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ÖNSÖZ

Batı Balkanlardaki yedi  ülke ile Türkiye’de faaliyetlerde bulunan TACSO - Sivil Toplum Kuruluşlarına 
Teknik Destek Projesi, güçlü ve etkili bir Sivil Toplum sektörünün gelişimi için fırsatlar oluşturmakta 
ve destek  sunmaktadır. TACSO projesinin ana amaçları, sivil toplum kuruluşlarının teknik 
kapasitesinin artmasına destek vermek ve demokratik sürece katılımlarına katkıda 
bulunmaktır. Bu amaçla TACSO kapasite geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Bu kapasite 
geliştirme faaliyetleri kapsamında TACSO Ofisleri eğitimler, yerinde destekler ve birebir 
teknik destekler vermektedir. 

TACSO’nun yanı sıra Türkiye’de kapasite geliştirme alanında çalışan birçok örgüt ve oluşum 
bulunmaktadır. İlki 2011 yılında yayımlanan bu araştırma ile amaçlanan bu alanda çalışan 
kurumlar ile STK’larının kapasitesini güçlendirmek için destek arayanları buluşturacak bir 
yapının oluşturulmasıdır. 

Araştırmanın içerisinde yer alan kurumlar programlarını sürekli güncellemekte ve yenile-
rini eklemektedirler. 

Neslihan Özgüneş

TACSO Türkiye Koordinatörü 
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	 	 	 BİANET-	IPS	İleti̇şiṁ	Vakfı

Hakkında: IPS İletişim Vakfı iletişim ve kalkınma alanındaki projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek 
amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Vakıf etkinliklerini, yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanan 
hibe ve bağışlarla gerçekleştirdiği projeler üzerinden sürdürmektedir.

KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

1- BİA Eğitim Programları

Amaç: Türkiye’de politik ve etik olarak sorumlu gazetecilik/yayıncılık anlayışıyla 
davranan ve hak haberciliğini esas alan yerel medyanın nitelik olarak güçlendirilmesi için 
gerçekleştirilmektedir. 

Hedef Kı̇tle: Yerel gazete, radyo ve televizyon muhabir ve editörleriyle, iletişim öğrencileri ve 
hak kuruluşlarının iletişim birimlerinde çalışanlarına yöneliktir.

Başvuru Sürecı̇ Ve Tarı̇h: Dönemsel olarak açılmaktadır. Web sitesi üzerinden duyurulmaktadır. 

 2-Haklar İçıṅ Habercıl̇ık̇ Habercıl̇er İçıṅ Özgürlük

Amaç: Hak odaklı habercilik anlayışının yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

İçerı̇k: Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler; Bianet haber sitesi, Medya Gözlem Raporları, 
Okuldan Haber Odasına programı, BİA kitaplarından oluşmaktadır.

Hedef Kı̇tle: Yerel gazete, radyo ve televizyon muhabir ve editörleriyle, iletişim öğrencileri ve hak 
kuruluşlarının iletişim birimlerinde çalışanlarına yöneliktir. 

Başvuru Sürecı̇ Ve Tarı̇h: Dönemsel olarak açılmaktadır. Web sitesi üzerinden duyurulmaktadır. 
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      BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM BİRİMİ 

stk.bilgi.edu.tr

Hakkında: İstanbul bilgi üniversitesi stk eğitim ve araştırma birimi, stk’lara yönelik ileri düzey kapasite 
geliştirme eğitimlerini daha geniş bir coğrafi alana yayabilmek amacıyla karma yöntemli uzun dönem 
eğitim programlarını 2005 yılından bu yana sürdürmektedir.

 KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMLARI

1-Uzaktan Öğrenme Sertıḟık̇a Programları

Amaç: STK’lara yönelik ileri düzey kapasite geliştirme eğitimlerini daha geniş bir coğrafi alana yayabilmek 
amacıyla karma yöntemli uzun dönem eğitim programlarını 2005 yılından bu yana sürdürmektedir.

Hedef Kitle: Sivil toplum kuruluşları

İ̇çerı̇k: Her yıl farklı bir konu üzerine sertifika programı açılıyor. 

Başvuru Sürecı̇ ve Tarı̇h: İnternet üzerinden yılda bir kez başvuru yapılıyor. 

 

2- Savunuculuk Ağırlıklı Stk Eğıṫıṁ Ve Sertıḟık̇a Programı

Amaç: Haklar temelli stk’ların savunuculuk konusunda bilgi ve beceri kapasitelerini geliştirerek karar alma 
ve politika yapma mekanizmalarında etkin aktörler haline gelmelerine destek olmaktır. 

İ̇çerı̇k: STK’larda en az bir yıllık tecrübeye sahip, gönüllü veya ücretli olan, uzun dönemde aday gösterildikleri 
örgütlerinde gönüllü ve/ya ücretli çalışma perspektifine sahip, ileride STK’larda aktif olarak yer alacak 
gönüllüler ve profesyonelleri eğitmek amacıyla oluşturulmuştur.

Hedef Kı̇tle: Program savunuculuk yapmayı hedefleyen hak ve konu temelli (çevre, insan hakları, kadın 
ve toplumsal cinsiyet, gençlik, insani kalkınma, kültür, sosyal haklar, sosyal dışlanma ve yoksun kesimlere 
yönelik çalışan) yurttaş girişimi niteliğindeki stk’lara yönelik olarak düzenlenmiştir. 

Başvuru sürecı̇ ve tarı̇h:  Yılda bir kez açılmaktadır ve ıṅternet üzerinden başvuru yapılabilir.  
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BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM BİRİMİ 

3- STK’lar İçıṅ Kamu Harcamalarini İzleme Eğıṫıṁı ̇Ve Kampı

Amaç: Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, gençlik, çocuk ve engelilik gibi konularda 
çalışan hak temelli STK’ların katılımıyla kamunun bu alanlara ayırdığı kaynakları ve ayırmayı planladığı 
kaynakları birlikte katılımcı bir yöntemle izlemek, ortak bir sonuç bildirisi kaleme almak ve kamuoyuyla 
paylaşılmasını sağlamaktır. Böylece, uzun dönemde STK’ların ilgilendikleri alanlarda kamu bütçesini 
izleyebilme kapasitelerini artırmak hedeflenmektedir. 

Hedef Kı̇tle: Sivil Toplum Kuruluşları

Başvuru Süreci: Dönemsel olarak açılmaktadır.  

4. ŞEBEKE: Gençlerin Katılımı Projesi
www.sebeke.org.tr

Amaç: ŞEBEKE, genç yurttaşların her düzeyde karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlayan 
bir projedir. Gençlerin aktif olarak rol aldıkları hak temelli sivil toplum örgütlerinin toplumsal tartışmalara 
ve karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemeyi amaçlar. 

Hedef Kı̇tle: Gençlerin aktif olarak rol aldıkları hak temelli sivil toplum kuruluşları 

İçerı̇k: Sivil Toplum ve Demokrasi, Katılım ve Yurttaşlık, İnsan Hakları / Sosyal Haklar, Kampanyacılık 
ve Lobicilik, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, Örgüt Yönetimi ve 
Katılım, Gençlik Politikası/Gençlik Çalışması, Sosyal Medya Kullanımı, Kamu Hizmetlerini İzleme, Kamu 
Harcamalarını İzleme konularında gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Sürecı̇ ve Tarı̇h: Projenin ilk aşaması olan Uzaktan Öğrenim Programı, Kasım 2012- Mayıs 2013 
tarihleri arasında uygulanmak üzere gerçekleşmeye başlamıştır. 2013-2014 dönemlerinde yürütülecek 
olan program için detaylı bilgilere internet sitesinden ulaşılabilir.
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     BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ (REC)

    www.rec.org.tr 

 

Hakkında: Bölgesel Çevre Merkezi (REC), bağımsız uluslararası bir kuruluştur. 1990 yılından bu yana 
çalışmalar yürüten REC, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir yapıya sahiptir. REC, sürdürülebilir kalkınmanın 
çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyo çeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir 
enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir. 
REC Türkiye Ülke Ofisi (REC Türkiye) 2004 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyete geçmiştir.

KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

 

Amaç: Çevre konusundaki kilit kuruluşların ihtiyaçlarına cevap veren eğitimler, seminerler, konferanslar, 
diyalog toplantıları çalıştaylar, teknik geziler ve benzeri faaliyetlerle REC Türkiye, çevre alanında kilit 
konumdaki paydaşlarda kapasite artırımını ve paydaşlar arası bilgi paylaşımını hedeflemektedir. Başlıca 
kapasite geliştirme konuları aşağıda sıralanmıştır: 

· AB Çevre Politikası ve Çevre Müktesebatı

· Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Finansal Yönetimi

· İklim Değişikliği

· Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Kalıpları

· Çevre Denetimi 

Hedef Kı̇tle: REC Türkiye, hükümetler, sivil toplum kuruluşları  (STK’lar), özel sektör ve diğer çevresel 
paydaşlara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.  

Eğı̇tı̇m Konuları: ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’ alanındaki çalışmalar, öğretmenlerde, öğrenciler 
ve toplumun genelinde sürdürülebilir bir yaşam için davranış değişikliği yaratmayı amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda yürütülen Yeşil Kutu, Gökyüzü Tırı gibi projelerle, temel eğitim sistemine çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma yaklaşım ve uygulamalarının entegre edilmesine yönelik çalışılmaktadır. 

Başvuru Ve Tarı̇h: STK’lar ihtiyaçları dahilinde REC’e başvuru yapabilirler. REC tarafından açılan eğitimlerin 
duyurularına web sayfasından ulaşılabilir. 
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   HAYATA DESTEK DERNEĞİ
   www.hayatadestek.org

Hakkında: Hayata Destek, Türkiye ve çevresindeki ülkeler öncelikli olmak üzere, insani kriz durumunda 
acil yardım, iyileştirme ve yeniden yapılandırma ile afet risk yönetimi projeleri geliştiren ve uygulayan 
bir insani yardım kuruluşudur. İnsani kriz zamanlarında yapılan acil yardımlar tarafsızlık ilkesine bağlı 
kalınarak ve katılımcı kalkınmanın temelleri atılarak gerçekleştirilir. Afet risk yönetimi ve çatışma önleme 
Hayata Destek’in görev alanının vazgeçilmez parçalarını oluşturmaktadır. 

 

KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

 

Amaç: Hayata Destek Derneği, Afete Hazırlık için İnsani Yardım Forumu ve Portalı projesi çerçevesinde 
sivil toplum kuruluşları için kapasite arttırım etkinlikleri düzenlenmektedir. Proje; afetlere hazırlıktan, 
zarar azaltmaya, müdahaleden yeniden yapılanmaya kadar afet yönetiminin çeşitli alanlarında çalışmalar 
yürüten kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve ağ oluşumunu kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir 
girişimdir. 

İçerı̇k Hayata Destek Derneği’nin yürüttüğü kapasite geliştirme faaliyetleri kapsadığı eğitim başlıkları 
şunlardır: Uluslararası insani yardım prensipleri, acil durumda insan ve proje yönetimi, lojistik ve tedarik 
zinciri yönetimi, insani yardım alanında hesap verebilirlik standartları, afet risk yönetimi, katılımcı 
öğrenme araçları ve süreçleri, uzaktan yönetim ve İnsani Yardım Çalışanları için Kişisel Güvenlik ve 
Güvenlik Yönetimi.

 Hedef Kı̇tle: İnsani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları

Başvuru Sürecı̇ ve Tarı̇h:  İnternet sitesinden açılan açık çağrılar veya kurumlar ile bire bir iletişime 
geçilerek ilgili eğitim faaliyetleri düzenleniyor. 
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    İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU
    www.ihop.org.tr

Hakkında: İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), İnsan Hakları Derneği 
(İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
Şubesi tarafından kurulmuş bağımsız bir Platformdur. Misyonunu, Türkiye’deki insan hakları hareketinin 
kapasitesini, unsurları arasındaki işbirliğini ve genel etkisini güçlendirmek olarak tanımlamıştır. 

 

KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Amaç: İnsan hakları örgütlerinin beceri ve etkililiklerini artırmak

Hedef Kı̇tle:   İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları. 

İçerı̇k: Geleceğin insan hakları savunucularının insan hakları mekanizmalarıyla ilgili bilgilerini güçlendirmek, 
İHOP’un paydaşlarının insan hakları çalışmalarında ihtiyaç duydukları becerileri güçlendirmek ve İnsan 
hakları alanında savunuculukla ilgili yeni yöntemlerin kullanılmasını desteklemek ile ilgili yaz okulları, 
eğitimler ve seminerler düzenlemek.

Başvuru Sürecı̇ ve Tarı̇h: İnternet sitesinden takip edilebilir.
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  KAOS GL DERNEĞİ 
  www.kaosgl.com

Hakkında: Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) amacı, 
kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını 
gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, 
kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır.

KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

1-Lgbt Örgütleri Destekleme Faaliyetleri

 LGBT bireylerin insan haklarının görünürlüğünü sağlamak için çalışmakta ve kadın örgütlerinden insan 
hakları örgütlerine ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kuruluşla homofobiye karşı ortak çalışmalar 
yürütmektedir.Yerel LGBT Örgütlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve desteklemek amacıyla yerel LGBT 
Örgütlere yönelik eğitim ve lojistik destek sunulmaktadır.

2-Rehber Öğretmenlere Yönelik Insan Hakları Eğitimleri: 

Eğitim alanında özellikle genç LGBT ‘lerin ve toplumsal cinsiyet rollerine sığmayan çocukların homofobik 
ergen zorbalığı ve okul ikliminin heteronormatif yapısından olumsuz etkilenmemeleri için rehber 
öğretmenlere yönelik insan hakları eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler her sene en az 3 farklı şehirde 
yapılmaktadır.

3-Avukat Ağı Eğitimleri:

LGBT’lerin adalete erişimi konusunda avukatların bu alanı tanımalarını ve alanda uygulamalarda 
karşılaşılan aksaklıklardan haberdar olmalarını hedefleyerek avukat ağı eğitimleri düzenlemektedir. Avukat 
ağı eğitimleri 2013 yılında Kaos GL’in eğitim çalışmalarına eklemlenmiştir.

Başvuru Şeklı̇ ve Tarih: Detaylı bilgi için internet sitesindeki iletişim adresinden bilgi alınabilir.
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    SOSYAL KALKINMA VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI 

MERKEZİ 

www.sogep.org.tr 

 
Hakkında: SOGEP, kadın sorunlarının çözümleri doğrultusunda yapılan çalışmaların etkili bir biçimde 
sonuçlanabilmesi için bu alanda yapılan etkinliklerin, tartışılan politika önerilerinin, en iyi uygulamaların 
ve ders çıkartılması gereken başarısız deneyimlerin bir araya toparlanması, analiz edilmesi ve tekrar 
alanda çalışan aktörlere yayılması gerekliliğinden yola çıkarak, tüm aktörlerle ilişki içinde olan, alanın 
bütününe de bakıp analiz edebilecek bir merkez olarak kurulmuştur. 

 

KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

Eğıṫıċı ̇Eğıṫıṁleri 

Amaç: Genç kadınların toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve örgütlenme konularında bilgilerini artırmak 
ve örgütlenme becerilerini geliştirmek.

Hedef Kı̇tle: Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversite öğrencileri.

İçerı̇k: Sivil toplum, örgütlenme, Türkiye’de kadın hareketi, toplumsal cinsiyet, kadın hakları, ayrımcılık 
ve iletişim konularında konularında Eğitici eğitimi ve atölye çalışmaları. Ayrica, Eğitici eğitimi katılımcıları 
kendi illerinde toplumsal cinsiyet ve örgütlenme konusunda atölyeler uyguluyorlar ve atölyeler aracılığıyla 
örgütlenme çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Başvuru ve Tarih:  Her yıl SOGEP’in internet sayfasında ve iletişim ağlarında açılan açık çağrı ile duyuru 
yapılmaktadır.
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   SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ-STGM 
   www.stgm.org

Hakkında: Derneğin vizyonu ‘Güçlü ve Demokratik bir Sivil Toplumdur. Güçlü ve demokratik bir sivil toplum 
ulaşılmasını hedefleyen STGM’nin misyonu; Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, 
örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için, 
kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir. 

KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

 1-Stö’ler Karar Verme Süreçlerı̇ne Katılımlarının Güçlendı̇rı̇lmesı̇ Eğı̇timi

Amaç: STÖ’lerin Karar Verme Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi Eğitimi, özellikle hak temelli sivil 
toplum örgütlerinin (STÖ) katılım süreçlerinde dönüştürücü özelliklerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Hedef Kı̇tle: Toplumsal cinsiyet, ekoloji, çocuk hakları, insan hakları, engelli hakları, gençlik, kültürel haklar 
alanlarında çalışan STÖ aktivistleri ve çalışanları için.

İçerı̇k:Sivil Toplum, Örgütlenme ve Demokrasi, Hak Temelli Yaklaşım, Savunuculuk, Ayrımcılıkla Mücadele, 
Katılım Nedir, Karar Verme Süreçlerine Katılım Mekanizmaları, Türkiye’den ve Dünya’dan Örnekler, Karar 
Verme Süreçlerine Katılım Stratejileri ve Ağ Kurma, Diyalog ve Kurumlar Arası İletişim konularında 
gerçekleştiriliyor. 

Başvuru Sürecı̇ Ve Tarı̇h: Dönemsel olarak açılmaktadır. 

2– İhtıẏaç Temellı̇ Eğı̇tı̇m

Amaç; STGM, yerel STÖ’lerin farklılaşan eğitim ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilmek amacıyla 
İhtiyaç Temelli Eğitimler düzenliyor. İhtiyaç Temelli Eğitimleri diğer eğitim çalışmalarından ayıran temel 
özellik eğitim içeriklerine ve tarihlerine eğitimleri talep eden STÖ’ler ile birlikte karar veriliyor olması. 

Hedef Kı̇tle: STGM’nin hedef kitlesinde yer alan toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan 
hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kültürel haklar alanlarında çalışmalarını aktif olarak yerel bazda 
sürdüren STÖ’ler İhtiyaç Temelli Eğitimlerden yararlanabilirler. Bir ya da birden fazla kurum ortak 
ihtiyaçları çerçevesinde İhtiyaç Temelli Eğitimleri talep edebilirler. 

İçerı̇k;İhtiyaç Temelli Eğitimler, Hak Temelli Yaklaşım ve Savunuculuk, Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele, 
Proje Döngüsü Yönetimi, Stratejik Planlama, Gönüllü Yönetimi, Kampanya, STK’lar için İletişim, STÖ 
Yönetimi ve diğer konularda düzenlenir. 

Başvuru Sürecı̇ ve Tarih: Sivil Toplum Kuruluşları ihtiyaçları dahilinde dönemsel başvurular yapabiliyorlar. 
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3– Yerı̇nde Kurumsal Destekler

İçerı̇k: Yerinde Kurumsal Destek çalışmaları kapsamında, öncelikle STGM uzmanları STÖ temsilcileri 
ile birlikte STÖ’lerin örgütsel ihtiyaçları belirlemektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda bir eylem planı 
hazırlanır. Bu destek bir STÖ’nün stratejik planlamasından, bütçe yönetimine, iletişim stratejisinin 
geliştirilmesinden, kampanya planlamasına dek farklı alanları kapsayabilmektedir.

Hedef Kı̇tle: STGM’nin hedef kitlesinde yer alan toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, ekoloji, gençlik, insan 
hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kültürel haklar alanlarında çalışmalarını aktif olarak yerel bazda 
sürdüren, önceliği kurumsallaşmak olan, gelişmeye yönelik enerjisi ve isteği olan; kurumsal gereklerini 
yerine getirmekte olan (düzenli yönetim kurulu toplantıları düzenlemek, üye tabanına sahip olmak, 
toplumsal cinsiyet, çevre ve insan hakları konularında kurumsal duyarlılığa sahip olmak, demokratik 
ve katılımcı bir yönetim yapısına sahip olmak), STGM ile karşılıklı paylaşım ve bilgi üretimi konusunda 
şeffaflık içinde işbirliği içinde bulunmaya istekli olan, STÖ’lere destek verilmektedir. 

Başvuru Sürecı̇ Ve Tarı̇h: Sivil Toplum Kuruluşları ihtiyaçları dahilinde istedikleri zaman başvuru 
yapabiliyorlar.  

4– Çalışma Zıẏaretler

Amaç: Çalışma ziyaretleri düzenlerken amacımız sivil alanda faaliyet gösteren STÖ’ler arasında iletişim, 
dayanışma ve işbirliği eksenli ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunmak.  

İçerı̇k: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) 2009 yılından bu yana Olof Palme Merkezi ortaklığı 
ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında çalışma ziyaretleri düzenlemektedir. Toplumsal  Cinsiyet Çalışma 
Ziyareti; Çalışma ziyaretleri süresince 17-20 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet ve 
Katılım” teması ile çalışma ziyaretleri yapmayı planlamaktayız. Çalışmada toplumsal cinsiyet ve katılım 
üzerine hem bilgi birikimimizi arttıracak hem de son dönemde Türkiye’de gerçekleşen bu alandaki 
gelişme ve ihlallere dönük paylaşımları içeren bir eğitim gerçekleştireceğiz. Eğitim ve paylaşımlardan 
sonra ise İstanbul’da Toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren örgütler ziyaret edilecektir.  

Hedef Kı̇tle: Hak bazlı çalışan STÖ’ler 

Başvuru Sürecı̇ ve Tarih:̇ Açık duyuru ile web sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Başvurular internet 
üzerinden yapılabilir. Dönemsel olarak açılmaktadır. 
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   TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
   www.tog.org.tr 

Hakkında: Toplum Gönüllüleri, Aralık 2002’de gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve 
değişimi gerçekleştirme vizyonu ile kuruldu. Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençleri güçlendirerek ve onlara 
imkan vererek vizyona ulaşmaya çalışan bir gençlik sivil toplum örgütüdür. 

 KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

1. 5 Anahtar Eğıṫıṁleri

Amaç: Anahtar eğitimi alan gönüllülerin, yaptıkları çalışmalarda daha verimli çalışmalarını ve çalışmalarını 
sürdükleri sivil alana dair bilgilerini arttırmayı hedeflemektedir. Toplum gönüllülerinin gelişimi için temel 
eğitim sistemi olan 5 Anahtar Eğitimleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı deneyim ve bilgi birikimine 
sahip genç gönüllülerde sivil toplum, proje ve gönüllülük gibi temel kavramlar hakkında farkındalık 
yaratmayı ve gönüllüleri bu kavramlar ve ortak yaratıcı fikirler çerçevesinde buluşturmayı hedefliyor. 

İçerık̇: Anahtar eğitimleri 5 eğitimden oluşmaktadır. 

1-Sarı anahtar, TOG oryantasyonudur. 

2-Mavi anahtar, sivil toplum ve gönüllülük: ‘5 Anahtar’ sisteminin ilk eğitimidir. Sivil toplumun tarihçesi, 
günümüzde sivil toplum kuruluşları, gençlik ve Türkiye, gönüllülük anlayışı, Toplum Gönüllüsü olmak 
hakkındaki düşünceler paylaşılır. 

3-Kırmızı anahtar, proje yönetimi: Sosyal sorumluluk projelerinin özellikleri ve örnekleri üzerine çalışılır. 
Proje fikri, proje yönetimi, kaynak geliştirme gibi konularında teknik bilgilendirmeler yapılır. 

4-Yeşil anahtar, ekip çalışması ve iletişim: Gönüllü projelerin temeli olan ekip çalışması konusunda 
uygulamalar yapılır. Bir gönüllü grubu olmak için ekipçe uygulanması gereken ‘Olmazsa Olmazlar’ üzerine 
çalışılır. 

5-Beyaz anahtar, sürdürülebilir bir projede en az 2 ay gönüllülük yapmaktır. Diğer anahtarlarda paylaşılan 
bilgilerin pratik olarak uygulanması esasına dayanır.  

Hedef Kı̇tle: Yerelde faaliyet gösteren TOG Örgütlenmelerine yöneliktir.

Başvuru Şeklı̇ ve Tarih: ̇ Yerel örgütlenmelerdeki Eğitim Sorumluluları tarafından Genel Merkezden talep 
edilir.  
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2. Demokrası ̇Ve Haklarimiz Eğıṫıṁleri

Amaç: Haklarının bilincinde, sadece kendi haklarını değil “öteki”nin de haklarını koruyan aktif 
bireylerden oluşan bir toplum yolunda içerikteki konularda katılımcıların farkındalıklarını arttırmayı 
hedeflemektedir.

İçerı̇k: Eğitim; ayrımcılık, hakların çatışması, toplumsal cinsiyet, insan haklarının tarihsel gelişimi, 
aktivizm gibi konuları ele alır. 

Hedef Kı̇tle: Yerelde faaliyet gösteren TOG Örgütlenmelerine yöneliktir.

Başvuru Şeklı̇ ve Tarih: Yerel örgütlenmelerdeki Eğitim Sorumluluları tarafından Genel Merkezden 
talep edilir. 

3. Gençlık̇ Ve Sosyal Haklar Eğıṫıṁleri: 

Amaç: Gençlere temel insan hakları ve özellikle de sosyal haklar üzerine farkındalık kazandırmak; 
gündelik hayatı fazlasıyla ilgilendiren sosyal hak alanları üzerine gençlerden gençlere bilgi aktarımı 
ve deneyim paylaşımını sağlamak; yüz yüze uygulamasına dair pratiği kazandırarak projenin daha çok 
gence ulaşmasını sağlamak. 

İçerı̇k: Temel insan hakları; İnsan haklarının tarihsel gelişimi; Eğitim, İstihdam, Sağlık, Barınma, 
Örgütlenme, Savunuculuk ve Dayanışma gibi sosyal hak alanlarıyla ilişkili çalışmaların yanında ‘Hayat 
Zor’ adındaki yüz yüze uygulamasına dair pratik verilmektedir. 

Hedef Kı̇tle: Eğitim Departmanı tarafından yıllık hedefler doğrultusunda düzenlenir. Ekim 2008 itibariyle 
örgütlenmelerden gelen talepler doğrultusunda yerelde de düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Başvuru Şeklı̇ ve Tarih: TOG Genel Merkez tarafından açık çağrı ile web sitesi üzerinden duyurulmaktadır.
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4. Üreme Sağliği Eğıṫıṁlerı̇

Amaç: 17-24 yaş arası gençlerin cinsel sağlık, üreme sağlığı, gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar, HIV/AIDS ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalıklarını artırarak onlarda güvenli ve 
bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği yaratmaktır.

İçerı̇k:Eğitimin temel içeriğini ‘’Üreme sağlığı ve sistemi, cinsel sağlık sorunları, csüs hakları, gebeliği 
önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV/AIDS, meme ve testis muayenesi, kadın ve erkek 
kondomu uygulama, toplumsal cinsiyet’’ konuları oluşturmaktadır.

Hedef Kı̇tle:  Yerelde faaliyet gösteren TOG Örgütlenmelerine yöneliktir.

Başvuru Şeklı̇ ve Tarih:Yerel örgütlenmelerdeki Eğitim Sorumluluları tarafından Genel Merkezden talep 
edilir. 

5. Sağlik Okuryazarlığı

Amaç: Bütüncül sağlık yaklaşımını açıklamak. Beslenme, hareket ve stresin sağlıkla ilişkisini açıklamak. 
Hijyen ve öz bakımın sağlığımız üzerindeki önemini vurgulamak. Sağlığı olumsuz olarak etkileyen 
unsurları tanımak ve bunlardan madde bağımlılığını ayrıntılı olarak ele almak. Kazalardan korunma ve 
kaza sonucu meydana gelebilecek yaralanmalarda yapılacak ilk müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak. 
Sağlık hizmeti başvurusu için gereken ön hazırlıklar, şikayetini uygun dille anlatma, sağlık durumunu, 
muayene ve müdahale sonuçlarını uygun dille sorgulama, ihtiyacına uygun sağlık kuruluşuna başvurma 
gibi konularda bilgi sahibi olmak. İlaç kullanım kuralları ve prospektüs dili hakkında bilgi sahibi olmak. 
Üreme sağlığının temel konuları hakkında bilgi sahibi olmak. Hasta hakları ve yükümlülükleri konusunda 
eleştirel düşünmeyi sağlamak. Vücuttaki önemli belli başlı organları, işlevlerini ve hastalıkları tanımlamak. 

İçerı̇k: Yaşam boyu sağlık, hijyen ve öz bakım, beslenme, hareket, kazalardan korunma, güvenli cinsel 
yaşam, sağlık araçları, sağlık başvurusu, ilaç kullanımı, sağlık hakları, organlarımız ve İşlevleri. 

Hedef Kı̇tle: Yerelde faaliyet gösteren TOG Örgütlenmelerine yöneliktir.

Başvuru Şeklı̇ ve Tarih: Yerel örgütlenmelerdeki Eğitim Sorumluluları tarafından Genel Merkezden talep 
edilir. 
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6. Eğıṫıṁen Eğıṫıṁleri

Amaç: TOG gönüllüsü olan gençlerin eğitmenlik becerilerini geliştirmek amacıyla, anahtar 
eğitmenliği, gençlik ve sosyal haklar eğitmenliği, demokrasi ve haklarımız eğitmenliği, üreme sağlığı 
eğitmenliği ve sağlık okuryazarlığı eğitmenliği için düzenlenmektedir. 

İçerı̇k:  Eğitmen eğitimleri; 5 anahtar eğitimi, Gençlik ve Sosyal Hakları Eğitimi, Demokrasi ve 
Haklarımız Eğitimi, Üreme Sağlığı Eğitimi ve Sağlık Okuryazarlığı eğitimlerinin içeriğini genel sunum 
teknikleri ve eğitmenlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir içerikten oluşmaktadır. 

Hedef Kı̇tle:: TOG Örgütlenmelerinde yer alan üniversite gençlerine yöneliktir. 

Başvuru Şeklı̇ ve Tarih:Konu bazlı olarak yıllık planlamanın içerisinde ve ihtiyaç dahilinde açık 
duyuru ile web sitesi üzerinden ilan edilir. 
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KAMU KURUMLARI

Hakkında: Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek için başvurabileceği kamu kurumları da 
bulunmaktadır. Aşağıda “Kapasite Geliştirme Desteği” veren bazı kamu kurumlarını bulabilirsiniz. Güncel 
bilgi için web sitelerini takip etmenizi öneririz. 

1-Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&lang=tr

İçerik: Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın STK’ larla İşbirliği ve Eğitsel Etkinlikler adı altında merkez ve taşra 
teşkilatlarında uygulamaları mevcuttur. Detaylı bilgi için internet sitesinden bilgi alinabilir.

2-Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları

http://www.kalkinma.gov.tr/bolgesel.Portal

İçerik: Türkiye’de bölgesel olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları’nın temel hedefi;  özel sektör ve 
Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. 
Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek için farklı eğitim olanakları sunmaktadır. Her 
bölgedeki Kalkınma Ajansı’nın farklı bir internet sitesi vardır. Kurumlar kendi bölgelerindeki ajanslardan 
bilgi alabilirler.

3- Belediyeler

Belediyeler kendi bünyelerinde ya da kendilerine bağlı bulunan Kent Konseyleri aracılığıyla sivil toplum için 
kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemektedirler. Kurumlar kendi bölgelerindeki Belediyelerden detaylı 
bilgi alabilirler.
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