SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI
Program hakkında
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun 2012 yılında başlattığı Sivil Düşün AB Programı, Türkiye'deki
aktivistleri, sivil toplum örgütlerini (STÖ’leri), ağları ve platformları desteklemek için faaliyetlerine devam
etmektedir.
Programın 2016-2018 dönemindeki destek kategorileri, çeşitli sivil toplum örgütleri ve aktivistler ile
birlikte gerçekleştirilen danışma ve odak grup toplantıları sonucunda tasarlanmış ve kategoriler altında
yer alan faaliyet başlıkları güncellenmiştir.
Aktivist Programı’nın öncelikli amaçları aşağıda sıralanmıştır:
•

İyi örneklerin paylaşımı, gönüllülüğün desteklenmesi, ağların, inisiyatiflerin, platformların
oluşturulması ve geliştirilmesi için alan yaratılması amacıyla Avrupa’daki sivil toplum aktörlerinin
Türkiye’deki, Türkiye’dekilerin de Avrupa’daki etkinliklere katılımlarının sağlanması,

•

İngilizce dil yeterliliği olmayan aktivistlerin Avrupa’daki şemsiye örgütler ve sivil toplum
platformlarında yer almasının sağlanması,

•

Avrupa Birliği’ne üye, aday ve/veya komşu ülkelerde düzenlenecek P2P (İnsandan İnsana)
programının etkinliklerine katılacak aktivistlerin vize ve pasaport masraflarının karşılanması (vize
başvuru ücretleri, yerel ulaşım masrafları, vb.),

•

Sivil toplumun izleme rolünün güçlendirilmesi için taban örgütleri de dahil olmak üzere sivil
toplum örgütleri ve bireylerin yasalara ve politikalara ilişkin okuryazarlığının geliştirilmesi,

•

Sivil toplum örgütlerinin kampanyalarının ve kültürel etkinliklerinin görünürlüğünün arttırılması
için kapasitelerinin yükseltilmesi,

•

Bireylerin Kopenhag Kriterleri ve Avrupa Birliği müktesebatı hakkında bilgi sahibi olmalarının
desteklenmesi,

•

Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin hem kendi aralarında hem de merkezi Avrupa Birliği’nde
bulunan sivil toplum örgütleriyle iyi örnek paylaşımında bulunması, ağların oluşturulması ve
genişletilmesi,

•

STÖ’ler ve aktivistlerin, sivil inisiyatifler, platformlar ve/veya Avrupa’daki şemsiye örgütlere
katılımlarının teşviki.

Kimler destek talebinde bulunabilir?
Sivil Düşün Aktivist Programı; Türkiye, AB ülkeleri ve Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI)1
ülkelerindeki aşağıda tanımlanan kişiler ve örgütler tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyetleri
desteklemek için geliştirildi:

▪

▪

Aktivistler (Toplumda katılımcı ve gönüllü faaliyetler gerçekleştiren; uygulama süreçleri ile
birlikte toplumu etkileyen kararlarda aktif olarak yer alan; toplumu kapsayan her türlü kararın
sağlam bir zemine dayandığını temin etmek için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı geliştiren; eşitlik,
katılım, çeşitlilik ve sosyal adalet ilkeleri açısından kamu politikalarını, uygulamalarını ve var olan
sistemleri sorgulayan aktif bireyler.)
Sivil toplum örgütleri: (Dernekler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen kooperatifler, sivil toplum ağları
ve platformları, sivil inisiyatifler, kent konseyleri 2, sendikalar, kâr amacı gütmeyen şirketler,
üniversitelerin insan hakları ve STÖ birimleri/merkezleri3).

1 Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çekya,
Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fas, Filistin Bölgesel Otoritesi, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda,
İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan,
Makedonya, Mısır, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tunus, Ukrayna,
Ürdün, Yunanistan
2 Belediyeler altında kurulmuş bağımsız tüzel yapılar olan kent konseyleri programa başvurabilecek sivil aktörler arasındadır.
Kent konseylerinin, karar alma mekanizmalarına aktif katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit hizmet sunumu, kamu hizmetlerine
eşit erişim v.b. başlıklardaki aktiviteleri program kapsamında uygun talepler olarak kabul edilebilir. Kamu görevlilerinin kent
konseyi adına yapacakları destek talepleri uygun olarak kabul edilmeyecektir. Kamu çalışanları yalnızca aktivistler olarak ücretli
veya ücretsiz izinli olmaları koşuluyla Aktivist Programı’ndan yararlanabilirler.
3 Üniversitelerin insan hakları ve STÖ birimlerinin/merkezlerinin başvuruları Türkiye’deki sivil topluma katkı sağlaması koşuluyla
uygun olacaktır.
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Aktivist Programı kapsamında aşağıda tanımlanan örnek faaliyetler desteklenmektedir:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Toplantı, konferans, seminer ve benzer etkinlikleri düzenleme ve/veya bunlara katılma,
Atölye çalışmaları, çalışma ziyaretleri ve benzer etkinlikler organize etme ve/veya bunlara
katılma,
Kapasite güçlendirme uygulamaları, eğitim ve kolaylaştırma için ulusal ve uluslararası uzman
desteği,
Ulusal ve uluslararası alanda ağ, işbirliği ve ortaklık girişimleri ve benzer faaliyetler oluşturma ve
katılma,
Temel haklar, insan hakları ve sivil toplum temalı etkinlikleri organize etme ve/veya bunlara
katılma,
Savunuculuk çalışması, lobicilik faaliyetleri, kampanyalar ve benzeri faaliyetleri organize etme
ve/veya bunlara katılma,
İletişim araçları ve görsel kimlik tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması (sivil toplum örgütleri için
görünürlük malzemeleri, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi),
Aktivistler ve sivil toplum örgütleri için hak temelli çalışmaların gelişimi ve tasarımı.

Yukarıdaki faaliyet listesi örnek olarak sunulmuştur ve destek başvurusunda bulunulabilecek faaliyetler
bunlarla sınırlı değildir.

Destek kategorileri
Sivil Düşün Aktivist Programı dahilinde sunulan destekler 5 kategoriye ayrılmıştır. Destekler nakdi
olarak değil ayni olarak sağlanmaktadır. Talep kapsamındaki bütün bütçe kalemlerinin ödemesi Sivil
Düşün AB Programı tarafından tedarikçilere yapılmaktadır. Aktivist Programı kapsamındaki destek
kategorilerinin ayrıntıları aşağıdadır:

1. Etkinlik/Toplantı Desteği;

sivil toplum örgütlerinin savunuculuk, ağ kurma, işbirliği ve

güçlendirme faaliyetleri için tasarlanmıştır.
Destek; ağ kurma, eğitim ve savunuculuk faaliyetleri için hak temelli konular üzerine toplantılar,
konferanslar, seminerler ve benzer etkinlikler organize edilmesini kapsamaktadır.
✓ Bu destek kategorisi sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin taleplerine açıktır.
✓ Bu destek kategorisi altında tek başvuru için maksimum destek talep miktarı 5000 Avro’dur.

Etkinlik/Toplantı Desteği paketi aşağıdaki ayni destekleri ve danışmanlık desteklerini içermektedir:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sivil toplum alanında çeşitli kapasite güçlendirme faaliyetleri için Sivil Düşün AB Programı’nın
uzman havuzundan yararlanma imkanı (örn. İletişim uzmanı, kolaylaştırıcı, farklı tematik
alanlarda eğitim desteği)
Mekan kiralama
Yemek ve ikram hizmeti
Seyahat giderleri (Ulusal ve Uluslararası katılımcıların seyahat giderleri)
Konaklama giderleri (Ulusal ve Uluslararası katılımcıların seyahat giderleri)
Harcırah*
Yerel ulaşım*
Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl)
Tasarım ve basım giderleri (poster, broşür, kampanya malzemeleri, etkinlik tanıtımı, reklamlar ve
diğer basım giderleri)
Yazılı çeviri giderleri
Uzman desteği (Sivil toplum örgütlerinin organizasyon konusunda ihtiyaç duyacakları teknik
desteği sağlamak için Teknik Destek Ekibi’nde bir etkinlik uzmanı mevcut olacaktır)

* Dezavantajlı grupların ve taban örgütlerin katılımını arttırmak üzere gerekli durumlarda harcırah
ve yerel ulaşım desteği sağlanabilmektedir.

2. Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği: Hak temelli konularda uluslararası ve ulusal ağ
kurma, işbirliği geliştirme, iş gölgeleme (ortak öğrenme çalışmaları) ve diyalog için uygun
ortamın oluşturulması amacıyla uluslararası ve ulusal seviyede hareketliliği desteklemek üzere
tasarlanmıştır.
Destek; savunuculuk çalışmaları, lobicilik faaliyetleri, kampanyalar ve benzeri faaliyetleri
organize etme ve/veya bunlara katılma; atölye çalışmaları, çalışma ziyaretleri ve benzer
etkinlikler organize etme ve/veya bunlara katılma gibi faaliyetleri kapsamaktadır.
✓ Bu destek kategorisi sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin taleplerine açıktır.
✓ Bu destek kategorisi altında Ulusal Hareketlilik için öngörülen maksimum tutar 5000 Avro,
Uluslararası Hareketlilik için öngörülen maksimum tutar ise 10.000 Avro’dur.

Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği aşağıdaki ayni destekleri ve danışmanlık desteklerini
içermektedir*:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uluslararası ve ulusal seyahat giderleri
Konaklama giderleri
Harcırah**
Yerel ulaşım**
Vize giderleri
Pasaport giderleri
Yazılı çeviri giderleri
Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl) ***

* Destek talebi, yurt dışına birden fazla ziyareti ya da Türkiye’ye davetleri içerebilir
** Dezavantajlı grupların ve taban örgütlerin katılımını arttırmak üzere gerekli durumlarda harcırah
ve yerel ulaşım desteği sağlanabilmektedir.
*** Ardıl çeviri desteği kapsamında öncelikli olarak Sivil Düşün Gönüllü Havuzu’nda bulunan
gönüllüler çalışmalara yönlendirilecektir. Profesyonel çeviri desteği sivil toplum örgütlerinin resmi
kurumlarla gerçekleştirecekleri toplantılar çerçevesinde sağlanabilir.

3. Örgütlenme Desteği:

Bu destek kategorisi özellikle taban örgütleri ve dezavantajlı

grupların kapasite güçlendirilme çalışmalarını desteklemek için tasarlanmıştır.
Destek; sivil toplum örgütlerinin şubeleri/merkezleri/birimleri arasında koordinasyon ve
planlamayı güçlendirme ile birlikte sivil toplum örgütlerinin örgüt içi kapasite güçlendirme
faaliyetlerini kapsamaktadır.
✓ Bu destek kategorisi yalnızca sivil toplum örgütlerinin taleplerine açıktır. Aktivistlerin bu
destek kategorisi için yapacakları başvurular uygun destek talebi olarak
değerlendirilmeyecektir.
✓ Bu destek kategorisi altında tek başvuru için maksimum destek talep miktarı 5000 Avro’dur.

Örgütlenme Desteği paketi aşağıdaki ayni destekleri ve danışmanlık desteğini içermektedir:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sivil toplum alanında çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri için Sivil Düşün AB Programı’nın
uzman havuzundan yararlanma imkanı (örn. İletişim uzmanı, kolaylaştırıcı, farklı tematik
alanlarda eğitmen desteği)
Mekan kiralama
Yemek ve ikram giderleri
Seyahat giderleri
Konaklama giderleri
Harcırah*
Yerel ulaşım*
Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl)
Uzman desteği (Teknik destek sağlamak için Teknik Destek Ekibi’nden bir etkinlik uzmanı mevcut
olacaktır)

* Dezavantajlı grupların ve taban örgütlerin katılımını arttırmak üzere gerekli durumlarda harcırah
desteği ve yerel ulaşım sağlanabilmektedir.

4. Kampanya Desteği: Bu destek kategorisi sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin savunuculuk
çalışmalarında kampanya oluşturup yönetmelerine,
güçlendirmelerine katkıda bulunmaktadır.
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araçlarla
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✓ Bu destek kategorisi sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin taleplerine açıktır.
✓ Bu destek kategorisi altında tek başvuru için maksimum destek talep miktarı 5000 Avro’dur

Kampanya Desteği paketi aşağıdaki ayni destekleri ve danışmanlık desteğini içermektedir:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Çeşitli kapasite güçlendirme faaliyetleri, sosyal medya yönetimi, görünürlük malzemelerinin
tasarımı, içerik yönetimi ve/veya kolaylaştırması için Sivil Düşün AB Programı'nın uzman
havuzundan yararlanma imkanı
Kitap, poster, broşür vb. bilgilendirici/tanıtıcı görünürlük malzemelerinin tasarımı, redaksiyonu
ve basımı.
Seyahat giderleri (Ulusal ve Uluslararası paydaşların kampanyaya katkı vermek için gerekli olan
seyahat giderleri)
Konaklama giderleri (Ulusal ve Uluslararası paydaşların kampanyaya katkı vermek için gerekli
olan konaklama giderleri)
Harcırah*
Yerel ulaşım*
Web sitesi, sosyal medya tasarım ve yönetim giderleri
Dijital araçların tasarımı ve yönetimi
Yazılı çeviri giderleri
Fotoğraf ve video redaksiyon için dijital araçlar üyelik giderleri
Kampanya hazırlığında ihtiyaç duyulabilecek ekipmanların (Fotoğraf makinesi, kamera,
projeksiyon aleti v.s.) kirası makul olan bir orana kadar karşılanacaktır.

* Kampanya çerçevesinde hareketlilik gerektiği durumlarda dezavantajlı grupların ve taban
örgütlerin katılımını arttırmak üzere yerel ulaşım ve harcırah desteği sağlanabilmektedir.

5. İletişim Desteği: Bu destek kategorisi sivil toplum örgütleri için kimlik oluşturmaya katkıda
bulunmanın yanında, özellikle taban örgütlerinin görünürlüğünü artırmak için kapasite
güçlendirme desteği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
✓ Bu destek kategorisi sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin taleplerine açıktır.
✓ Bu destek kategorisi altında tek başvuru için maksimum destek talep miktarı 5000
Avro’dur.

İletişim Desteği paketi aşağıdaki ayni destekleri ve danışmanlık desteğini içermektedir:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Çeşitli kapasite güçlendirme faaliyetleri, sosyal medya yönetimi, görünürlük malzemelerinin
tasarımı, içerik yönetimi ve/veya kolaylaştırması için Sivil Düşün AB Programı'nın uzman
havuzundan yararlanma imkanı
Web sitesi tasarım ve yönetim giderleri
Dijital araçların ve sosyal medya araçlarının tasarım ve yönetimi
Dijital araçların online üyelik giderleri
Online/offline depolama ve yedekleme araçları, veri yönetimi yazılımları ve hosting giderleri
Görünürlük malzemelerinin vb. tasarımı, redaksiyonu ve basımı.
Yazılı çeviri (kitapçık, raporlar, anlaşmalar vb.) (Özellikle arşivlerin geliştirilmesi için)

Talep sahiplerinin bilmesi gerekenler
Destek talepleri:

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Aktivist Desteği program süresince açık olacaktır.
Aktivist Programı öncelikle taban örgütlerini, sivil toplum örgütlerini ya da sivil toplum
çalışmalarına yeni başlamış sivil girişimcileri ve aktivistleri hedeflemektedir.
Sivil Düşün Aktivist Programı destek kategorileri Mart 2017 içerisinde sivil toplum örgütleri ve
aktivistlerin farklı ihtiyaçları ve destek talepleri göz önünde bulundurularak yeniden
düzenlenmiştir. Buna göre Örgütlenme Desteği yalnızca sivil toplum örgütlerinin taleplerine
açıktır. Aktivistler, Örgütlenme Desteği dışındaki tüm destek kategorilerinden (Etkinlik/Toplantı,
Hareketlilik ve Ağ Oluşturma, Kampanya ve İletişim) faydalanabilirler.
Destek talepleri çevrimiçi olarak www.sivildusun.net adresinden yapılabilir ya da e-posta olarak
basvuru@sivildusun.eu adresine gönderilebilir. Teknik araçlara ve internet erişimine sahip
olmayan başvuru sahipleri destek talep formunu doldurarak posta ile gönderebilirler.
Başvurular, Türkçe, İngilizce, Kürtçe olarak veya ihtiyaç duyulduğu takdirde diğer dillerde de
yapılabilecektir. Tercih edilen başvuru yöntemine bakmaksızın Teknik Destek Ekibi tarafından
alınan bütün talepler varış zamanı sırasıyla uygunluk kontrolünden geçirilecektir.
Kâr amacı güden faaliyetler, ticari faaliyetler ve burs talepleri uygun başvurular değildir. Çıktılar;
ticari olmayan ve kişisel çıkar sağlamayan ürünler olabilir. Sivil toplum örgütleri desteklenen
çalışmaları tamamlandıktan sonra film, kitap ve diğer basılı/görsel materyallerini kendilerini
güçlendirecek hak temelli bağış toplama çalışmaları çerçevesinde kullanabilir.
Destek talepleri için herhangi bir alt limit olmayacaktır. Her destek paketi, 5.000 Avro üst ayni
destek limitini içerecektir. Teknik destek ekibi uygun gördüğü durumlarda limitleri %50 oranında
artırabilecektir. Sadece hareketlilik ve ağ kurma destekleri kapsamında uluslararası ağ kurma ve
savunuculuk faaliyetleri çalışmalar için uygun ortamı sağlamak amacıyla 10.000 Avro üst limite
sahiptir.
Sivil toplum örgütleri ve aktivistler birden fazla destek kategorisine başvuruda bulunabilirler. Her
talep sahibi; eğer önerilen faaliyetleri uygunsa, destek talebinde bulundukları tarihten itibaren 6
ay içerisinde en fazla 10.000 Avro destek talebinde bulunabilir.
Bu çağrı kapsamında sivil toplum örgütleri (STÖ); dernekler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen hak
temelli çalışmalar yapan kooperatifler, sivil inisiyatifler, kâr amacı gütmeyen şirketler, ağlar,
platformlar ve Türkiye’deki sivil toplum koalisyonları olarak tanımlanmaktadır. Tüzel olmayan
yapılarda Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi ek belge ve bilgi talep edebilir. Kent konseylerinin ve
üniversitelerin insan hakları ile sivil toplum birimlerinin/merkezlerinin başvuruları da

Türkiye’deki sivil toplumun desteklenmesi ve gelişmesine katkı sağlaması koşuluyla uygun
aktörlerdir.

▪
▪

Etkinlik/Toplantı Desteği ve Örgütlenme Desteği kategorileri kapsamında iki yıl için, toplamda en
az 88 etkinlik ve toplantıya destek sağlanması öngörülmektedir.
STÖ’lerin çevirisi ihtiyaçları kapsamında iki yıl için, toplam 4.500 sayfaya kadar çeviri desteği
sağlanması öngörülmektedir. Çeviri desteklerinde sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duydukları
önemli dokümanlara öncelik verecektir. 1 sayfa 1000 karakter olarak hesaplanmaktadır.

Uygunluk Kontrolleri:

▪
▪

▪

▪

▪

Aktivist Programı bir hibe programı olmadığı için klasik proje değerlendirme prosedürleri
uygulanmamaktadır. Destek talepleri, uygunluk kriterlerine göre kontrol edilmektedir.
Yönlendirme, talep sahiplerini güçlendirmek için gerekli olduğunda Teknik Destek Ekibi
tarafından sunulacaktır.
Uygunluk kontrolü, Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi tarafından iki aşama olarak
gerçekleştirilecektir. İlk aşamada destek talepleri uygunluk kriterlerine göre bağımsız uzmanlar
tarafından kontrol edilmektedir ve talep içerikleri netleştirilmektedir. İkinci aşamada destek
talepleri bütünlük ve etki açısından uygunluk için Teknik Destek Ekibi tarafından kontrol
edilmektedir.
Aktivist Programı kapsamında acil destek talebi imkanı yoktur. Tematik ya da bölgesel
öncelikler bulunmamaktadır. Teknik Destek Ekibi tarafından açıklama ve/veya revizyon talebi ile
iade edilen destek başvuruları, gerekli açıklama ve/veya revizyon 10 gün içinde sunulduğu
takdirde destek başvuru sıralarını kaybetmeyeceklerdir ve uygunluk kontrolleri
gerçekleştirilecektir.
Her bir destek kategorisinin önceden belirlenmiş kaynak üst limiti vardır. Teknik Destek Ekibi,
sürekli olarak uygulama ile paralel destek taleplerinin uygunluğunu izleyecektir ve gerekli olduğu
durumlarda destek paketlerini ve üst limitlerini gözden geçirecektir. Teknik Destek Ekibi, her
destek kategorisine olan talebin yoğunluğuna göre önlem alabilir. Destek talepleri alındıktan
sonra 48 saat içinde incelenecektir ve alındı bilgisi verilecektir. Talep sahibi; e-posta yoluyla ya
da Sivil Düşün Bilgi Sistemi (MIS) aracılığıyla talebin alınmasından itibaren ortalama 15 çalışma
günü (3 hafta) içinde4 sonuç ile ilgili bilgilendirilecektir.
Talep sahipleri, telefon ve e-posta yoluyla uygunluk kontrolü sonuçları ile ilgili
bilgilendirileceklerdir. Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi, faaliyetlerini geliştirmek için talepleri

Destek taleplerinin yoğunluğuna göre bu süre uzayabilir. Teknik Destek Ekibi en kısa sürede geri dönüş yapmak üzere destek
talep sahipleri ile irtibata geçecektir.
4

desteklenmeyen sivil toplum örgütleri ve aktivistler için geribildirimde ve teknik destekte
bulunacaktır.

▪

Sivil Düşün teknik destek ve yardım masası faaliyetleri Pazartesi ve Çarşamba günleri 14:0018:00 arasında ve Perşembe günleri 9:30-12:00 arasında gerçekleştirilecektir. Sivil Düşün Teknik
Destek Ekibi ile irtibata geçmek için aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanabilirsiniz.

Sivil Düşün AB Programı
Güniz Sok 32/9 06700 Çankaya/Ankara
T: 0090 312 428 05 61-62
F: 0090 312 428 05 63
E: basvuru@sivildusun.eu
www.sivildusun.net

