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Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle “STÖ
Kaynak Merkezi” projesini Ocak 2018’den bu yana uygulamakta. Bu proje Türkiye’de demokrasinin
gelişimi için en önemli faktörlerden biri olan sivil toplum örgütlerinin daha yetkin kurumlar olarak
işlemesini sağlamak amacıyla örgütlerin kurumsal, finansal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi,
araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılmasını hedeflemektedir.
STÖ Kaynak Merkezi projesi kapsamında oluşturulan “Örgütsel Koçluk Programı” kapasite
güçlendirme eğitimlerinden farklı olarak, örgütlerin belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda planlı ve
yapılandırılmış buluşmalar aracılığıyla sağlanan özelleştirilmiş bir teknik destektir.
Örgütsel Koçluk Programı kapsamında belirlenen alanlardaki uzmanlar 15 yerel sivil toplum örgütü ile
birebir çalışmalar yürütecektir.
Örgütsel Koçluk Programı’ndan faydalanmaya hak kazanan STÖ’ler öncelikle belirledikleri ihtiyacı bir
uzman ile değerlendirecek, alacakları desteğin içeriğini, biçimini ve takvimini oluşturacaklar.
Ardından, STÖ’ler birlikte planlama yaptıkları uzman ile desteğin biçimine bağlı olarak 34 kez yüz
yüze veya online olarak çalışma fırsatı elde edecekler.
Örgütsel Koçluk Programı kapsamında destek verilecek konu başlıkları şunlardır:
1) Katılım ve Örgütlenme Çalışmaları:
Dijital Savunuculuk Kampanyası Geliştirme
Yerel ve Ulusal Düzeyde Ağ Kurma
Politika İzleme ve/veya Gölge Rapor Hazırlama
2) Örgütsel Gelişim Çalışmaları
Stratejik Plan Geliştirme
Örgüt Çalışmalarını İzlemeDeğerlendirme
Gönüllülerle İşbirliği Programı Geliştirme
İletişim Planı Geliştirme
Dijital İletişim Planı Geliştirme
Örgütsel Finans Yönetimi
3) Hak Temelli Yaklaşım Yerleştirme Çalışmaları: Örgütsel ihtiyaç doğrultusunda toplumsal cinsiyet
eşitliği, çocuk hakları, engelli hakları, çevresel/ekolojik haklar temelli yaklaşımların örgüt
çalışmalarına yerleştirilmesi
Örgütsel Koçluk Programı’ndan Hangi STÖ’ler Yararlanabilir?
Yerel düzeyde ihtiyaç ve/veya problemlere yönelik hak temelli yaklaşım ile faaliyetler yürüten dernek,
vakıf, kar amacı gütmeyen kooperatif, yerel girişim, yerel inisiyatif, öğrenci topluluğu, yerel düzeyde
çalışan ağlar ve platformlar ile kent konseyleri ve altlarında yer alan meclisler;
Örgütsel Koçluk Programı çerçevesinde yürütülecek olan çalışmaların tümüne yönetim/yürütme
organından en az 3 kişi ile en az 3 aktif üye/çalışan/gönüllünün tam katılımını yönetim
kurulu/yürütme kurulu kararı ile taahhüd eden örgütler;
Şubeler, Örgütsel Koçluk Programı kapsamında Stratejik Planlama haricindeki tüm konulardan
destek almak için başvuru yapabilirler.
Örgütsel Koçluk Programı’nın Başvuru Tarihi, Süresi ve Gereklilikleri:
Örgütsel Koçluk Programı’nın bir son başvuru tarihi yoktur. Önce başvuran önce değerlendirmeye
alınır prensibiyle, her ayın ilk haftası başvurular değerlendirilir. Örgütsel Koçluk Programı için
belirlenen destek miktarına ulaşılması durumunda yeni başvuru alınmaz.
Bir STÖ, Örgütsel Koçluk Programı’ndan sadece bir kez yararlanabilir.
Program kapsamında verilecek olan destek, başvurunun onaylanmasından itibaren 4 ay içerisinde
tamamlanmalıdır.
Başvurusu onaylanan örgütlerin yönetim/yürütme organından en az 3 kişi ile en az 3 aktif üye/
çalışan/gönüllünün tam katılımını sağlaması gerekir.
https://docs.google.com/forms/d/1jpGzSdFSZBbqso13yoObL84eRTFkE9WyxQpx8NfmXDE/edit

1/8

27.05.2019

Örgütsel Koçluk Programı

Başvurusu onaylanan örgütler kendileri için belirlenen uzman ile koordineli bir şekilde çalışmalıdır.
Program gerekliliklerini yerine getirmeyen STÖ’lerin örgütsel koçluk desteğinin durdurulması söz
konusudur.
Örgütsel Koçluk Programı’na Başvuru;
Başvuru için bu formun eksiksiz doldurulması ve istenen ek belgenin başvuru ile birlikte iletilmesi
gerekir.
Örgütsel Koçluk Programı Başvuru Değerlendirme Kriterleri:
Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve istenen ek belgenin formla birlikte iletilmesi (Herhangi bir
sorunun cevabının boş bırakıldığı ve/veya istenen ek belgenin sonradan gönderildiği başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır),
Başvuru yapılan çalışma konularına ilişkin örgütsel ihtiyacın net ve yeterli şekilde tanımlanması,
Yerel düzeyde ihtiyaç ve/veya problemlere yönelik hak temelli yaklaşım ile faaliyetler yürütülmesi,
STÖ Kaynak Merkezi tarafından 20182019 yıllarında düzenlenen Kapasite Geliştirme ve Dijital
Güçlendirme programları kapsamında düzenlenen eğitimlere katılan STÖ’lere öncelik verilecektir.
Sorularınız için lütfen desteknoktasi@stgm.org.tr adresine ulaşın.
* Gerekli

1. Eposta adresi *

I. STÖ BİLGİLERİ
2. STÖ adı *

3. STÖ'nün niteliği *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Dernek
Vakıf
Yerel İnisiyatif/Yerel Girişim
Yerel Ağ/Yerel Platform
Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif
Öğrenci Topluluğu
Kent Konseyi
Kent Konseyi Meclisi
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4. STÖ'nün öncelikli olarak faaliyette bulunduğu tematik alanlar: *
Uygun olanların tümünü işaretleyin.
Afet/Acil Durum/İnsani yardım
Azınlıklar
Bağımlılık
Çevre/Sürdürülebilir Kalkınma/Doğa Koruma/İklim Değişikliği
Çocuk
Engellilik/Kronik hastalıklar/Nöroçeşitlilik
Gençlik
Göçmenler/Sığınmacılar/Mülteciler
Hayvan Hakları
İfade Özgürlüğü
İşkence, Kötü Muamele ve Cezasızlıkla Mücadele
Kadın
Kalkınma/Yoksulluk/İnsani Gelişim/Kırsal Kalkınma
Kent Hakkı
LGBTi+
Siyasal/Ekonomik/Sosyal/Kültürel Haklar
Yaşlılık
Tüketici Hakları
Diğer:
5. STÖ'nün kuruluş tarihi *

6. STÖ'nün bulunduğu il *

7. STÖ'nün adresi *

8. STÖ'nün telefonu *

9. STÖ'nün eposta adresi *

10. (Varsa) STÖ'nün internet sitesi
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11. (Varsa) STÖ'nün sosyal medya hesapları
Lütfen STÖ'nüzün sahip olduğu sosyal medya adreslerini aşağıya giriniz. (Örn:
https://twitter.com/stgmdernegi, https://www.facebook.com/STGM.Dernegi)

12. STÖ’nün temel amacı nedir? *

13. STÖ'nün bu amaca ulaşmak için yürüttüğü çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz? *

14. STGM'nin 2018 ve 2019 yıllarında düzenlediği aşağıda yer alan eğitimlerine örgütüz adına
(üyeler, gönüllüler, çalışanlar tarafından) katılım olanları lütfen işaretleyin. *
Uygun olanların tümünü işaretleyin.
2018 ve 2019'da herhangi bir eğitime katılmadık
Sivil Toplumda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
STÖ Yönetimi
Stratejik Planlama
İletişim ve Halkla İlişkiler
Proje Döngüsü Yönetimi
İzleme Değerlendirme
Sivil Toplum Okulu
Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimi
Dijital Okuryazarlık Eğitimi
Dijital İletişim ve Sosyal Medya Eğitimi
Veri Görselleştirme Eğitimi
Hızlı Web Tasarımı Eğitimi
Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimi
Katılım Hakkı Eğitim Dizisi
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15. STGM'nin 2018 öncesinde düzenlediği eğitimlere örgütü temsilen üye/çalışan/gönüllüler
katıldı mı? Cevabınız "Evet" ise lütfen eğitim başlığını ve gerçekleştiği yılı yazın. *

16. STÖ eposta adresini STGM eposta listesine kaydedelim mi? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Tüm bülten ve duyuruları almak isterim.
Sadece duyuruları almak isterim.
Haftalık bülten almak isterim.
Üye olmak istemiyorum.

STÖ Adına Başvuruda Bulunan İletişim Kişisi
Lütfen aşağıda belirteceğiniz eposta adresinin doğruluğundan emin olun. Yanlış yazım sebebiyle e
postalarımız size ulaşmayabilir.
17. Adınız ve soyadınız *

18. STÖ'deki göreviniz *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Üye
Yönetim Kurulu Üyesi
Gönüllü
Çalışan
19. Cinsel yöneliminiz/cinsiyet kimliğiniz *

20. Telefon numaranız *

21. Eposta adresiniz *

22. STGM eposta listesine kaydolmak ister misiniz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Tüm bülten ve duyuruları almak isterim.
Sadece duyuruları almak isterim.
Haftalık bülten almak isterim.
Üye olmak istemiyorum.
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Başvuru Bilgileri
23. Örgütsel Koçluk Programı kapsamında hangi alanda destek talep ediyorsunuz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Katılım ve Örgütlenme Çalışmaları
Örgütsel Gelişim Çalışmaları

23. soruya geçin.

24. soruya geçin.

Yaklaşım Yerleştirme Çalışmaları

25. soruya geçin.

Katılım ve Örgütlenme Çalışmaları
24. Lütfen örgütsel koçluk ihtiyacınız olan konu başlığını seçiniz *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Dijital Savunuculuk Kampanyası Geliştirme
Yerel ve Ulusal Düzeyde Ağ Kurma
Politika İzleme ve/veya Gölge Rapor Hazırlama
25. soruya geçin.

Örgütsel Gelişim Çalışmaları
25. Lütfen örgütsel koçluk ihtiyacınız olan konu başlığını seçiniz *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Stratejik Plan Geliştirme
Örgüt Çalışmalarını İzlemeDeğerlendirme
Gönüllülerle İşbirliği Programı Geliştirme
İletişim Planı Geliştirme
Dijital İletişim Planı Geliştirme
Örgütsel Finans Yönetimi
25. soruya geçin.

STÖ'nün İhtiyaçları
26. Örgütsel koçluk almak istediğiniz konu başlığı ile ilgili örgütsel ihtiyaçlarınızı lütfen
açıklayınız. *
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27. Örgütsel koçluk almak istediğiniz konudaki eksiklik STÖ’de nasıl sorunlara yol açıyor? *

28. Örgütsel destek almak istediğiniz alanla ilgili daha önce bir çalışmanız oldu mu? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Evet
Hayır

28. soruya geçin.
30. soruya geçin.

Adsız Bölüm
29. Örgütsel koçluk almak istediğiniz alanla ilgili nasıl bir çalışma yürüttünüz? Çalışmanın
sonunda somut bir ürün çıktı mı? *

30. Bu çalışmanın yanı sıra neden örgütsel koçluk almak istiyorsunuz? *

Adsız Bölüm
31. STÖ aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütüyor mu? *
Uygun olanların tümünü işaretleyin.
Haklar çerçevesinde güçlendirme (hak ve hizmetlere erişim, toplumsal farkındalık,
bilgilendirme, beceri geliştirme, vb.)
Haklar çerçevesinde savunuculuk
Politika izleme (gölge politika izleme girişimi; sivil izleme; yerel yönetim / ulusal çalışma
komisyonu)
Bu alanlarda çalışmalar yürütmüyoruz.
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32. Yukarıda belirttiğiniz alanlarda örgütün karşılaştığı zorluklardan kısaca bahsedebilir
misiniz? *

33. Örgütsel Koçluk Programı'ndan destek almaya hak kazandığınız takdirde çalışmalara
katılacak kişilerin isimlerini, cinsel yönelim/cinsiyet kimlikleri ile birlikte lütfen belirtiniz ve
STÖ'deki sorumluluklarını lütfen açıklayınız. *

34. Programa katılım için gerekli olan yönetim/yürütme kurulu taahhüdünü lütfen buraya
yükleyin. *
Gönderilen dosyalar:

Onay  Hatırlatmalar
Formun sonuna geldiniz. Gönder tuşuna bastıktan sonra yanıtlarınız sisteme kaydedilecek.
35. Başvurular, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden değerlendirilecektir. Bu
nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir
değerlendirme için gereklidir. Bu form ile birlikte, başvuru koşullarında belirtilen yönetim
kurulu kararının taranmış kopyasını iletmeyi lütfen unutmayın. Yönetim kurulu kararının
iletilmediği başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Google form sisteminde ek
dökümanlar ancak gmail kullanıcıları tarafından iletilebilmektedir. Başvurunun gmail
adresinden yapılmaması durumunda, yönetim kurulu kararını desteknoktasi@stgm.org.tr
adresine, “Örgütsel Koçluk: STÖ Adı YK kararı” konu başlığı ile ve eposta içinde hangi
sivil toplum örgütünün kararı olduğunu belirterek, başvurunuzu yaptıktan en geç 1 saat
içinde iletebilirsiniz. Formda yer alan bilgiler ve programa kabul aldığınız takdirde
çalışmalarda tartışılacak konular STGM’nin raporlamalarında anonim şekilde veri olarak
kullanılabilir. *
Uygun olanların tümünü işaretleyin.
Yukarıdaki koşulları okudum, kabul ediyorum.
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