قائمة التحقق آللية المواطنة النشطة في طلب الحصول على الدعم (دعم الفعاليات واالجتماعات)
نرجو أن تقوم بمراجعة قائمة التحقق التالية قبل تسليم استمارة طلب الحصول على الدعم ،تهدف األسئلة إلى تذكيرك باهم التفاصيل التي عادة ما يتم نسيانها
فيما يتعلق بطلب الحصول على الدعم
1

في حال وجود مصطلحات وكلمات غير واضحة ،هل قمت باإلطالع على ملف المفاهيم األساسية؟

2

هل قمت بتفسير النشاط وفقا ً للنهج القائم على الحقوق؟

3

هل قمت بتفسير المساهمة التي يقدمها النشاط في المجتمع المدني في تركيا؟

4

هل قمت بذكر خطة محتوى ومواعيد الفعاليات؟

5

هل قمت بالتواصل مع الشركاء /أصحاب الشان المحتملين عند وضع خطة األنشطة؟

6

هل قمت بذكر قائمة المدعويين /المدعويين المحتملين من منظمات المجتمع المدني لحضور الفعالية؟

7

في حال القيام بأعمال مناصرة ومجموعات ضغط وكسب التأييد بمشاركة أحزاب سياسية ،قل قمت بالتواصل مع كافة األحزاب الموجودة في البرلمان؟

8

هل قمت بمراعاة المساواة في النوع االجتماعي عند وضع خطة األنشطة؟

9

هل قمت بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لدمج المجموعات المحرومة في تخطيط العمل وتنفيذه؟

10

هل قمت بالتحقق من التكاليف المستوفاة للشروط تحت دعم الفعاليات واالجتماعات عند تعبئة طلب الحصول على الدعم؟

11

هل حصلت على أي عروض أسعار من مزودي خدمة محتملين عند وضع الميزانية؟

12

يسمح  Sivil Düşünبالتمويل المشترك ،هل قمت بالبحث عن مصادر تمويل بديلة للتكاليف غير المستوفاة للشروط في  Sivil Düşün؟

13

هل قمت بمراجعة مجمع الخبراء في  Sivil Düşünللحصول على النصح والدعم من اجل النشاط أو العمل؟

14

هل قمت باإلطالع على مجموعة المواد الخاصة بالمناسبات التي حضرها فريق المساعدة التقنية في  ، Sivil Düşünال سيما اذا كنت تحضر لفعالية ما؟

Sivil Düşün is a European Union programme.

قائمة التحقق آللية المواطنة النشطة عند طلب الحصول على الدعم ( دعم المناصرة و مجموعات الضغط وكسب التأييد)
نرجو أن تقوم بمراجعة قائمة التحقق التالية قبل تقديم استمارة طلب الحصول على دعم .تهدف األسئلة إلى تذكيرك باهم التفاصيل التي عادة ما يتم نسيانها فيما يتعلق بطلب الحصول
على الدعم
1

في حال وجود مصطلحات وكلمات غير واضحة ،هل قمت باإلطالع على ملف المفاهيم األساسية؟
هل قمت بتفسير النشاط وفقا ً للنهج القائم على الحقوق؟

3

هل قمت بتفسير المساهمة التي يقدمها النشاط في المجتمع المدني في تركيا؟

4

هل قمت بذكر الخطة الزمنية وخطة المحتوى للنشاط؟

5

هل قمت بالتواصل مع الشركاء /أصحاب الشان المحتملين عند وضع خطة النشاط؟

6

هل قمت بتحديد الفئة المستهدفة لحملتك ونطاق اإلعالم والصعيد المستهدف ( وطني ،محلي ،إلخ) في استمارة طلب الحصول على الدعم؟

7

في حال القيام بأعمال مناصرة ومجموعات ضغط وكسب التأييد بمشاركة أحزاب سياسية ،قل قمت بالتواصل مع كافة األحزاب الموجودة في البرلمان؟

8

هل قمت بشرح المساهمة التي يقدمها العمل للفئات المحرومة ( إن وجد)؟

9

هل قمت بالتحقق من التكاليف المستوفاة للشروط تحت دعم المناصرة ومموعات الضغط وكسب التأييد عند تعبئة طلب الحصول على الدعم؟

10

هل حصلت على أي عروض أسعار من مزودي خدمة محتملين عند وضع الميزانية؟

11

يسمح  Sivil Düşünبالتمويل المشترك ،هل قمت بالبحث عن مصادر تمويل بديلة للتكاليف غير المستوفاة للشروط في  Sivil Düşün؟

12

هل قمت بمراجعة مجمع الخبراء في  Sivil Düşünللحصول على النصح والدعم من اجل النشاط أو العمل؟

2

Sivil Düşün is a European Union programme.

قائمة التحقق آللية المواطنة النشطة عند طلب الحصول على الدعم ( دعم التواصل)
نرجو أن تقوم بمراجعة قائمة التحقق التالية قبل تقديم استمارة طلب الحصول على دعم .تهدف األسئلة إلى تذكيرك بأهم التفاصيل التي عادة ما يتم نسيانها فيما يتعلق بطلب الحصول
على الدعم
1

في حال وجود مصطلحات وكلمات غير واضحة ،هل قمت باإلطالع على ملف المفاهيم األساسية؟

2

هل قمت بشرح أعمال سابقة للمنظمة ،او لنفسك في استمارة طلب الحصول على دعم؟

3

هل قمت بشرح دور المساهمة التي يقدمها دعم  Sivil Düşünالذي ترغب في الحصول عليه على منظمتك في استمارة طلب الحصول على الدعم؟

4

هل قمت بذكر الخطة الزمنية وخطة المحتوى للفاعلية؟

5

هل قمت بشرح المساهمة التي يقدمها العمل للفئات المحرومة ( إن وجد)؟

6

هل قمت بالتحقق من التكاليف المستوفاة للشروط تحت دعم التواصل عند تعبئة طلب الحصول على الدعم؟

7

هل حصلت على أي عروض أسعار من مزودي خدمة محتملين عند وضع الميزانية؟

8

يسمح  Sivil Düşünبالتمويل المشترك ،هل قمت بالبحث عن مصادر تمويل بديلة للتكاليف غير المستوفاة للشروط في  Sivil Düşün؟

9

هل قمت بمراجعة مجمع الخبراء في  Sivil Düşünللحصول على النصح والدعم من اجل النشاط أو العمل؟

Sivil Düşün is a European Union programme.

قائمة التحقق آللية المواطنة النشطة عند طلب الحصول على الدعم ( الدعم التنظيمي)
نرجو أن تقوم بمراجعة قائمة التحقق التالية قبل تقديم استمارة طلب الحصول على دعم .تهدف األسئلة إلى تذكيرك بأهم التفاصيل التي عادة ما يتم نسيانها فيما يتعلق بطلب الحصول
على الدعم
1

في حال وجود مصطلحات وكلمات غير واضحة ،هل قمت باإلطالع على ملف المفاهيم األساسية؟

2

هل قمت بشرح الهدف من المنظمة و األنشطة المخططة؟

3

هل قمت بشرح المساهمة التي يقدمها دعم  Sivil Düşünالذي ترغب في الحصول عليه على منظمتك في استمارة طلب الحصول على الدعم؟

4

هل قمت بذكر الخطة الزمنية وخطة المحتوى للفاعلية؟

5

هل قمت بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لدمج المجموعات المحرومة في تخطيط العمل وتنفيذه؟

6

( في حال كنت تطلب الدعم في استئجار المكتب) هل قمت بإعداد خطة نشاط وخطة استراتيجية تغطي فترة دعم األإجار؟

7

( في حال كنت تطلب الدعم في استئجار المكتب) هل قمت بطلب دعم أحد الخبراء من مجمع  Sivil Düşünللخبراء في مجاالت مثل العمل المؤسساتي ،جمع األموال ،إدارة
األعضاء /المتطوعين  ،إلخ؟

8

هل قمت بمراجعة مجمع الخبراء في  Sivil Düşünللحصول على النصح والدعم من اجل النشاط أو العمل؟

9

هل قمت بالتحقق من التكاليف المستوفاة للشروط تحت الدعم التنظيمي عند تعبئة طلب الحصول على الدعم؟

10

هل حصلت على أي عروض أسعار من مزودي خدمة محتملين عند وضع الميزانية؟

11

يسمح  Sivil Düşünبالتمويل المشترك ،هل قمت بالبحث عن مصادر تمويل بديلة للتكاليف غير المستوفاة للشروط في  Sivil Düşün؟

Sivil Düşün is a European Union programme.

قائمة التحقق آللية المواطنة النشطة عند طلب الحصول على الدعم ( دعم الربط الشبكي والتنقل)
نرجو أن تقوم بمراجعة قائمة التحقق التالية قبل تقديم استمارة طلب الحصول على دعم .تهدف األسئلة إلى تذكيرك بأهم التفاصيل التي عادة ما يتم نسيانها فيما يتعلق بطلب الحصول
على الدعم
1

في حال وجود مصطلحات وكلمات غير واضحة ،هل قمت باإلطالع على ملف المفاهيم األساسية؟
هل قمت بتفسير النشاط وفقا ً للنهج القائم على الحقوق؟

3

هل قمت بتفسير المساهمة التي قدمها النشاط للمجتمع المدني في تركيا؟

4

هل قمت بذكر الخطة الزمنية وخطة المحتوى للنشاط؟

5

هل قمت بمراعاة فترة التقديم على جواز السفر /تأشيرة عند النخطيط لألنشطة؟

6

هل قمت بتقديم نفاصيل المنظمات الزائرة أو التي سوف تقوم بزيارتها في استمارة طلب الحصول على الدعم؟ (عند التخطيط للزيارات الدراسية)

7

هل قمت بالتسجيل أو التقديم لحضور الفعالية؟ (للمشاركين في فعاليات تتعلق بالحقوق)

8

هل قمت بمراعاة المساواة في النوع االجتماعي عند وضع خطة النشاط؟

9

هل قمت بشرح المساهمة التي يقدمها العمل للفئات المحرومة ( إن وجد)؟

10

هل قمت بالتحقق من التكاليف المستوفاة للشروط تحت دعم الربط الشبكي والتنقل عند تعبئة طلب الحصول على الدعم؟

11

هل حصلت على أي عروض أسعار من مزودي خدمة محتملين عند وضع الميزانية؟

12

يسمح  Sivil Düşünبالتمويل المشترك ،هل قمت بالبحث عن مصادر تمويل بديلة للتكاليف غير المستوفاة للشروط في  Sivil Düşün؟

13

هل قمت بمراجعة مجمع الخبراء في  Sivil Düşünللحصول على النصح والدعم من اجل النشاط أو العمل؟

2

Sivil Düşün is a European Union programme.

