Sivil Düşün Yaşlı Hakları Özel Kotası
Avrupa Birliği üye ülkelerinin 2009 yılında onayladığı Lizbon antlaşması Birliğin sosyal
dışlanma ve ayrımcılık ile mücadele etmesi sosyal koruma ve adaleti desteklemesini erkek ve
kadın eşitliği ve kuşaklar arası dayanışmayı öne çıkartır1.
Avrupa değerleri kuşaklar arası dayanışma için gerekli ortamın oluşturularak yaşlıların kendi
yaşamlarını sürdürmeleri konusunda kendilerine daha fazla bağımsızlık sağlanması ve
toplumsal katkılarını artırmak için tam bir saygınlık çerçevesinde yaşamalarını öngörür.
Yaşlı hakları bu çerçevede yaşlıların sosyal, kültürel, ekonomik alanlar ile sivil topluma
katılımlarının sağlanmasını, ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarının güvence altına alınmasını
sağlar.
Özel kota çerçevesinde en az 10 aktivistin/STÖ’nün çalışmasına destek verilecektir. Talep
üzerine sayı artırılabilir. Başvurularda ilk gelen uygun çalışmaya öncelik verilecektir.
Aşağıdaki çalışma alanları örnek olarak verilmiştir. Bu özel kota kapsamında yaşlı haklarını
geliştirecek çalışmalara destek verilecektir.
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Yaşlılara yönelik hak ihlallerinin raporlanması ve hak ihlallerinin görünür kılınması
Kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği çalışmalarının geliştirilmesi,
Yerel, bölgesel ve ulusal savunuculuk çalışmaları ve kampanyaların geliştirilmesi,
Yaşlı hakları alanında ağ ve platformların oluşturulması,
Uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, uluslararası STÖ’ler, ağlar ve platformlar ile iş
birliklerinin geliştirilmesi,
Üniversitelerde yaşlı hakları araştırma merkezlerinin oluşturulması
Yerel, bölgesel, ulusal medya kuruluşları ve sosyal medya araçları aracılığı ile yaşlı
haklarının görünürlüğünün arttırılması
Siyasi partiler, TBMM, ilgili bakanlıklar ile sivil toplum ortak çalışmalarının
geliştirilmesi
Avrupa Birliği üye ülkelerinde iyi örneklerin ziyaret edilmesi
Yaşlıların ekonomik, sosyal ve kültürel katılımlarına yönelik modeller oluşturulması
Yaşlı hakların geliştirilmesine yönelik politika önerilerinin hazırlanması
Var olan yasaların uygulanmasına yönelik savunuculuk ve kampanya çalışmaları
hazırlanması
Dışlanmış gruplara, evsiz/sokakta yaşayanlara yönelik barınma modelleri
geliştirilmesi (Model örneklerde kısmi kira destekleri uygun olacaktır.)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2017468%202012%20INIT

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.
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Yaşlıların değişen teknolojik ortama uyumları çerçevesinde dijital araçların yaşlıların
kullanımına uygun hale getirilmesi
Dijital araçlar aracılığıyla yaşlılara yönelik hak ihlallerinin izlenmesi

Yaşlı Hakları özel kotası kapsamında hizmet temelli çalışmalar (kişisel bakım giderleri, eğitim
kursları sağlık giderleri vb.) uygun olmayacaktır.
Başvuru ve uygulamaya ilişkin kurallar, detayları web sayfamızda belirtildiği gibi özel kotalar
için de geçerli olacaktır.
http://sivildusun.net/destekler/

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

