Türkiye ve AB Arasında
Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi ve
Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi
“Hassas Gruplar” Temalı Projeleri

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’ın
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

TÜRKİYE VE AB ARASINDA
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALTINCI DÖNEM

Proje Sayısı

Toplam Bütçe

14

2.064.115,4 Avro

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Proje Sayısı

Toplam Bütçe

15

1.597.527,85 Avro

Birlikte Gelişelim,
Birlikte Gülelim

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 031

Koordinatör Faydalanıcı

Gülmek İyileştirir Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

-

Ortak(lar)

•
•
•
•
•
•
•
•

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

99.996,39 Avro / 114.991,25 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://gulmekiyilestirir.org.tr/
https://instagram.com/
gulmekiyilestirir?igshid=1lb602543smw9
https://m.facebook.com/gulmekiyilestirir
https://m.youtube.com/c/Gülmekİyileştirir
https://www.linkedin.com/mwlite/company/
gülmek-iyileştirir-derneği
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Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği
Türkiye Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
Psiko Onkoloji Derneği
Şişli Belediyesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Acıbadem Hastanesi
Şişli Memorial Hastanesi
Bezmialem Üniversitesi Hastanesi

PROJE HEDEFLERİ
Proje, kendini kanserli çocukların refahını artırmaya adamış Türk sivil toplum
aktörleri için bir kaynak merkezi görevi gören Gülmek İyileştirir Derneği’nin
örgütsel ve kurumsal kapasitesini geliştirmek için yürütülüyor. Bu çerçevede
mevcut gönüllülerinin desteğiyle yapılandırılmış komiteler oluşturulması, etkili
eğitim/izleme/denetim programları hazırlanması ve iletişimin güçlendirilmesi
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•

Proje kılavuzlarının hazırlanması
Akran STK’ların haritalanması
Akran STK’ları desteklemek için bir araç kutusu hazırlanması
Gönüllü eğitimlerinin düzenlenmesi
Ebeveyn danışmanlığı yürütülmesi
Farkındalık yaratma ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Her biri 10 kişiden oluşan etkin bir şekilde işleyen Gönüllü Eğitimi ve Aile Mentör
komiteleri oluşturulacaktır.
• Gülmek İyileştirir Derneği’ndeki en az 40 gönüllünün örgütsel, profesyonel ve
idari becerileri geliştirilecektir.
• 50 aileye eğitim verilecektir.
• 18 Çocuk Onkoloji Servisinde 18.000 broşür dağıtımı ve 18 bilgilendirici seminer
ile ülke çapında farkındalık artırılacaktır.
• Personel faaliyetlerinin kalitesini ve Hijyenik Oyun Merkezlerinin (HOM’ler)
işleyişini değerlendirmek için yeni bir denetim programı düzenlenecektir.
• PEPA ile işbirliği yapılarak ve hedef illerde Pediatrik Onkoloji Servislerine yakın
100 Eczanden 100.000 bilgilendirici broşür dağıtılarak HOM, Gönüllü Eğitim
Programı ve Aile Mentör Programı konusunda toplumsal farkındalık artırılacaktır.
• Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişiye sosyal medya aracılığıyla ulaşmak için yeni
bir iletişim planı hayata geçirilecektir.
• HOM Hizmetlerinin kapasitesi, İstanbul’da ortak hedef kitle olarak yaklaşık 150
kanserli çocuğa (3-10 yaş) hizmet verecek şekilde artırılacaktır.
• 150 kanserli çocuğa ve ailelerine ulaşılacaktır.
3

Paydaşlarla
Güçlü Ağlar

4

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 074

Koordinatör Faydalanıcı

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)

Eş Faydalanıcı(lar)

-

Ortak(lar)

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF)

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

99.655,09 Avro / 110.727,88 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

İstanbul

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://tegv.org/
https://twitter.com/tegv
https://www.instagram.com/tegv/
https://www.facebook.com/
TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi/
https://www.youtube.com/user/tegv

PROJE HEDEFLERİ
Proje, eğitim alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi ve ilgili STK’ların karar alma süreçlerine demokratik katılımının teşvik
edilmesi için yürütülüyor. Bu kapsamda, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) en iyi
uygulamalarının geliştirilmesi ve bu sayede eğitim odağındaki STK’ların iletişim
becerilerinin geliştirilmesi, idari ve finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• CRM sisteminin iyileştirilmesi
• Diğer STK’ların teknoloji becerilerini geliştirmek için seminerler düzenlenmesi
• CRM etki değerlendirme sonuçlarının hazırlanması ve özelleştirilmiş iletişim
stratejisi içerisinde paylaşılması
• Eğitim alanında faaliyet gösteren STK’lar için lobicilik faaliyetleri yürütülmesi,
çalıştaylar düzenlenmesi ve politika dokümanı hazırlanması
• Yaygınlaştırma ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• İlişki kurmayı olanaklı hale getirecek CRM stratejileri oluşturulacak, bireysel ve
düzenli bağışçılar artırılacaktır.
• TEGV’nin anlaşılabilirliği ve itibarı ile TEGV’ye ilişkin aidiyet ve bağlılık duygusu
artırılacaktır.
• STK’ların çalışmalarının görünürlüğü, tanıtımı ve daha iyi itibar yönetimi için
teknoloji becerileri geliştirilecektir.
• Aktif vatandaşlık ve STK’ların ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımı
teşvik edilecektir.
• Artırılmış idari ve mali sürdürülebilirlik konusundaki en iyi uygulama
oluşturulacaktır.
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Medyada Kadınlara Yönelik
Ayrımcı Dille Mücadele

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 076

Koordinatör Faydalanıcı

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF)

Eş Faydalanıcı(lar)

• 19 Eylül Gazeteciler Derneği
• Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

Ortak(lar)

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

96.068,88 Avro / 106.743,20 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, Ordu

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://timef.org/
https://twitter.com/timef_
https://www.instagram.com/timef_timef/?hl=tr
https://www.facebook.com/timef.2012/
https://www.youtube.com/channel/
UCYTKxnFcMPEhOJQLqcvZ4MQ/featured
https://www.linkedin.com/in/timef-t%C3%BCmileti%C5%9Fim-ve-medya-federasyonu-3bba445a/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, medyayı bir araç olarak kullanarak kadınların politika ve karar alma sürecine
daha fazla katılımlarını desteklemek için yürütülüyor. Bu kapsamda; kadınların
iletişim ve savunuculuk becerilerini geliştirerek aktif vatandaşlığın desteklenmesi
ve cinsiyet eşitliği konusuna katkıda bulunacak bir platform oluşturulması
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Medyadaki “ayrımcı dilin” analizi
Sosyal medya anketleri
Kadınlar için lobi ve savunma eğitimleri
Farkındalık yaratma kampanyası
Kısa filmler
Lobicilik atölyeleri
Kapasite geliştirme ve işbirliğini arttırma
Mentörluk faaliyetleri

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Kadınlar savunuculuk becerilerini geliştireceklerdir.
• 20 akademisyen tarafından medya okuryazarlığı kursları yürütülecek ve dersler
100 katılımcıya sunulacaktır.
• Mesleki kural ve sorumlulukların kapsamı belirlenecek ve çeşitli medya
kuruluşlarına gönderilecektir.
• Cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için bir platform kurulacaktır.
• TIMEF ve diğer STK’lar işbirliği ile sürdürülebilirliklerini artıracaktır.
• “Medyada kadınlara yönelik ayrımcı dille mücadele” konusunda toplumun ve
diğer STK’ların, medya kanallarının ve medya çalışanlarının bilinçlendirilmesi
sağlanacaktır.
• Meclis üyeleri ile toplantılar düzenlenecektir.
• Ayrımcı dil ile mücadeleye yönelik bir “acil yardım hattı” kurulacaktır.
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Güçlü UCİM,
Güçlü Çocuklar

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 139

Koordinatör Faydalanıcı

UCIM - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla
Mücadele Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

-

Ortak(lar)

•
•
•
•

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

99.998,65 Avro / 111.121,96 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Diyarbakır, Mardin, Çorum, Batman, Bursa, Ağrı,
Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Giresun,
İstanbul, İzmir, Konya, Mersin

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://www.ucim.org.tr/
https://twitter.com/ucimorgtr
https://www.instagram.com/ucimorgtr/?hl=tr
https://www.facebook.com/ucimorgtrr/
https://www.youtube.com/channel/
UC9zlJcPMnnauAH5N3Ve_QoA
https://tr.linkedin.com/company/ucim-saadetöğretmen-çocuk-istismariile-mücadele-derneği
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Çağdaş Drama Derneği
Joon Sosyal Tasarım ve İnnovasyon Çözümleri
Teknokta Eğitim Dan. Org. San. ve Tic. Şti.
Radyo Televiyon Üst Kurulu (RTÜK)

PROJE HEDEFLERİ
Proje, UCİM’in politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımının artırılması,
finansal sürdürülebilirliğinin sağlaması ve kurumsal anlamda güçlendirilmesi amacıyla
yürütülüyor. Proje ile sosyal girişimcilik mantığına sahip sürdürülebilir bir bağış/kaynak
yaratma sisteminin geliştirilmesi; UCİM’in savunuculuk ve ortaklık kapasitesinin artırılması;
çocuk istismarının önlenmesi, çocuk hakları ve aktif vatandaşlık konularında farkındalık
yaratılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 UCİM gönüllüsüne yönelik olarak, 10 “Gönüllülük Eğitimi Semineri” düzenlenmesi
“Yaratıcı Drama Mahremiyet Eğitimi Modülü” ve “Lego Mahremiyet Eğitimi Seti” geliştirilmesi
Üretilen “LEGO Mahremiyet Eğitim Seti” ile 5 şehirde atölye çalışması gerçekleştirilmesi
Drama eğitimi ekibi oluşturulması ve 12 ilkokul ve anaokulunda 12 “Yaratıcı Drama
Mahremiyet Eğitimi” düzenlenmesi
60 UCİM üyesi ve gönüllüsü ile çocuk hakları alanında çalışan 3 STK üyesine eğiticilerin
eğitimi verilmesi
İletişim, görünürlük, sosyal medya ve dijital araçlar eğitimi düzenlenmesi
3 tanıtım videosunun üretilmesi ve 1 belgeselin çekilmesi
Medya temsilcileriyle ve anne blog yazarlarıyla görüşmeler yapılması
UCİM’in üyelik planının, stratejik planının ve yıllık kampanya stratejisinin hazırlanması
Çocuk istismarı konusunda açılan 10 davaya, UCİM’in lobicilik ve ağ kurma becerilerini
artırmak amaçlı 16 lobi toplantısına ve farkındalık artırma ve bağış toplama hedefiyle
İstanbul Maratonu’na katılım sağlanması
1 kapanış konferansı düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Yasal ve psikolojik danışmanlık, etkin iletişim ve anne ve çocuk konularında eğitim vermek
üzere 60 eğiticiden oluşan bir eğitmen havuzu oluşturulacaktır.
• 965 eğitimli üye/gönüllü, yeni eğitim setleri ve modüller kullanacaktır.
• 600 öğrenci ve 36 öğretmenin bilgi düzeyi artırılacaktır.
• UCİM’in görünürlük rehberi, üyelik planı, stratejik planı ve yıllık kampanya stratejisi kabul
edilecektir.
• UCİM eğitimlerine 60 STK katılacaktır.
• 20 yeni STK ile ortaklık kurulacaktır.
• Üretilecek 3 tanıtım videosu ve 1 belgesel 15.000.000’den fazla kişi tarafından izlenecektir.
• UCİM’in lobicilik becerileri güçlendirilecektir.
• Sosyal medya kampanyası ile toplam 600.000 takipçiye sahip blog yazarı anneler ve ünlü
isimler çocuk hakları konusunda bilgilendirilecektir ve 25 milyon kişiye erişim sağlanarak
çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.
• “İstanbul Maratonu Kampanyası” ile 50.000 TL bağış toplanacaktır.
• UCİM internet mağazası kurularak promosyon materyalleri üretilmesi ve bağış yöntemleri
geliştirilerek sürdürülebilir fon kaynağı sağlanacaktır.
• Çocuk istismarı vakalarında 10 aileye hukuki süreçlerde destek verilecektir.
9

Güçlendirilmiş
STK’lar

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 155

Koordinatör Faydalanıcı

Zeytindalı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

Barış Kapısı Danışmanlık Derneği

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

89.958,58 Avro / 99.953,98 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Gaziantep

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://olivebranchorg.org/
https://twitter.com/OliveBranchSyr
https://www.instagram.com/olive_branch_
organization/
https://www.facebook.com/Combineolivebranch/
https://www.youtube.com/channel/
UCDVdtToHp9w88eFLWfQsc4w
https://www.linkedin.com/company/olive-branchorganization
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Gaziantep’teki Türkiye ve Suriyeli STK’lar arasında bir ağ kurulması ve ilgili
STK’ların topluluklarını daha iyi temsil edebilmeleri için yürütülüyor. Bu kapsamda,
Türkiye ve Suriyeli STK’ların karar alma süreçlerine katılımlarını artırmak
maksadıyla medya ve savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki
iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Gaziantep’teki önde gelen Türk ve Suriyeli STK’ların araştırılması; kapasitelerinin,
ihtiyaçlarının, zorluklarının değerlendirilmesi ve bu STK’lara yönelik kapasite
geliştirme programları tasarlanması
• Gaziantep’teki Türk ve Suriye’deki öncü STK’ların araştırılması, kapasitelerinin,
ihtiyaçlarının, zorluklarının değerlendirilmesi ve bu STK’lara yönelik kapasite
geliştirme programları tasarlanması
• Topluluk organizasyonu, problem çözme, karar verme, stratejik analiz ve
planlama, politika oluşturma, medya ve savunuculuk faaliyetlerini kapsayan bir
kapasite geliştirme programının yürütülmesi
• Topluluklarının karşılaştığı zorlukları tartışmak ve bu zorlukların üstesinden
gelmeye yönelik ortak girişimler üretmek için Türk ve Suriyeli STK’ları bir araya
getirecek çalıştaylar düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• 20 önde gelen Türk ve Suriyeli STK araştırılacak ve haritalanacaktır.
• Önde gelen STK’lar, toplum örgütleme becerileri konusunda organize edilecek ve
6 günlük eğitim programlarına dâhil edilecektir.
• Öncü STK’ların problem çözme ve karar verme, stratejik analiz ve politika
oluşturma becerileri, savunuculuk faaliyetleri ve medya alanında kapasite
geliştirme programı 3 farklı modülde uygulanacak ve 19 gün sürecektir.
• Türk ve Suriyeli STK’lar, bir ağa bağlı ve ortaklaşa planlanan 4 yeni girişim
gerçekleştirecektir.
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Engelli Çocukların
Katılımı

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 157

Koordinatör Faydalanıcı

Türkiye Spina Bifida Derneği (TSBD)

Eş Faydalanıcı(lar)

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği (DOGD)

Ortak(lar)

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

99.000 Avro / 110.000 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

İzmir, Ankara

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://www.spinabifida.org.tr/
https://twitter.com/trspinabifida
https://www.instagram.com/trspinabifida/?hl=tr
https://www.facebook.com/trspinabifida/
https://www.youtube.com/channel/
UCQ0xcQq3UTsKSpALxRGcs0Q
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, engelli çocukların politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik
katılımını sağlayarak, engelli çocukların hakları alanında sivil toplumun gelişimini
desteklemek amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda; “çocuk katılımı” konusunda
çalışan STK’ların kapasitelerinin artırılması, kamu kurumlarının, üniversitelerin ve
STK’ların engelli çocukların katılımı konusunda bilinçlendirilmesi ve bir işbirliği
mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•

Çocuklarla bir danışma kurulu oluşturmak
Mevcut durum araştırması ve rapor hazırlama
STK’lar için çocuk katılımı eğitimlerinin düzenlenmesi
STK’lara çocuk katılımı için bir yol haritasının hazırlanması ve uygulanması.
Engelli Hakları Sözleşmesi’nin çocuk versiyonu, masa oyunu ve mobil
versiyonunun hazırlanması
• Akran eğitimi
• Devlet-üniversitesi-STK işbirliği toplantısı

BEKLENEN ÇIKTILAR
• STK’ların engelli çocuklarla çalışma kapasiteleri, “çocuk katılımıyla” artırılacaktır.
• Engelli çocukların, “Engelli Hakları Sözleşmesi” konusunda farkındalığı
artırılacak, haklarını öğrenmeleri ve haklarını kullanmaları desteklenecektir.
• Akran eğitimi ve oyun yoluyla engelli çocukların sivil topluma katılım kapasitesi
artırılacaktır.
• Engelli çocukların katılımı konusunda kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ların
bilinçlendirilmesi ve işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi sağlanacaktır.
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Eşitlik için
E-Geçiş

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 159

Koordinatör Faydalanıcı

Uçan Süpürge Vakfı

Eş Faydalanıcı(lar)

-

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

96.950,18 Avro / 108.928,58 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara ve Türkiye’nin 7 Coğrafi Bölgesi

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://www.ucansupurge.org.tr/
https://twitter.com/ucansupurgeukff
https://www.facebook.com/ucansupurgevakfi
https://www.instagram.com/ucansupurgevakfi/
https://www.youtube.com/channel/
UC699hfIFEY8Ie1thLwsIqig
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, kadınların karar alma sürecine katılımını sağlamaya yönelik gerekli bilgileri
paylaşarak, sivil toplumdaki ve kadın STK’larındaki kadınların kapasitelerini
güçlendirmek için yürütülüyor. Bu kapsamda kadın STK’larının kadın hakları,
insan hakları, cinsiyet eşitliği, katılım ve savunuculuk gibi konularda kapasitesinin
artırılması, kadın STK’ları arasında ağ oluşturulması ve Uçan Süpürge Vakfının
kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•

Müfredat, eğitim materyalleri ve ortamların geliştirilmesi
E-pass çevrimiçi öğrenme portalının geliştirilmesi
Sivil toplum kuruluşları ve paydaşların katılımıyla deneme oturumları
Tanıtım, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetleri

BEKLENEN ÇIKTILAR
•
•
•
•

Uçan Süpürge Vakfı güçlendirilecektir.
Cinsiyet eşitliğine ilişkin bir çevrimiçi öğrenme portalı geliştirilecektir.
Kadın STK’ların kapasitesi arttırılacaktır.
STK’lar arasında kurulan iletişim ağı geliştirilecektir.
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Aileye Dönüşü
Birlikte Güçlendirelim

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 249

Koordinatör Faydalanıcı

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Eş Faydalanıcı(lar)

-

Ortak(lar)

• İstanbul Koruyucu Aile Derneği
• Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

98.802,50 Avro / 109.780,56 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://koruncuk.org/
https://twitter.com/Koruncuk
https://www.instagram.com/koruncuk/
https://www.facebook.com/KORUNCUKVAKFI/
www.youtube.com/koruncukvakfiresmi
https://www.linkedin.com/company/koruncukturkish-foundation-for-children-in-need-ofprotection/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, devlet koruması altında olan çocukların yeniden ailelerine dönüş sürecinin
iyileştirilmesi için “Aile Birleşmesi” alanında çalışan STK’lar arasında ortak bir
strateji geliştirmek ve bu STK’ların politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımını
sağlamak amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda ilgili STK’ların savunuculuk ve
lobicilik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve aile birleştirme uygulamaları ile ilgili
kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•

Sahadaki STK’lara ziyaretler düzenlenmesi
Odak grup toplantısı düzenlemesi
Ortak eylem planının oluşturulması
Pilot çalışma yapılması ve personel eğitimi düzenlenmesi
Savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi
Kapanış toplantısı yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Sahadaki 15 STK’yı içeren bir saha araştırma raporu hazırlanacaktır.
• Odak grup toplantısı düzenlenecektir.
• “Aile Birleşmesi” kampanyası çalışmalarını iyileştirmeye yönelik ortak bir söylem
üzerinde anlaşılacaktır.
• Bu alanda faaliyet gösteren STK’ların görünürlüğü artırılacak, savunuculuk
ve lobicilik faaliyetleri güçlendirilecek, yerel ve ulusal düzeyde karar alma
mekanizmalarına katılımları daha çok teşvik edilecektir.
• 10 STK’dan 20 kişi için eğitim kampları düzenlenecektir.
• Ortak bir faaliyet ve savunma planı hazırlanacaktır.
• 10 STK’nın katılımıyla bir savunuculuk kampanyası düzenlenecektir.
• Ortak bir savunma metni hazırlanacak ve alandaki STK’lar ile paylaşılacaktır.
• 5 aile ile yürütülecek pilot çalışma ile 30 aile birliği uzmanına eğitim verilecektir.
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Mersin Engelsiz
Yaşam Platformu

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 313

Koordinatör Faydalanıcı

Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

Mut Engellilere Umut Derneği

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

80.960,00 Avro / 89.956,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Mersin

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

twitter.com/MEngelsiz
instagram.com/mersin_engelsiz/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, kurumsal kapasite geliştirme yoluyla engelli STK’ların engellilere yönelik
politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanması amacıyla yürütülüyor.
Bu kapsamda; engelli bireyler için çalışan STK’ların, Mersin’de yaşayan engelli
bireylerin ve ailelerinin haklarını savunmak için ihtiyaç duydukları kurumsal,
örgütsel ve uzmanlık kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Polonya’ya teknik çalışma ziyareti düzenlenmesi
• Mersin’deki 10 engelli ve en az 10 hak temelli olmak üzere toplam 20 STK’nın
yöneticilerine ve üyelerine yönelik kurumsal örgütsel kapasite artışı ile uzmanlık
yetkinliklerinin geliştirilmesine ilişkin eğitim verilmesi
• En az 20 STK yöneticisine mentörluk eğitimi verilmesi
• Mentorluk eğitimi alacak 9 kişinin, eğitimin ardından Ankara ve İstanbul’a
deneyim paylaşımı amaçlı ziyaretlerde bulunması
• Mersin’de hak temelli STK’lara yönelik 1 çalıştay yapılması
• Eğitim modülü ve çevrimiçi öğrenme platformu geliştirilmesi
• STK’ların birbirlerini daha iyi tanımaları için el sanatları sergisi düzenlenmesi
• Proje ortağı STK’lar arasında “Sürdürülebilirlik Protokolü” imzalanması
• Kapanış Toplantısı

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Mersin’deki engelli ve hak temelli STK yöneticilerine ve üyelerine atölye
konseptinde eğitim verilerek STK’ların kurumsal, örgütsel ve uzmanlık
kapasiteleri geliştirilecektir.
• Mersin’de engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir
platform oluşturulacaktır. Böylelikle STK’ların kapasitesi; birbirleriyle işbirliği,
iletişim ve ağ kurma yoluyla güçlendirilecek ve sürdürülecektir.
• 20 STK üyesi ve yöneticisine mentörluk eğitimi verilecektir.
• 250 STK yöneticisi ve üyesine eğitim verilecektir.
• Eğitim modülleri ve çevrimiçi öğrenme platformu geliştirilecektir.
• Alan sorunları yaşayan engelli derneklerine lojistik destek sağlamak için fiziksel
bir alan oluşturulacaktır.
• 1 işbirliği ve sürdürülebilirlik protokolü imzalanacaktır.
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SOBE Elçilerle
Daha Güçlü

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 338

Koordinatör Faydalanıcı

SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı

Eş Faydalanıcı(lar)

-

Ortak(lar)

• Konya Valiliği
• Konya Büyükşehir Belediyesi
• Selçuk Üniversitesi

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

89.839,84 Avro / 99.822,05 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Konya

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

http://www.sobe.org.tr/
https://twitter.com/sobeotizm
https://www.instagram.com/sobeotizm/
https://www.facebook.com/sobeotizm
https://www.youtube.com/channel/UCm4_
sRCExIxEpY-4HxBfm0w
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Konya’nın merkez ve ilçelerinde, otizm spektrum bozukluğu (OSB) konusunda
aktif vatandaşlığı teşvik etmek, ilgili kurumlar arasında işbirliğini geliştirerek
SOBE’nin ağ kurma becerilerini güçlendirmek ve otizm konusunda halkın
farkındalığını artırmak amacıyla uygulanıyor. Proje ile otizm spektrum bozukluğu
olan bireyler için “gönüllü elçiler” yöntemini kullanarak etkin bir gönüllülük sistemi
oluşturulması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Merkez ilçelerde (Selçuklu, Meram ve Karatay) öğretmenlere ve sağlık personeline
yönelik 15 çalıştay düzenlenmesi
• 12 ilçede öğretmenlere yönelik 12 çalıştay düzenlenmesi
• 12 ilçede sağlık personeline yönelik 12 çalıştay düzenlenmesi
• Dinamik bir web sitesi oluşturulması
• Öğrenci-öğretmen eşleşmeleri hakkında pilot uygulamalar yapılması
• Tanıtım ve farkındalık yaratma faaliyetlerinin yürütülmesi
• Kamu spotlarının hazırlanması ve yayımlanması
• 2 TV programına katılımcı olunması
• “Otizm Sempozyumu” düzenlemesi
• Otizmli bireyler için “Konya İl Eylem Planı” hazırlanması
• “SOBE Stratejik Planı”nın geliştirilmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• SOBE gönüllülerinin sayısı artırılacaktır.
• SOBE’nin hizmetlerinden yararlanan otizmli bireylerin sayısı artırılacaktır.
• Konya ve ilçelerinde OSB ve erken tanı konusunda toplumsal farkındalık
artırılacaktır.
• SOBE’nin ilçe düzeyinde hizmet yeteneği geliştirilecektir.
• SOBE ile ilgili kamu kurumları ve STK’lar arasındaki işbirliği ve diyalog
artırılacaktır.
• İlgili kamu kurumları ve STK’ların katkılarıyla otizmli bireyler için “Konya İl
Eylem Planı” hazırlanacaktır.
• Türkiye’deki otizmli bireyler için “Ulusal Eylem Planı”na katkıda bulunulacaktır.
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Engelli Kişilerin Bağımsız Yaşamı
ve Sosyal Katılımı için Kilit Bir
Araç Olarak Kişisel Destek

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 349

Koordinatör Faydalanıcı

Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı (Belçika)

Eş Faydalanıcı(lar)

Engelli Kadınlar Derneği

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

99.088,21 Avro / 115.757,25 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Türkiye

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://enil.eu/
https://www.facebook.com/ENILsecretaria/
https://www.youtube.com/user
https://tr.linkedin.com/company/europeannetwork-on-independent-living?trk=public_profile_
experience-item_result-card_image-click
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, engelli bireyler için çalışan STK’ların, engelli bireylerin ve karar vericilerin
Türkiye’deki engelli bireylerin bağımsız yaşama ve topluma dâhil olma haklarının
gerçekleştirilmesinde kilit araçlardan biri olan “kişisel yardım” konusundaki
farkındalıkların artırılması için yürütülüyor. Bu kapsamda; ilgili STK’ların kişisel
yardım ve bağımsız yaşam konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütmelerinin
desteklenmesi ve Türkiye için örnek bir kişisel yardım politikası geliştirilmesi
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Türkiye’de açılış etkinliği düzenlenmesi
• Denetlenen bir tartışma ve işbirliği destek forumu oluşturularak, deneyim ve
bilgi paylaşımı sağlanması
• Kişisel destek ile ilgili 3 web semineri düzenlenmesi
• Kişisel destek konusunda Türkiye’deki durumun analizinin yapılması
• Kişisel destek ilgili video ve diğer tanıtım materyalleri hazırlanması
• STK’lar, profesyoneller ve hizmet sağlayıcılar, politika üreticiler, karar vericiler,
insan hakları kurumları ve bağışçılar için yuvarlak masa çalışmalarının ve
eğitimlerin düzenlenmesi
• Türkiye’de engelli bireylerin savunuculuklarını güçlendirmek için örnek bir kişisel
destek politikası taslağı hazırlanması ve örnek modelin Avrupa Parlamentosunda
tanıtılması.

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Çevrim içi işbirliği forumu oluşturulacaktır.
• Bağımsız yaşam ve kişisel destek konusunda Türkiye’deki mevcut durumun
analizi yapılacak ve 1 araştırma raporu yayınlanacaktır.
• Kişisel destek konusunda 1 video ve 1 broşür hazırlanacaktır.
• Örnek bir kişisel destek politikası tasarlanacaktır.
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Despertar
İzmir

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 365

Koordinatör Faydalanıcı

İzmir Musevi Cemaati Vakfı

Eş Faydalanıcı(lar)

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme
Derneği

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

72.000,00 Avro / 80.000,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

İzmir, Manisa

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://www.izmirjcc.org/
https://twitter.com/despertarizmir
https://instagram.com/despertarizmir
https://www.facebook.com/despertarizmir
https://www.linkedin.com/company/
despertarizmir/about/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, İzmir Musevi Cemaati Vakfının daha aktif ve demokratik katılımla güçlenmesi
için yürütülüyor. Proje ile diğer azınlık vakıfları için “İzmir Modeli” oluşturulması,
Yahudi tarihi konusundaki bilincin artırılması, mevcut önyargıların azaltılması,
genç Musevi nesillerin Türkiye’ye ve yerel topluluklarına olan bağlarının daha da
güçlenmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Krakow Musevi Topluluğu’na 3 günlük ziyaret
• “Vakıf üyeleri”, “12-18 yaş arası gençler” ve “18-70 yaş arası kadınlar”dan oluşan
3 farklı hedef gruba eğitimler verilmesi
• İzmir çevresindeki Yahudi kültür alanlarına günlük geziler yapılması
• İzmir’deki Musevi kültür mirası ile ilgili film çekilmesi
• 7 günlük Kültürlerarası Festival düzenlenmesi
• “Soykırım Sergisi” düzenlenmesi
• İzmir Kemeraltı ve Manisa’daki Musevi merkezleri ve yerleşimlerine kültürel
turlar yapılması
• İzmir Kemeraltı’ndaki Musevi Mahallesi’nde oryantiring etkinliği düzenlenmesi
• 2 günlük “Despertar (Uyanış) Semineri” düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Musevi cemaati toplum içinde daha görünür olacaktır.
• Museviler ile toplumun geri kalanı arasındaki mevcut ön yargılar azalacaktır.
• Daha çok gönüllü, özellikle de genç gönüllüler vakıfta faaliyet gösterecektir.
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Yerel STK’ların Gönüllü
Yönetiminde Güçlendirilmesi

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 393

Koordinatör Faydalanıcı

Tohum Otizm Vakfı

Eş Faydalanıcı(lar)

Maya Vakfı

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

98.466,75 Avro / 109.407,50 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Türkiye

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://www.tohumotizm.org.tr/
https://twitter.com/tohumotizm
https://www.instagram.com/tohumotizm/?hl=tr
https://www.facebook.com/tohumotizm
https://www.youtube.com/user/TohumOtizmVakfi
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PROJE HEDEFLERİ
Proje ile kırılgan gruptaki çocuklarla çalışan STK’ların gönüllü yönetim
kapasitelerinin geliştirilmesi, gönüllülerin kırılgan gruplarla çalışma becerilerinin
güçlendirilmesi, ilgili STK’ların ortak çalışma yeteneğinin geliştirilmesi ve
gönüllüler sayesinde kırılgan grupların sosyal hayata katılımının artırılması
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• İstanbul’da 24 kişiye yönelik 5 günlük “Gönüllü Yönetimi Eğitim Programı”
düzenlenmesi
• 1000 adet “Gönüllüler için kötüye kullanımı önleme aracı” yayınının geliştirilmesi
ve dağıtılması
• İstanbul’da uzmanların STK’ların ve akademisyenlerden oluşan 30 kişinin
katılımıyla bir arama konferansı düzenlenmesi
• 5 günlük kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi
• Gönüllüler için yerel atölye çalışmalarının düzenlenmesi
• “STK’lar için bir ağ aracı” geliştirilmesi
• Saha ziyaretlerinin organize edilmesi
• İstanbul’da 100 kişinin katılıyla “Gönüllülük Zirvesi” düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Kırılgan gruplarla çalışan STK’ların gönüllü yönetim kapasitesi geliştirilecektir.
• STK’lar ve gönüllüler arasında yapılandırılmış ve sürdürülebilir bir diyalog
kurulacaktır.
• Gönüllüler, hassas gruplarla çalışmak için bir dizi beceri ile donatılacaktır.
• Kırılgan gruplarla çalışan profesyoneller, gönüllülüğün önemi konusunda bilgi
sahibi olacaklardır.
• Kırılgan grupların sosyal katılımı için bir metodoloji geliştirilecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
• Yayınlar ve diğer görünürlük materyalleri üretilecek ve yayımlanacaktır.
• Hedeflenen STK’ların gönüllü sayısı artırılacaktır
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Çocuklar İçin
El Ele

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 542

Koordinatör Faydalanıcı

Denizli Koruyucu Aile Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

•
•
•
•

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

89.015,65 Avro / 109.923,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Denizli, İstanbul, İzmir, Samsun

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

http://www.koruyucuaile.org.tr/
https://twitter.com/koruyucuaile
https://www.youtube.com/koruyucuaile
https://www.facebook.com/koruyucuailedernegi
https://www.instagram.com/koruyucuaile
https://www.linkedin.com/in/koruyucuaile
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Samsun Koruyucu Aile Derneği
İzmir Koruyucu Aile Derneği
İstanbul Koruyucu Aile Derneği
Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği

PROJE HEDEFLERİ
Proje, devlet koruması altındaki çocuklar için çalışan STK’ların politika ve karar
alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımını sağlayarak sivil toplumun
gelişiminin desteklenmesi amacıyla uygulanıyor. Bu kapsamda; Türkiye’de
koruyucu aile konusunda çalışan STK’ların bir araya gelmesiyle bir federasyonun
oluşturulması, ilgili STK’ların iletişim ve savunuculuk yeteneklerinin iyileştirilmesi
ve kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•

Federasyon başlangıç faaliyetleri
Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
Görünürlük faaliyetleri
Raporlama faaliyetleri

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Türkiye Koruyucu Aile Dernekleri Federasyonu kurulacaktır.
• Ülke genelindeki koruyucu aile derneklerinin kurumsal olarak güçlendirilmesi
sağlanacaktır.
• Koruyucu aile dernekleri arasındaki işbirliği artırılacaktır.
• Koruyucu aile dernekleri ile kamu kurumları arasındaki diyalog artırılacaktır.
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Engelli Hakları
İzleme Platformu

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A3-01 / 602

Koordinatör Faydalanıcı

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)

Eş Faydalanıcı(lar)

• Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği
(ŞUOFİD)
• Orta Karadeniz Engelliler Derneği (OKADER)

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

96.741,40 Avro / 107.490,45 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Türkiye

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

http://www.tohad.org/tohad/
https://twitter.com/tohad_bilgi/
https://www.facebook.com/TOHAD.BILGI/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, “Engelli Hakları İzleme Platformu” çerçevesinde engelli bireylere yönelik
politika geliştirme ve karar verme süreçlerine sivil toplumun dâhil edilmesi amacıyla
uygulanıyor. Bu kapsamda; Türkiye’de engellilerin eşit haklara erişimini sağlamayı
amaçlayan STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ortak faaliyetlerinin
yapılandırılması, savunuculuk ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• “Engelli Hakları İzleme Platformu”nun kurulması ve bu platformun
kurumsallaştırılması
• Nitel araştırmaların yapılması
• Medyada ve sosyal medyada farkındalık yaratma çalışmaları yürütülmesi
• “Yerel Sorun Alanları Çalıştayları” düzenlenmesi
• STK eğitimleri düzenlenmesi
• Toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyetler yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Hak temelli çalışma anlayışı ile faaliyetler yürütecek, kapasitesi artırılmış,
kurumsallaşmış bir “Engelli Hakları İzleme Platformu” oluşturulacaktır.
• Platform, hak temelli çalışma kapasitelerini geliştirmek isteyen STK’lar için bir
eğitim ve danışma merkezi işlevi sağlayacaktır.
• Platformun engelli haklarının ihlallerini görünür kılmaya ve yerel, ulusal ve
uluslararası düzeydeki politika ve uygulamalara ilişkin fikirleri güçlendirilecektir.
• 2021 yılında ulusal düzeyde izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
• Elde edilecek veriler raporlanacaktır. Engelli haklarının kazanılması ve hak
ihlallerinin önlenmesi için kamu kurumlarına başvurular yapılacaktır.
• Toplumsal farkındalık ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
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Göç ve Güvenlik için
Diyalog

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 017

Koordinatör Faydalanıcı

Dialogue for Europe, Avrupa için Diyalog (Belçika)

Eş Faydalanıcı(lar)

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği
(ABKAD)

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

147.583,60 Avro / 163.981,78 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, İstanbul, Gaziantep, Brüksel, Brüj (Belçika)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://twitter.com/abvekad
https://www.instagram.com/abkad2019/
https://www.linkedin.com/in/avrupa-birliği-veküresel-araştırmalar-derneği-722698a2
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, AB’nin göç ve güvenlik politikaları konusunda STK’ların, Türkiye ve AB’deki
karar alma sürecine dâhil edilmesi ve geleceğe dönük politikalara katkıda
bulunmaları için yürütülüyor. Bu kapsamda, Türkiye ve Belçika’daki STK’lar
arasında kurumsal işbirliği oluşturulması, en iyi uygulamaların paylaşılması ve
politika katılımı için kapasite geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• “Belçika’da Göç” Temel Faaliyet Başlığı:
» Türkiye’den 6 delegenin katılımıyla 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirilmesi
» Avrupa Parlamentosunda 50 katılımcıyla bir konferansın düzenlenmesi, göç
uzmanlarıyla buluşulması ve ağ kurma yemeği, Basın Kulübünde 15-20 katılımcıyla
bir medya kahvaltısı brifingi ve Belçika’daki bir üniversitede göç hakkında yuvarlak
masa tartışması yapılması

• “Türkiye’de Göç ve Güvenlik” Temel Faaliyet Başlığı:
» Belçika’dan 6 delegenin katılımıyla 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirilmesi
» Politika üreticiler ve uzmanlarla Ankara’da göç ve güvenlik konularını tartışmak için
toplantılar yapılması, İstanbul ve/veya Gaziantep’e saha gezisi düzenlenmesi ve bir
üniversitede göç konulu bir konferansın düzenlenmesi

• “Belçika’da Güvenlik” Temel Faaliyet Başlığı:
» Avrupa Parlamentosunda güvenlik konulu bir konferansın ve güvenlik uzmanlarıyla
görüşme yapılması, Basın Kulübünde 15-20 kişilik bir medya kahvaltı brifingi
düzenlenmesi, bir Belçika üniversitesinde yuvarlak masa tartışması yapılması
» Etkinlikleri tanıtmak için halkla ilişkiler ve sosyal medya faaliyetleri yürütülmesi,
farkındalık yaratmak için videolar üretilmesi, dengeli bir medya erişimi ile sosyal
medyada hareketlilik yaratılması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Avrupa Parlamentosunda göç konulu 1 konferans, Basın Kulübünde göç hakkında
1 basın brifingi, 1 Belçika üniversitesinde göçle ilgili yuvarlak masa tartışması
yapılacaktır.
• Avrupa Parlamentosunda 1 güvenlik konferansı, 1 Belçika üniversitesinde
güvenlik konulu tartışma, Brüksel Basın Kulübünde güvenlik üzerine 1 basın
brifingi yapılacaktır.
• İstanbul veya Gaziantep’e göç ve güvenlik üzerine 1 saha gezisi düzenlenecektir.
• Ankara’da göç konulu 1 konferans gerçekleştirilecektir.
• Politika önerileri geliştirilecek, halkla ilişkiler ve sosyal medya faaliyetleri
yürütülecektir.
• Nihai yayın paylaşılacaktır.
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Kadınlar için
Diyalog

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 052

Koordinatör Faydalanıcı

Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği, Biz de
Varız

Eş Faydalanıcı(lar)

• Gender Studies, o.p.s Cinsiyet Çalışmaları Sivil
Toplum Kuruluşu (Çekya)
• Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (EPNÜL)
Estonya Engelli Kadınlar Derneği (Estonya)
• Lietuvos Moteru Draugijos (LMD) Litvanyalı
Kadınlar Derneği (Litvanya)

Ortak(lar)

• Prag Belediyesi
• Rize Fındıklı Belediyesi
• Ordu Gülyalı Belediyesi

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

149.923,69 Avro / 166.581,88 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Rize, Ordu, Prag (Çekya), Estonya ve Litvanya

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

www.bizdevarizdernegi.org
https://www.instagram.com/biz_de_variz_
dernegi/?hl=tr
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PROJE HEDEFLERİ
Proje; Türkiye, Çekya, Estonya ve Litvanya’daki kadın STK’larını

daha aktif ve güçlü
bir seviyeye taşımaya yönelik bir diyalog geliştirmek için yürütülüyor. Kurulan
bu diyalog ile Türk ve Avrupalı STK’lar

arasında “kadın dostu şehirler” ve kadın
STK’larının “engelli kadınlar yaklaşımı” hakkında bilgi alışverişinin sağlanması,
yerel yönetimlerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Proje koordinasyonu ve yönetimi, izleme, ölçme, değerlendirme ve raporlama
faaliyetlerinin yürütülmesi
• Görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
• “Kadın Dostu Şehirler Programı” faaliyetlerinde deneyim paylaşımında
bulunulması
• “Farkındalıkla Güçleniyoruz” faaliyetlerinin yürütülmesi
• “Yerel Yönetimde Kadın E-Platformu”nun kurulması
• “Kadın Dostu Şehirler Programı” eğitimlerinin hazırlanması ve sunulması
• “Türkiye ve AB Konferansları” düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Koordinasyon ekibi oluşturulacak ve güçlü bir izleme, ölçme, değerlendirme ve
raporlama yapılacaktır.
• İletişim stratejisi hazırlanacaktır.
• Türk, Estonyalı, Litvanyalı ve Çek kadın STK’ları “kadın dostu şehirler”
konusunda bilgi alışverişinde bulunacak ve Prag Belediyesinin iyi uygulamaları
incelenecektir.
• Kadın STK’larının engelli kadınlarla ilgili farkındalık düzeyi artırılacaktır.
• STK’ların katılımıyla “yerel yönetimde kadın e-platformu” kurulacaktır.
• “Kadın dostu şehirler” oluşturmak için Rize-Fındıklı Belediyesi ve Ordu-Gülyalı
Belediyesinin yönetici ve temsilcilerine yönelik kapasite artırımı gerçekleşecektir.
Fındıklı ve Gülyalı’daki kadın STK’larının kadın dostu şehirler konusunda
savunuculuk kapasitesi yükseltilecektir.
• Estonya, Litvanya ve Çekya’da Türkiye’nin kültürel yapısı ve AB’ye katılım süreci ile
ilgili; Ordu ve Rize’de ise AB’nin temel değerleri, işleyişi ve politikaları hakkında
konferanslar düzenlenecektir.
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Ortak Mücadele:
İki Farklı Kültürel Perspektif

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 067

Koordinatör Faydalanıcı

Stichting Nederland Kennisland Hollanda
Kennisland Vakfı (Hollanda)

Eş Faydalanıcı(lar)

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı

Ortak(lar)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal
İnovasyon Merkezi

Projenin Süresi

14 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

144.961,41 Avro / 161.139,86 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, Amsterdam (Hollanda)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

www.kl.nl
https://twitter.com/Kennisland/
https://www.facebook.com/kennisland
https://www.linkedin.com/company/kennisland/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Türkiye ve Hollanda arasında yaşlı bakımı konusundaki sosyal sorunlarla
başa çıkmaya yönelik ortak çabalara temel oluşturan bir diyaloğun geliştirilmesi
için uygulanıyor. Bu diyalogla; yaşlı bakımı odağında iki farklı kültürün bir araya
getirilmesi ve farklı kültürel perspektiflerden konuya odaklanılarak bu zorluklara
dair çözümler üretilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Türkiye ve Hollanda’da yaşlı bakımının mevcut durumunun farklı kültürel
perspektiflerden belirlenmesi için yuvarlak masa çalışması yapılması
• Çalışma grubu faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yaşlı bakımının iki kültürde nasıl ele alındığına dair karşılaştırmalı bir rapor
hazırlanması
• Her iki ülkede de yaşlı bakımı ile ilgili gerçek hayat hikâyelerinin derlenmesi
• Sonuçların yaygınlaştırılması ve ağ oluşturma için çalışma ziyaretleri yapılması
• Kapanış konferansı gerçekleştirilmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Yaşlı bakımının iki farklı kültürde nasıl ele alındığına dair karşılaştırmalı bir rapor
hazırlanacaktır.
• Türkiye ve Hollanda’da seminerler, farkındalık yaratma ve ağ oluşturma
etkinlikleri düzenlenecektir.
• Sonuçları daha geniş bir kitleye yaymak için kapanış konferansı düzenlenecektir.
• Gerçek hayat hikâyeleri toplanacak ve paylaşılacaktır.Estonya, Litvanya ve
Çekya’da Türkiye’nin kültürel yapısı ve AB’ye katılım süreci ile ilgili; Ordu ve
Rize’de ise AB’nin temel değerleri, işleyişi ve politikaları hakkında konferanslar
düzenlenecektir.
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Sosyal Katılım için
İşbirliği

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 070

Koordinatör Faydalanıcı

Yuva Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

Support Group Network (SGN)
Destek Grubu Ağı (İsveç)

Ortak(lar)

•
•
•
•

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

149.697,10 Avro / 166.998,11 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

İstanbul, Hatay, Mölndal, Trollhättan (İsveç)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

www.yuva.org.tr
https://twitter.com/yuvadernegi
https://www.instagram.com/yuvadernegi/
https://www.facebook.com/yuvadernegi
https://www.youtube.com/channel/
UCzqN8KvF2cEX6dTeW1vAxsA
https://www.linkedin.com/company/yuva-derne%C
4%9Fi/?originalSubdomain=tr
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Kırıkhan Belediyesi
Avcılar Belediyesi
Mölndals Stad Belediyesi (İsveç)
Trollhattans Stad Belediyesi (İsveç)

PROJE HEDEFLERİ
Proje; Türkiye ve İsveç’teki STK’lar arasındaki diyaloğu geliştirmek için yürütülüyor.
Bu diyalogla Türk ve İsveç STK’larının yerel yönetimlerle işbirliğinden yararlanarak,
çok kültürlü bölgelerde sosyal içermeyi teşvik etmeye yönelik çalışma yöntemlerinin
iyileştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•

Proje başlangıç toplantısının çevrim içi olarak yapılması
İsveç, Almanya ve Türkiye’ye çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi
Beyaz Kitap (Türkiye) içeriğinin belirlenmesi için atölye çalışması yapılması
15 STK’nın katılımıyla önceki deneyimleri, temel öğrenimleri paylaşmak ve ilgili
AB Müktesebatı hakkında farkındalığı artırmak için İstanbul’da 1 panel toplantısı
düzenlenmesi
• Beyaz kitap üzerine, FIER (Fast-track Integration in European Regions) proje
ortakları da dâhil olmak üzere Türk ve Avrupalı STK ve belediye temsilcilerinin
katılımına açık çevrim içi panel düzenlenmesi
• Nihai proje değerlendirme toplantısı yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Yönlendirme komitesi oluşturulacak, çalışma ziyaretleri sırasında incelenecek
projeler seçilecek ve her proje için çevrim içi bir başlangıç toplantısı

düzenlenecektir.
• Hedeflenen STK’ların ve belediyelerin üyeleriyle tanışmak ve çalışma yollarını
tartışmak için Türkiye ve Almanya’ya üç çalışma ziyareti düzenlenecektir.
• Çalışma yollarını, öğrenilenleri ve Beyaz Kitap’ta paylaşılacak tavsiyeleri
tartışmak ve kararlaştırmak için bir çalıştay düzenlenecektir.
• Beyaz Kitap, öğrenimleri içeren üç dilde (Türkçe, İngilizce ve İsveççe)
tamamlanacak ve sosyal içerme konusunda çalışan Türk ve İsveçli STK’lara
dağıtılacaktır.
• Proje faaliyetlerine ilişkin sosyal etki analizleri yapılacaktır.
• FIER proje ortakları da dâhil olmak üzere Türk ve Avrupalı STK ve belediye
temsilcilerinin katılımına açık çevrim içi 1 panel düzenlenecektir.
• Gelecekteki olası çalışmalar için geri bildirim ve önerilerin paylaşılacağı son
değerlendirme toplantısı yapılacak ve rapor oluşturulacaktır.
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Benimle
Bir Gün Geçir

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 093

Koordinatör Faydalanıcı

Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler
Derneği (UBED)

Eş Faydalanıcı(lar)

Psichosocialines ir Darbo Integracijos Centras
Psikososyal ve İş Entegrasyonu Merkezi (Litvanya)

Ortak(lar)

• Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
• Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

148.057,40 Avro / 165.471,22 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, Vilnius (Litvanya)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

www.ubed.org.tr
https://www.instagram.com/ubed.tr/
https://www.facebook.com/
UluslararasiBuyukEgitimcilerDernegi/
https://www.youtube.com/channel/
UCfkvWWZY3Qj04N35JjlIFug
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Türkiye’de ve Litvanya’daki engelli bireylerin günlük yaşamlarında
karşılaştıkları sorunların toplum tarafından anlaşılması odağında, ilgili STK’lar
arasında diyalog kurulmasına katkıda bulunmak için yürütülüyor. Bu diyalogla
engelli bireyler ve aileleri ile engelli bireylerle çalışan uzmanlar arasında destek
grupları oluşturulması, engelli bireylerin günlük hayattaki zorlukların üstesinden
gelmesine yardımcı olunması ve engelli bireylerin ailelerinin “öznel iyi oluşunun”
gelişmesine destek sağlanması ve engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılara
dair farkındalık yaratmak amacıyla Kısa Filmler hazırlanması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•

Proje takımı oluşturulması
Kısa film hazırlanması
Uluslararası atölyeler düzenlenmesi
Destek grupları oluşturulması
Paylaşılan hikâyelerin hazırlanması
Öznel iyi oluş eğitimleri düzenlenmesi
Tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• İşitme engelli bireyin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri anlatan 1 kısa film
hazırlanacaktır.
• Görme engelli bireyin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri anlatan 1 kısa film
hazırlanacaktır.
• Bedensel engelli bireyin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri anlatan 1 kısa
film hazırlanacaktır.
• Zihinsel engelli bireyin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri anlatan 1 kısa film
hazırlanacaktır.
• Kronik hastalığı olan bireyin günlük yaşamında karşılaştığı zorluklar hakkında 1
kısa film hazırlanacaktır.
• Türkiye ve Litvanya’da engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla 2 uluslararası
çalıştay düzenlenecektir.
• Türkiye ve Litvanya’dan engelli bireyler ve aileleri için çevrim içi seminer
platformu (web semineri) oluşturulacak ve seminerler uygulanacaktır.
• Türkiye ve Litvanya’da yaşayan engelli bireyler ve aileleri için sosyal medya
platformları oluşturulacaktır.
• Engelli bireylerin ailelerinin duygu, düşünce ve başarı hikâyelerini içeren bir
kitap hazırlanacaktır.
• Türkiye ve Litvanya’dan 20 engelli birey ebeveyninin “öznel iyi oluş” durumu
geliştirilecektir.
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Engellilerin Tüketici Hakları
Konseyi’nde Birleşiyoruz

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 140

Koordinatör Faydalanıcı

Engelliler Konfederasyonu

Eş Faydalanıcı(lar)

• Tüketici Hakları Derneği
• Küresel Engelli Hareketi / Global Disability
Movement (Bulgaristan)
• Bulgar Ulusal Aktif Tüketiciler Derneği Bulgarian
National Association Active Consumers
(Bulgaristan)

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

127.751,04 Avro /143.540,50 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Türkiye ve Bulgaristan’da bulunan iller

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://www.engellilerkonfederasyonu.org.tr/
homepage-2/
https://twitter.com/EKonfederasyonu
https://www.instagram.com/engellilerkonf/
https://www.facebook.com/ERCST/
https://www.youtube.com/channel/
UC7A6raKMKi2bDV1M2GjmbpA
https://cl.linkedin.com/company/ercst-europeanroundtable-on-climate-change-and-sustainabletransition
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, AB düzeyinde engelli ve tüketici STK’larının bir araya geldiği ortak bir
organizasyon ağı oluşturmak için yürütülüyor. Bu çerçevede Türkiye’deki ve AB
üyesi ülkelerdeki STK’lar arasında “Engelliler Tüketici Hakları Konfederasyonu’nun
kurulması, AB ülkelerindeki engellilik mevzuatı ve tüketici hakları konusunda en iyi
uygulamaların belirlenmesi ve Türkiye için örneklem oluşturulması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Ağ üyesi STK’lar arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi
• Ağ üyesi STK’lar arasında iletişim ve bilgi paylaşımı için sanal bir platformun
oluşturulması
• Ağın “2022-2024 Dönemi Stratejik Planı”nın hazırlanması
• “Engelli Tüketici Hakları Manifestosu”nun hazırlanması
• Türkiye ve AB mevzuatının karşılaştırılması ve Türk mevzuatının dönüşümü için
öneriler sunulması
• Türkiye’nin AB üyeliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 3 bölgesel
eğitim, 2 webinar ve 1 diplohack toplantısının düzenlenmesi; kamu spotu ve
görsel materyaller hazırlanması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• AB ve Türkiye’deki STK’lar arasında işbirliği kurulacaktır.
• “Engellilerin Tüketici Hakları Konseyi’’ oluşturulacak ve kurumsal araçlar
güçlendirilecektir.
• AB üye ülkelerindeki engelli bireylerin tüketici haklarına ilişkin mevzuat
ve iyi uygulamalar incelenecek ve Türkiye için örnek teşkil edecek teklifler
hazırlanacaktır.
• Türkiye’nin AB üyeliğinin, engellilerin tüketici hakları alanında yaratacağı
faydalar konusunda Türk toplumunu bilinçlendirmek için eğitimler düzenlenecek
ve materyaller oluşturulacaktır.

43

Benim
Yanımda Ol

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 152

Koordinatör Faydalanıcı

İlgi Otizm Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

• Natsionalna Asotsiatsia Na Resursnite
Uchiteli, Ulusal Kaynak Öğretmenleri Derneği
(Bulgaristan)
• Hrvatska Udruga Za Ranu İntervenciju U
Djetinjstvu (HURID) Hırvatistan, Erken Çocukluk
Müdahalesi Hırvat Derneği (Hırvatistan)

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

145.060,47 Avro / 161.178,30 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, Sofya (Bulgaristan), Zagreb (Hırvatistan)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://ilgiotizm.org
https://instagram.com
ilgiotizm?igshid=phmq5vr9u8p
https://m.facebook.com/ilgiotizm/?ref=page_
internal&mt_nav=0
https://tr.linkedin.com/company/ilgiotizm
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Türk ve AB üyesi ülkelerdeki STK’ların işbirliğini artırarak Türkiye’de Otizm
Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere yeterli ve uygun erken müdahalenin
sağlanmasına katkıda bulunmak için uygulanıyor. Bu kapsamda, Türkiye’de OSB’li
çocukların okul öncesi ve ilkokul eğitiminde gölge öğretmen uygulamasının yaygın
ve düzenli bir şekilde uygulanmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi
hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•

Çalışma ziyareti yapılması
Eğitim programı ve içeriğinin hazırlanması
Deneme eğitimi düzenlenmesi
Çevrimiçi platformların hazırlanması
Farkındalık artırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmesi
Sürdürülebilirlik faaliyetleri yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Türkiye’de OSB’li çocukların okul öncesi ve ilkokul eğitiminde hizmet verebilecek
nitelikli 20 gölge öğretmen/paraprofesyonel eğitimci yetiştirilecektir.
• 250 uzman, gölge öğretmen olmak için yetkinlik kazanacaktır.
• OSB’li çocukların eğitiminde iyi eğitimli gölge öğretmenlerin önemi konusunda,
300 okul yöneticisi ve eğitim personeli bilinçlendirilecektir.
• OSB’li çocukların eğitiminde iyi eğitimli gölge öğretmenlerin önemi konusunda,
500 OSB’li çocuğun ailesi bilinçlendirilecektir.
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Çocukça
Sanat

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 191

Koordinatör Faydalanıcı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)

Eş Faydalanıcı(lar)

Asociatia Centrul Pentru Promovarea Invatarii
Permanente, Hayat Boyu Öğrenmeyi Destekleme
Derneği Merkezi (Romanya)

Ortak(lar)

• Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü
• İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
• Urla Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

149.177,36 Avro / 165.752,63 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

İzmir, Temeşvar (Romanya)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

www.shuder.org
https://twitter.com/SHUdernegiGM
https://www.instagram.com/shudernegi/
https://www.facebook.com/shudernegi
https://www.youtube.com/channel/UCzDUv49qUwebHv8wwPocVQ
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suça karışan çocukların oranının
azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve Romanya’daki STK’lar
arasında güçlü ve sürdürülebilir bir diyalog kurmak için yürütülüyor. Bu kapsamda,
Türkiye’de çocuk cezaevlerinde uygulanacak alternatif bir rehabilitasyon programı
geliştirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Eğitim ihtiyaçları belirlemek için çocuklarla atölye çalışması yapılması
• Rehabilitasyon programının bağlamını ve metodolojisini geliştirmek için pilot
cezaevlerindeki personel ile ilgili çalıştaylar gerçekleştirilmesi
• Cezaevlerindeki personele yönelik eğiticilerin eğitimi programı hazırlanması
• 2 pilot kurumda rehabilitasyon programı planlanması
• İyileştirme programını sonuçlandırmak için değerlendirme çalıştayı yapılması
• Romanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
• En az 3 proje teklifi hazırlanması
• Akademik araştırma yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR
•
•
•
•

AB üyesi ülkelerdeki STK’lar ile en az 10 temas kurulacaktır.
SHUDER ve CPIP arasında ortaklık kurulacaktır.
Tekrar suça karışan çocuk oranında %10 azalma sağlanacaktır.
Alternatif rehabilitasyon programında çocuk cezaevlerindeki 16 personelin
becerileri %100 artırılacaktır.
• Türkiye, Romanya ve diğer AB ülkelerinin alternatif rehabilitasyon programına
ilişkin karşılaştırmasını içeren akademik araştırmalar tamamlanacaktır.
• En az 3 AB üye ülkesinden en iyi uygulamalar incelenecek ve Adalet Bakanlığına
politika önerileri sunulacaktır.
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İkinci Bahar

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 209

Koordinatör Faydalanıcı

Yörük-Türkmen Kültürüne Hizmet, İlim, Sağlık
Eğitim, Araştırma, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
(YÖRTÜRK)

Eş Faydalanıcı(lar)

• Association de Recherche, d’Etude et de
Promotion de l’AlimentationdesSeniors
(ALIM50+) Yaşlılar için Yiyecek Araştırma,
Çalışma ve Teşvik Derneği (Fransa)
• Fundació Privada Campus Arnau d’Escala
Campus Arnau d’Escala Özel Vakfı (Spain)

Ortak(lar)

• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
• Birlik Haber-Sen

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

149.698,35 Avro / 166.331,50 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, İspanya ve Fransa

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

http://www.yorturkvakfi.com/turkish/
https://twitter.com/VakfYorturk
https://www.instagram.com/yorturkvakfi/?hl=tr
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik yaşamlarının sürdürülebilirliği
konusunda çalışan Türkiye’deki ve AB üyesi ülkelerdeki STK’lar arasında diyalog
mekanizmaları oluşturmak için uygulanıyor. Bu diyalog mekanizması ile Türkiye
ve AB üyesi ülkelerde yaşayan yaşlıların ekonomik ve sosyal yaşam standartlarını
araştırarak Türkiye’nin AB’ye katılımı konusunda farkındalık yaratılması.

ANA FAALİYETLER
• 3 yıllık “Sürdürülebilir Ortaklık Planı”nın hazırlanması
• Türkiye, Fransa ve İspanya’daki yaşlı bireylerin güçlendirilmesine yönelik
çalıştaylar yapılması
• Yaşlılar için “Entegre Model Raporu”nun hazırlanması
• Yaşlılara uygun mesleklerin Türkiye ve AB bazında incelenmesi
• Türkiye ve AB’deki yaşlı istihdamına ilişkin karşılaştırmalı rapor hazırlanması
• Türkiye, İspanya ve Fransa’daki yaşlıların sosyal hayatı ve istihdamı üzerine
gerçek hikâyelerin derlenmesi
• YouTube kanalının açılması
• Kapanış Toplantısı ve Sergi
• Ayrı ayrı olarak üç anlatı gecesi Türkiye’de Fransa’da ve İspanya’da düzenlenecek.
Closing Meeting and Exhibition
• Türkiye, Fransa ve İspanya’da ayrı ayrı 3 hikaye gecesi düzenlenecek

BEKLENEN ÇIKTILAR
•
•
•
•
•
•

3 ortağın kapasitesi artırılacaktır.
Atölyelere en az 45 kişi katılacaktır.
200 kişiden görüş alınacaktır.
60 kişi eğitim programını tamamlayacaktır.
Düzenlenecek olan ankete en az 50 yaşlı ve 25 şirket katılacaktır.
300 rapor ilgili paydaşlara dağıtılacaktır (3 dilde 100 adet).
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Avrupa ve
Engellilik

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 224

Koordinatör Faydalanıcı

Sinop Spastik Çocuklar Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

• Centro Internazionale per la Promozione
dell’Educazione e lo Sviluppo (CEIPES)
Uluslararası Eğitim ve Gelişim Teşvik Merkezi
(İtalya)
• Institutul Postliceal “PHOENIX”,
PHOENIX Lisansüstü Enstitüsü (Romanya)

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

140.273,17 Avro / 155.945,72 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır, İstanbul,
Malatya, Samsun, Sinop

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

www.scd.ew.web.tr
https://twitter.com/DernegiSinop
https://www.instagram.com/sinopozelilkevim/
https://www.facebook.com/
sscdozelilkevimreabilitasyon
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Türk ve Avrupalı engelli STK’ları arasında güçlü bir diyaloğu teşvik etmek
için yürütülüyor. Bu diyalogla, AB’nin üye ve aday ülkelerde yaşayan engelliler
üzerindeki katkılarının analiz edilmesi ve AB sürecinin engelli hakları üzerindeki
olumlu potansiyel etkileri konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Başlangıç toplantısı düzenlenmesi
Ortaklar strateji toplantısı organize edilmesi
Engelli STK’larının AB’deki algısı ve beklentileri üzerine nicel analiz yapılması
AB’nin engelliliğe ilişkin politika ve mekanizmaları hakkında rapor geliştirilmesi
AB’nin Türkiye, İtalya ve Romanya’daki engelli bireylerin yaşamları üzerindeki
etkisine ilişkin raporlar geliştirilmesi
7 ilde engelli STK’larını hedef alan bölgesel toplantılar yapılması
Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki engelli STK’ları arasında ağ kurulması
Tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Kapanış toplantısı yapılması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• “Engellilik alanına AB’nin katkısı konusunda farkındalığım arttı” diyen paydaş
sayısında %4 artış sağlanacaktır.
• Hedef gruplardan 4000 kişiye anketler uygulanacak ve hedef gruplardan 100 kişi
ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir.
• Ulusal düzeyde engellilik alanında “AB’ye katılım sürecinin bir parçası olmak”
isteyenlerin oranında %2 artış gerçekleşecektir.
• Ağ üyelerinin işbirliği kapasitesinde %80 artış sağlanacaktır.
• 1000 kişi web sitesini, 5000 kişi de sosyal medya hesaplarını ziyaret edecektir.
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65+ İçin Dijital
Kapsayıcılık Projesi

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 272

Koordinatör Faydalanıcı

65+ Yaşlı Hakları Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

50Plus Hellas
Hellas 50+Sivil Toplum Örgütü (Yunanistan)

Ortak(lar)

•
•
•
•
•
•
•
•

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

135.696,33 Avro / 150.773,70 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

İstanbul, Atina (Yunanistan)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://yaslihaklaridernegi.org
https://twitter.com/65YHD
https://www.instagram.com/yaslihaklaridernegi/
https://www.facebook.com/65YHD/
https://www.youtube.com/channel/
UCX1b9vsPnIkXylgtbvvZrqw
https://www.linkedin.com/company/65ya%C5%9Fl%C4%B1-haklar%C4%B1derne%C4%9Fi/mycompany/
https://vimeo.com/yaslihaklaridernegi
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Fakültesi
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü
Bağcılar Belediyesi
Bayrampaşa Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi
Şişli Belediyesi
Zeytinburnu Belediyesi

PROJE HEDEFLERİ
Proje, yaşlılarla ilgili konularda çalışan Türk ve Yunan STK’ların arasında yaşlıların
yaşam koşullarının ve standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için
sürdürülebilir bir diyalog geliştirmesi amacıyla uygulanıyor. Bu diyalogla, STK’lar
arasında yaşlılarla ilgili konularda en iyi uygulamaların paylaşılması, yaşlıların
dijital katılımının öneminin vurgulanması, her iki ülkede de yaşlıların sosyal ve
kültürel hayata katılımları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• AB üyesi ülkelerden bir STK’nın rehberliğinde Atina ve İstanbul’da deneyim ve
bilgi paylaşım atölyeleri düzenlenmesi
• Proje ortağıyla işbirliği içinde yaşlıların dijital bilgi okuryazarlığına yönelik bir
eğitim programı geliştirilmesi ve bu eğitim programının İstanbul ve Atina’da
uygulanması
• Yaşlıların dijital okuryazarlığı için eğitmenlerin eğitilmesi
• Yaşlıların kullanımı için hem Türkçe hem de Yunanca olarak yaş dostu dijital
uygulamalar ve mini oyunlar oluşturulması
• Ortak ülkelerde halkı bilinçlendirme kampanyaları yürütülmesi
• Ortak ülkelerde savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi
• Proje sonuçlarının iletilmesi ve yaygınlaştırılması

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Hedef STK’ların yaşlıların dijital ve sosyal içerme konusundaki kapasiteleri
artırılacaktır.
• 90 kişi, eğitmen olarak yetiştirilecektir.
• Projeden 860 yaşlı faydalanacaktır.
• 500 yaşlı dijital uygulama kullanacaktır.
• 2000 kişi, yaşlıların dijital okuryazarlığının öneminin farkına varacaktır.
• Ortak STK’lar arasındaki sürekli diyalog artırılacaktır.

53

Erişilebilir
Diyalog Köprüsü

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 298

Koordinatör Faydalanıcı

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Geliştirme Merkezi
Derneği (EBAGEM)

Eş Faydalanıcı(lar)

Asociatia pentru Promovarea Egalitatii intre Tineri
(ADAPTO) Gençler Arası Eşitliği Teşvik Derneği
(Romanya)

Ortak(lar)

• Yenişehir Belediyesi
• Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Süresi

12 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

141.079,50 Avro / 156.755,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Mersin, Köstence (Romanya)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

www.ebagem.org
https://www.instagram.com/ebagem_2014/
https://www.facebook.com/ebagemdernegi

54

PROJE HEDEFLERİ
Proje, Türkiye’deki ve AB üyesi ülkelerdeki STK’lar ile kamu kuruluşları arasında
engelli hakları konusunda sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine katkıda
bulunmak için uygulanıyor. Bu kapsamda hem engelli bireylerin ve ailelerinin hem
de toplumun engelli hakları konusundaki farkındalığının artırılması hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye ve Romanya’da “Durum Tespiti Konferansları” düzenlenmesi
Türkiye’de STK çalışanlarının/eğitmenlerinin eğitilmesi
Romanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi ve açılış toplantısı yapılması
Mersin ve Köstence’de diyalog toplantıları yapılması
Gençlik çalışanları ile yerel farkındalık toplantıları yapılması
Mersin’de “Sürdürülebilir Diyalog Zirvesi” düzenlenmesi
Köstence’de “Engelli Alanında Avrupa İşbirliği” başlıklı seminer düzenlenmesi
Mersin’de “Sürdürülebilir Diyalog Köprüsü” başlıklı zirve düzenlenmesi
Mersin’de Final Konferansı düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Her iki STK’nın resmi kayıtlı üye sayısı 40 kişiye kadar artırılacaktır.
• STK’lardan ve kamu kurumlarından 18 eğitmen sertifika verilecektir.
• STK’larda çalışan 200 kişiye engelli hakları konusunda düzenlenen eğitime
katılım sağlayacak.
• STK’lardan 200 kişi kurslarla eğitilecektir.
• Proje faaliyetleri aracılığıyla 50 kamu kurumu ve 200 STK’ya ulaşılacaktır.
• Engellilik alanının farklı paydaşlarından 490 kişiye ulaşılacaktır.
• 20 STK ve kamu yöneticisinin “yapılandırılmış diyalog”, sürdürülebilirlik ve yerel
düzeyde sosyal politika belirleme konuları hakkındaki bilgileri artırılacaktır.
• 200 gençlik çalışanı yerel çalışmalara ve seminerlere dâhil edilecek ve AB ile
Türkiye’deki engellilik politikaları hakkında bilgi ve farkındalığa sahip olacaktır.
• Türkiye ve Romanya’dan 12 STK aracılığıyla “Avrupa Ağı” kurulacak ve diğer AB
üye ülkelerinden 12 STK daha projeye dâhil edilecektir.
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Engelliliği
Görünür Kıl!

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 342

Koordinatör Faydalanıcı

Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği

Eş Faydalanıcı(lar)

Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra
Coimbra Serebral Palsi Derneği (Portekiz)

Ortak(lar)

Elazığ İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

131.049,82 Avro/ 145.610,92 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Elazığ, Coimbra (Portekiz)

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://sizofrenidernegi.wordpress.com/
https://twitter.com/elazigsizofreni/
https://www.instagram.com/
elazigkulturhanekitapcafe/
https://m.facebook.com/sizofrendelazig/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje ile Türkiye ve AB üye ülkelerinde zihinsel engelliler odağında çalışan
STK’lar arasında dayanışma ağı oluşturarak; toplumda zihinsel engelli bireylerin
görünürlüğünü artırmak, engellilerin eğitime dâhil olmasını teşvik etmek ve bu
konuda toplumda farkındalık yaratmak hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
•
•
•
•
•

Araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmesi
Türkiye ve Portekiz’e çalışma ziyaretleri yapılması
Çevrim içi farkındalık yaratma kampanyası düzenlenmesi
Ailelere yönelik seminerler düzenlenmesi
AB üyesi ülkelerdeki engelli STK’ları arasında dayanışma ağı oluşturulması ve
çalıştay düzenlenmesi
• Yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetleri yürütülmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Portekiz ve Türkiye’deki engellilerin sorunları hakkında karşılaştırmalı araştırma
raporu geliştirilecek ve ortak ülke dillerinde yayınlanacaktır.
• Zihinsel engellilerin hikâyelerinin 3 dilde anlatıldığı, 10 aylık çevrim içi 1
kampanya uygulanacaktır.
• 100 kişi kampanyaya katılacaktır.
• Farkındalık artırma kampanyaları ile 10.000 kişiye ulaşılacaktır.
• AB üyesi ülkelerden engellilik alanında çalışan 30 STK, sosyal hizmet görevlileri
ve eğitimciler Elazığ’da buluşacak ve AB düzeyinde işbirliği için çalışacaktır.
• Zihinsel engellilerle çalışan uluslararası ve ulusal kuruluşlarla en az 3 ortaklık
kurulacaktır.
• Uluslararası ve ulusal işbirliği ile 5 yeni proje geliştirilecektir.
• Engellilerin AB düzeyinde eğitime dâhil edilmesini teşvik etmek için 1 politika
belgesi geliştirilecektir.
• Elazığ ve Coimbra başta olmak üzere zihinsel engellilerin toplumdaki görünürlüğü
artırılacaktır.
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Nefrete Karşı
El Ele

Sözleşme Numarası

TR2016 / DG / 03 / A1-01 / 376

Koordinatör Faydalanıcı

Minority Rights Group Europe Szolgáltató
Nonprofit Kft. (MRGE) Azınlık Hakları Grubu Avrupa
Szolgaltato (Romanya)

Eş Faydalanıcı(lar)

Hrant Dink Vakfı

Ortak(lar)

-

Projenin Süresi

15 Ay

Projenin Hibe Miktarı /
Bütçesi

135.000,00 Avro / 150.000,00 Avro

Projenin Uygulama Yerleri

Ankara, İstanbul, Brüksel (Belçika), Budapeşte
(Macaristan) ve Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya,
Slovakya’da bulunan iller

Koordinatör Faydalanıcı
Websitesi ve Sosyal Medya
Hesapları

https://minorityrights.org/
https://twitter.com/minorityrights
https://www.instagram.com/minorityrightsgroup/
https://www.facebook.com/minorityrights
https://www.youtube.com/user/minorityrights/
featured
https://www.linkedin.com/company/minorityrights-group-international/
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PROJE HEDEFLERİ
Proje, Türkiye ve Avrupa’daki göçmenler ile etnik ve dini azınlıklara mensup
kişilerin insan haklarına saygı duyulmasına ve ayrımcılıkla mücadeleye katkıda
bulunmak için yürütülüyor. Bu kapsamda, nefret söylemiyle daha etkili bir şekilde
mücadele etmek için Türkiye’deki STK’lar ile Avrupalı S
 TK’lar arasındaki diyalog ve
işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANA FAALİYETLER
• Nefret söylemiyle mücadele konusunda STK’lara yönelik eğitimler düzenlenmesi
• Türkiye’de karşı anlatı kampanyalarının uygulanması
• Nefret söylemi ile mücadele uygulamaları üzerine Budapeşte ve Brüksel’deki
STK’larla yuvarlak masa tartışmaları düzenlenmesi
• Basılı ve çevrim içi medyada nefret söylemiyle mücadeleye yönelik en iyi
uygulamaların paylaşılmasına ilişkin “Avrupa Konferansı” düzenlenmesi

BEKLENEN ÇIKTILAR
• Nefret söylemiyle mücadele konusunda 30 STK temsilcisi eğitilecektir.
• 30 STK temsilcisine, nefret söylemine karşı kampanyalar düzenlemeleri için
mentorluk yapılacaktır.
• 31 STK temsilcisi öğrenme değişimine katılacaktır.
• “Avrupa Konferansı”na en az 20 STK temsilcisi katılacaktır.
• 5 karşı anlatı kampanyası üretilecek ve geniş çapta yaygınlaştırılacaktır.
• En az 10 faaliyetin medyada yer alması sağlanacaktır.
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