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#
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Pirsên Têkildarî Forma Serlêdanê

Diyarker

*1. Armanca sereke ya xebata we û qadên heqê (Bo nimûne: heqên
mirovan, heqên hawirdorê, heqên heywanan) ku hûn ê bixebitin bi çi
awayî têkildarî hev in, vebêjin.

Faaliyetên pêşniyazkirî bi armanc û
2 destkeftan re hevaheng in? Xebat dikare
Diyarker
bi awayekî kamil bê tedbîqkirin?

*1. Armanca sereke ya xebata we û qadên heqê (Bo nimûne: heqên
mirovan, heqên hawirdorê,heqên heywanan) ku hûn ê bixebitin bi çi
awayê têkildar î hev in, vebêjin.
*2. Hûn dê bi vê piştgiriyê ku we taleb kiriye kîjan çalakiyan pêk bînin?
(Ji kerema xwe çalakiyên ku hûn ê pêk bînin bi dorê binivîsin.)
*3. Di dawiya van çalakiyan de hûn dixwazin çi bi dest bixin û bigihîjine
kîjan encaman.

Gelo, xebata pêşniyazkirî ji hêla torsazî,
zêdekirina hişyariyê û parvekirinê ve di
3
qada civaka sîvîl ya li Tirkiyê xwedî nirx Diyarker
û tevkariyekê ye?

*4. Xebata we çawa tevkariya qada civaka sîvîl ya Tirkiyê dike,
zêdekirina hişyariyê, torsazî û mijarên manend ber bi çav bigirin û rave
bikin? (Ku hebe navê hempar/rêxistinan binivîsin ku dê bêne
vexwendin/zîyaretkirin û tevlî xebatê bibin.)

Gelo pêkan e ku kom /an heremên bi
4 dezavantaj ji xêbata pêşniyazkirî sûdê
werbigirin?

*5. Li gorê pêşbîniya we ji xebata we rasterast an nerasterast kî dê sûdê
werbigirin.Ku tevkariya xebatê ji bo kom û/an herêman dezavantajî
hebe, ji kerema xwe diyar bikin.

Qada xebatê ya talebkarê pistgiriyê an
1
faalîyetên pêşniyazkirî heqbingeh in?

Xebata pêşniyazkirî pîştgiriyê dide
5 hevkariya civaka sîvîl û kamûyê yan
civaka sîvîl û sektora taybet?
6

Xwediyê serlêdanê ji bo ku xebata
pêşniyazkirî pêk bîne xwedî pêşagahî,

Piştevan
Piştevan

*6. Heke tevkariya xebata ku hûn dixwazin pêk bînin ji bo civaka sîvîlkamûyê yan civaka sîvîl-sektora taybet hebe, ji kerema xwe diyar bikin.

Diyarker

*7. Hûn an rêxistina we derheqê xebata talebkirî de xwedî kîjan
pêşagahî, lekolîn û tecrubeya civaka sîvîl in, agahiyê bidin.
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lêkolîn û tecrubeya civaka sîvîl e?
Xwediyê serîledanê ji bo pêkanîna vê
xebatê ji xeynî piştgiriya teknîkî an aynî
7
Piştevan
ya Fikra Sîvîl, hewcedarê piştgiriyeke din
e?

*8. Hûn di pêkanîna vê xebatê de ku we pêşniyaz kiriye, ji xeynî
piştgiriya teknîkî yan aynî ya Fikra Sîvîl, hewcedarê piştgiriyeke din in?

Ev ji bo wan aktîvîst û RCS’yan derfetan
ava dike ku ew ji piştgiriya fînansî ya
8
Komîsyona Ewrupa’yê bi awayeke din
nikarin sûdÊ werbigirin?

Agahiyên sereke: Daxwaza piştgiriyê li ser navê kê ye?
Agahiyên sereke: Navê RCS’yê
Agahiyên sereke: Xwediyê kesayetiya fermî ye?

Piştevan

Ji bo xwediyê serîlêdanê bandorên erênî
9 yên destkeft û encamên şênber ên
Piştevan
xebata pêşniyazkirî hene?

10 Hevsengî di navbera qelemên budçeya
talebkirî û faalîyetên xebatê de heye?
Têkiliya sûd/biha; yekûn û qelemên
11 budçeya telebkirî û encamên plankirî
bihêz e?

*2.Hûn dê bi vê piştgiriya ku we talebkirî kîjan çalakiyan pêk bînin?
(Ji kerema xwe çalakiyên ku hûn ê pêk bînin bi dorê binivîsin.)
*3.Di dawiya van çalakiyan de hûn dixwazin çi bi dest bixin û bigihîjine
kîjan encaman.

Guherbar

*2. Hûn dê bi vê piştgiriya ku we talebkirî kîjan çalakiyan pêk bînin?
(Ji kerema xwe çalakiyên ku hûn ê pêk bînin bi dorê binivîsin.)
*3. Di dawiya van çalakiyan de hûn dixwazin çi bi dest bixin û bigihîjine
kîjan encaman.
*Qelemên budçeyê û temamiya budçeyê

Guherbar

Hûn dê bi vê piştgiriya ku we talebkirî kîjan çalakiyan pêk bînin?
(Ji kerema xwe faaliyetên ku hûn ê pêk bînin bi dorê binivîsin.)
*3. Di dawiya van çalakiyan de hûn dixwazin çi bi dest bixin û bigihîjine
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kîjan encaman.
*Qelemên budçeyê û temamiya budçeya

Mîqdara budçeya telepkirî guncaw e ku li
gorî krîtera bernameya Fikra Sîvîl ya
12
Guherbar
Komîsyona Ewropa’yê bi 5000 Euro’yê
ve sinordar e.

13

Xebata pêşniyazkirî, piştgirî dide kîjan
encamên texmînkirî yên bernameyê ?

Diyarker

*Temamiya budçeyê

Encamên texmînkirî:
1- Geşedana kapasîteya parastin û temaşaya aktîvîst û RCS’yan
2- Geşedana kapasîteya fînansî û rêxistinî ya aktîvîst û RCS’yan
3- Bi çalakiyên hişyarker yên RCS û aktîvîstan pêşvebirina şiyana
xwegihandina kîtleya muxatab / civaka sivîl
4- Di navbera aktorên civaka sivîl ya li Tirkiyê û welatên YE, IPA û
ENI’yê/ di navbera aktorên civaka sivîl ya li Tirkiyê bi xwe de
pêşvebirina tevkarî û îmkanên torsaziyê
5- Zêdebûna piştgiriya cemawerê û xuyakirina xebatên heqbinyad
yên RCS û aktîvîstan
6- Zêdetir xuyakirina piştgiriya YE’yê ya bo civaka sivîl û mafên
bingehîn di civak û medyayê de
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