5/8/2019

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı

STÖ Akademi İşbirliği Destek Programı
Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesine
destek olmak amacıyla kurulan ve yaklaşık 15 senedir bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi (STGM), Avrupa Birliği'nin desteğiyle 2018 Ocak ayı itibariyle STÖ Kaynak Merkezi
projesini hayata geçirdi.
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 hedefleyen STÖ Kaynak
Merkezi bu amaçları gerçekleştirmek için kapasite geliştirme eğitimleri, STÖ’ler ve kamu kuruluşları
arasında diyalog forumları, dijital eğitim seminerleri ve yurtdışındaki iyi sivil toplum uygulamalarını
gözlemlemek amacıyla yapılacak olan eğitim gezileri gibi birçok faaliyeti uygulamaktadır.
STÖ Kaynak Merkezi, bu faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye’de sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki
ilişkiyi güçlendirmek ve sürekli kılmak amacıyla STÖAkademi işbirliğine yönelik bir dizi faaliyeti de hayata
geçirmektedir. Bu amaçla Sivil Toplum Okulu aracılığıyla akademi STÖ işbirliğini başlatan STÖ Kaynak
Merkezi Projesi hak temelli yaklaşımı kendisine temel alan STÖ’ler ile akademik dünya arasındaki işbirliği
geliştirmek amacıyla STÖAkademi İşbirliği Destek Programı'nı da hayata geçirecektir.
Sivil toplum örgütlerinin amaçları doğrultusunda etkin bir biçimde çalışabilmeleri, etkili savunuculuk ve
izleme faaliyeti yürütebilmeleri için faaliyet gösterdikleri alanlara dair bilimsel bilgi ve verilere ulaşabilmeleri
oldukça önemlidir. Özellikle akademik alanda üretilen kuramsal ve saha çalışmalarına ait bilginin, sivil
toplum örgütlerinin bilgi ve gözlemleriyle buluşabilmesi hem akademik bilginin hem de STÖ’lerin kapasite
ve faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacaktır.
Akademik alanda gerçekleştirilen kuramsal ve saha çalışmalarının sivil toplum örgütleri için ulaşılabilir
olmasını sağlamak, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin akademik çalışmalarla
desteklenmesini olanaklı kılmak amacıyla STGM, STÖAkademi işbirliğini geliştirmeyi hedeflemekte ve bu
çerçevede yürütülecek olan işbirliği faaliyetlerine ayni destek sağlamayı planlamaktadır.
* Gerekli
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I. STÖ'nüzün Profili
1. STÖ'nüzün adı: *

2. STÖ'nüzün kuruluş tarihi: *
Örnek: 15 Aralık 2012
3. STÖ'nüzün Kurulduğu İl: *

4. STÖ'nüzün Adresi: *

5. STÖ'nüzün eposta adresi: *
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6. (Eğer varsa) STÖ'nüzün Telefon Numarası *

7. (Eğer varsa) Web sitesi adresi: *

8. Örgütünüzün çalışma alanı hangisidir? Lütfen en ağırlıklı olan üç alanı işaretleyiniz: *
Uygun olanların tümünü işaretleyin.
Engellilik  Kronik hastalıklar  Nöroçeşitlilik
Gençlik
Çocuk
Kadın
Göçmenler  sığınmacılar  mülteciler
Çevre, sürdürülebilir kalkınma, doğa koruma, iklim değişikliği
Kalkınma (yoksulluk, insani gelişim, kırsal kalkınma)
Tüketici hakları
LGBTi+
Yaşlılık
Siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel haklar
Afet  acil durum ve insani yardım
Kent hakkı
Hayvan hakları
Bağımlılık
Azınlıklar
İşkence, kötü muamele ve cezasızlıkla mücadele
İfade özgürlüğü

STÖ'nüzün Tüzel Yapısı

https://docs.google.com/forms/d/1AvUi0qA_mRq-bSMwgho_dggCjB0jtGCo2Orf4LhGU-I/edit

3/8

5/8/2019

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı

9. STÖ'nüzün Tüzel Yapısı: *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Vakıf
Dernek
Kooperatif
10. Tüzük/ Vakıf Senedi/ Kuruluş Sözleşmesi *
Gönderilen dosyalar:

İrtibat Kurulacak Kişi ile İlgili Bilgiler:
11. Adı Soyad: *

12. Adres: *

13. Eposta adresi: *

14. Telefon Numarası

15. Cep Telefonu: *

STÖ Bilgileri
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16. STÖ’nüzün temel amacı nedir? *

17. Örgütünüzün haklar çerçevesinde güçlendirme (farkındalık, bilgilendirme, hak ve hizmetlere
erişim), savunuculuk ve politika izleme başlıklarında yürüttüğü faaliyetleri açıklayınız. *

Faaliyet Bilgileri
Destek almak istediğiniz faaliyet(ler) hakkında bilgi verdiğiniz bölümdür.
(Destek almak istediğiniz faaliyet(ler) başka bir çalışmanın bir parçası ise belirtiniz)
18. Faaliyetin Adı: *

19. Faaliyetin Yeri: *

20. Faaliyetin Toplam Süresi: *
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21. Önerilen Faaliyetin Amacı: *

22. Önerilen Faaliyetin Hedef Grubu: *

23. Önerilen Faaliyetin Sonuçları / Çıktıları: *

24. Faaliyet Uygulama Takvimi: *
Gönderilen dosyalar:

Akademik Ortak Bilgileri
Destek almak istediğiniz faaliyet kapsamındaki ortaklık ve işbirliğini hangi akademik kurum veya
akademisyenle gerçekleştirmek istediğinize dair bilgilerin yer aldığı bölümdür.
25. Kurum Adı/ Adı Soyadı: *
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26. Kurum Adresi / Kişi Adresi: *

27. İrtibat Kişisinin Eposta adresi: *

28. Telefon Numarası : *

29. Cep Telefonu: *

30. İş birliği veya ortaklık gerçekleştirilecek akademik kurum / birim ya da akademisyene dair
bilgiler (Akademisyenin CV’si, Akademik kurumun faaliyetlerini açıklayan bilgilendirici metin). *
Gönderilen dosyalar:
31. İş birliği veya ortaklığı neden bu kurum veya akademisyenle gerçekleştirmek istiyorsunuz? *

32. Ortaklık Deklerasyonu *
Gönderilen dosyalar:
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33. Destek alacağınız işbirliği veya ortaklık faaliyetinin sonucunun özelde STÖ’nüz genelde ise
bölgenizdeki sivil toplum için ne tür faydalar üreteceğini düşünüyorsunuz? *

34. Destek talep ettiğiniz işbirliği veya ortaklık faaliyeti için yaklaşık olarak giderleri yazınız.
Destekler için üst limit 3.000 Avro olarak belirlenmektedir. Lütfen bütçenizi EURO cinsinden
hazırlayınız. *
Gönderilen dosyalar:

Onay
35. STGM eposta listesine eklenmek ister misiniz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Tüm duyuru ve bültenleri almak isterim.
Yalnızca duyuruları almak isterim.
Yalnızca haftalık bültenleri almak isterim.
Üye olmak istemiyorum.
36. Formda yer alan bilgiler ve eğitimde tartışılan konular, STGM’nin örgütlenme özgürlüğü ve
savunuculuk faaliyetlerinde, isminiz kullanılmadan veri olarak kullanılabilir. *
Uygun olanların tümünü işaretleyin.
Yukarıdaki koşulları okudum, kabul ediyorum
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