Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.
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Örgütsel Koçluk Programı
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal
desteğiyle “STÖ Kaynak Merkezi” projesini Ocak 2018’den bu yana uygulamaktadır.
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 yürütülecektir.
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 3-4 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) Ö
 rgütsel Gelişim Çalışmaları
● Stratejik Plan Geliştirme
● Örgüt Çalışmalarını İzleme-Değerlendirme
● 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 temelli1 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.
● Başvurusu onaylanan örgütler kendileri için belirlenen uzman ile koordineli bir
şekilde çalışmalıdır.
● Program gerekliliklerini yerine getirmeyen
STÖ’lerin örgütsel koçluk
desteğinin durdurulması söz konusudur.

1

Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak
belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları
için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler

Örgütsel Koçluk Programı’na Başvuru;
● Başvuru için 
burada bulunan 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 2018-2019 yıllarında düzenlenen Kapasite
Geliştirme ve Dijital Güçlendirme programları kapsamında düzenlenen
eğitimlere katılan STÖ’lere öncelik verilecektir.
Programla ilgili sorularınız için 
desteknoktasi@stgm.org.t
r adresinden bize
ulaşabilirsiniz.

