayısı,
yanıtlanan e-posta sayısı

Toplantıya katılım oranı,
komitelere üyelik oranı,
gönderilen e-postalara yanıt
oranı

Alınan karar sayısı

Stratejik planda ulaşılan
hedef sayısı

Eğitim

Eğitim için başvurma
potansiyeli olan kişi sayısı,
eğitici sayısı, maliyet ve
zaman

Eğitim alan kişi sayısı

Eğitilen kişi başına maliyet,
eğitimi tamamlayan kişi
başına harcanan zaman

Eğitim alan kişilerin
baktıkları yıllık hasta sayısı,
EBD eğitim etkinliklerine
katılımdaki yıllık artış oranı

Eğitim alan kişilerin
etkinlikleriyle ilgili
memnuniyet oranları,
geribildirimler.

Araştırma

Başvuran proje sayısı,
araştırma desteği alan proje
sayısı, araştırma komisyonu
toplantı sayısı, araştırma
komisyonu tarafından
hazırlanan rapor sayısı

Değerlendirilen proje
sayısı, tamamlanan proje Proje başına maliyet
sayısı

Proje başına üretilen
ortalama yayın ve patent

Yıllık proje başvuru artış
oranı

Mesleki
Temsil

Paydaşlar nezdinde derneğin
davetli olduğu temsil sayısı

paydaşlarla
gerçekleştirilen toplantı
sayısı

Bu toplantılarda
gerçekleştirilen sunum ve
oturum sayısı

Dış paydaşlar ve iç
paydaşlardan alınan geri
bildirimler

Yönetim
Kurulu

Yönetim kurulu üye sayısı

Paydaşlarla gerçekleştirilen
toplantılara katılım oranı
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2- Evde Sağlık/Bakım çalışanlarının yetkinliğini (Bilgi &

a) Stratejik Hedeflerimiz (2016- 2018)
1- Evde

Sağlık/Bakım

Hizmetlerinin

yaygınlaşmasını

 Eğitimlerin düzenlenmesi,

sağlamak ve bu alanda farkındalık yaratmak;
 Evde bakım alanında etkin ve deneyimli kişilerin derneğe
üye alınması, (Faal akademisyen, faal kamu görevlisi ve
düzenli

bilgilendirme

ve

iletişimin

 Üyelerin kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla
üzerinde platformlar

oluşturulması,

sosyal

iletişim grubu oluşturmak, üyelerin bilgilerini güncel
tutacak e-bülten hazırlanması,
kaynaşmasını

sayısının

artırılması

(Türkiye'nin
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bölgesinde en az birer şube/temsilciliğin olması)
 Katıldığımız her etkinlikte üye kazanmanın amaçlanması,

 Üyelerle toplantıların artırılması,

 Üyelerin

 Aktreditasyon hizmeti verilmesi,

 Sosyal medyanın etkin kullanılması

etkinleştirilmesi,

internet

 Ulusal /Uluslararası Kongre düzenlenmesi,
 Şube/Temsilci

faal özel görevli),
 Üyelere

Beceri) artırmak;

sağlayacak

etkinlikler

düzenlenmesi,
 Dernek aidatlarının düzenli toplanması,
 Diğer gelir getirici faaliyetler üzerinde çalışılması.

 Tematik konularda güncel kitap yayınlanması (aktif
yaşlanma, sağlığın geliştirilmesi, düşme, yatak yaraları,
evde

sosyal

hizmet

görevlisinin

fizyoterapistin

görevleri,

sorumlulukları,

diyabette

sorumlulukları,

önerileri,
evde

hemşirenin

bakım,

kronik

hastalıklarda evde bakım vb.)
 Multidisipliner bakış açısıyla evde bakım adında bir kitap
yazılması (üyelerden katkı koymak isteyenlerle birlikte),
 Diğer ülkelerde evde bakım konularıyla ilgili linklerin
dernek web sayfasına konulması,
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3- Evde Sağlık/Bakım Politikalarına katkıda bulunmak;
 Uluslararası standartlar doğrultusunda alternatif ulusal

sempozyum, yazılı, görsel basın, vb...) yapılması, bu
konuya dikkat çekilmesi,
 Mevzuatta

model oluşturulması ve sunulması,
 Evde sağlık/bakım alandaki mevzuatın güncellenmesi

önleyici

düzenlemelerin

yapılması

için

çalışılması,
 Hizmet sunucu kurumlarla bir araya gelerek onları bir

için çalışmalar yapılması,
 T.C. Sağlık Bakanlığı ile en kısa zamanda ortak proje
(eğitim, vb.) yapılması,

araya getirerek sorunlarını ve çözüm önerilerinin
konuşulması,

 Tüm üyelerden ihtiyaçlara yönelik proje önerilerinin

 Bu sorunların çözümüne yönelik faaliyetler planlanması,

toplanması,
 Hibe programları ve diğer proje kaynaklarının düzenli

5- Toplumu Evde Sağlık Bakım Konusunda Bilinçlendirme;
 Hasta yakını eğitimleri (hasta okulu) düzenlemesi,

olarak takip edilmesi,
 Projelere paydaş olabilecek kurum ve STK'ları araştırarak
takip etmek ve iletişim içinde olunması,

 Hasta/Hasta Yakını sivil toplum örgütleri ile ortak
çalışması,
 Yerel Yönetimlerle ortak projeler düzenlenmesi,

4- Evde Bakım ve Sağlık Hizmetinin İyileştirilmesine Destek

konusunda bilgilendirilmesi,

Olmak;
 Ehliyetli

 Hasta yakınlarını nereden/nasıl hizmet alabilecekleri

olmayan

sakıncalarının

kişilerin

paylaşılması

için

hizmet

vermesinin

etkinlikler

 Lobi çalışması yapılacak kişi ve kurumları belirlenmesi,

(panel,
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6- Ulusal ve Uluslararası alanda etkinlik kazanmak;
 Sosyal medyanın etkin kullanılması,
 Özel haftalarda/günlerde yapılan etkinlikler vasıtasıyla
tanıtımlar yapılması,

8- Evde Bakım Derneğini Kurumsallaşmasını Sağlamak,
 Stratejik planın tamamlanması,
 Planlama toplantılarını düzenli olarak yapılması,
 Derneğin kendine ait bir merkezi olması için çalışılması,

 Televizyon programlarında yer alınması,

 Part-time ya da full time bir çalışan bulunması,

 İlgili STK'ların web sayfalarından link alınması,

 Web sitesinin etkin kullanılması,

 Haber değeri taşıyan etkinlikler planlanması,

 Kurumsal materyalleri oluşturulması / revize edilmesi,

 Dernek yayını yapılması,

 Şubelerle iletişimin geliştirilmesi.

 Derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmaların paylaşılması.

 Dernekle ilgili tanıtım toplantıları düzenlenmesi,
 Derneğin

7- Evde Sağlık/Bakım Alanında Etkin ve sürdürülebilir
maliyetli hizmet oluşumuna katkı sağlamak;
 Evde Bakımın maliyet etkinliği üzerine bir proje

tanıtımı

için

etkinliklerin

aktif

olarak

kullanılması (dernek standı),
 Şubelerin

çalışma

ve

faaliyetleri

için

yönerge

hazırlanması.

yapılması,
 Evde Bakımın maliyet etkinliği konusunda farkındalık
yaratılması,
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b)Stratejik Planlama Süreci
Üyelerine olan sorumluluk ve görevlerini stratejik bir bakış açısı ile
ele alarak planlamak isteyen Derneğimiz, 2014 yılında yönetim
kurulu üyelerimizle “Strateji Planlama Toplantısı” gerçekleştirdi.
Toplantıda nihai amaç olan stratejileri tanımlamak ve geleceği
tasarlama ve yön vermek için “öncelikleme” ve “SWOT” analizleri
de içeren bir dizi çalışma yapıldı.
Bu toplantıda Stratejik Plana çok değerli girdi teşkil eden, örneğin
misyon,

değerlerimiz,

gelecek

beklentileri,

güçlü

ve

zayıf

yönlerimiz, tehdit ve fırsatlar gibi önemli tespitleri çıkarma şansı
yakalandı.
Sonuç olarak tüm bu bulgular bir araya toplandı ve Dernek Yönetim
Kurulu tarafından gözden geçirilerek 2016 Evde Bakım Derneği
Stratejik Plan çalışması tamamlandı. Yönetim Kurulu onayına
sunulan bu plan tüm üyelerin oy birliği ile Kasım 2016‘da
yayımlanmıştır.

Evde Bakım Alanında Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederiz…
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