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Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Küçük Ölçekli Girişim Çağrısı adı altında sivil toplum örgütlerini
proje finansmanı için başvurmaya davet ediyor.
Öneriler e-mail yolu ile tomoko.nishino@undp.org adresine gönderilecek veya “UNV Field Unit, Civic
Engagement and Networking Analyst at UNDP” dikkatine basılı olarak UN House, Birlik Mah. 415. Cadde
No:11, 06610, Çankaya, Ankara adresine sunulacaktır. Projeler Türkçe veya İngilizce sunulabilir.

Bu çağrı ile UNV, aşağıdaki amaçları içeren projeleri destekleyecektir:
- Suriyeli kadınlarla birlikte çalışan Sivil toplum Kuruluşlarının ve ÇATOM’ların güçlendirilmesi.
- Suriyeli ve Türk kadınların ortak faaliyetlere katılımını sağlayarak sığınmacı ve ev sahibi topluluklar
arasında güven ortamının yaratılması
UNV, ekonomik ve sosyal uyumun iyileştirilmesi yolunda birer değişim öznesi olmaları için Suriyeli
kadınların güçlenmesine odaklanmaktadır.
Bu küçük çaplı girişim kapsamında finanse edilen bu projeler, aşağıdaki ölçütlere uymak zorundadır:
-

Suriyeli ve ev sahibi topluluk kadınlarının ihtiyaçlarını eşit derecede ele almalıdır.
Suriye ve Türk gönüllülerinin desteğiyle gerçekleştirilmelidir.
Suriyeli ve Türk kadınların güçlenmesine odaklanmalıdır.
Kurumların ve STK’ların gönüllülerle çalışma kapasitelerini güçlendirmeye odaklanan en az bir
etkinlik dahil edilmelidir.
Uygun Aktiviteler:
- STK/kurumların topluluk içinde gönüllülerle çalışma kapasitelerini arttırmayı hedefleyen
eğitimler
- Suriyeli ve Türk kadınlara yönelik eğitim ve rehberlik
- Kadınların istihdamına yönelik küçük ölçekli atölyelerin ve merkezlerin donatılması
- Suriyeli ve Türk kadınlar arasında güven ortamı oluşmasını hedefleyen ortak kültürel/sosyal
aktiviteler
- Kültürel duyarlılık konusunda küçük farkındalık kampanyaları

Başvuruyu yapacak olan kurumlar için uygunluk kriterleri:
- Suriyelilerle çalışan resmi olarak kayıtlı sivil toplum kuruluşları, belediyeye bağlı toplum
merkezleri
- Sivil toplum kuruluşunun bütçesi (Enstitüler hariç): en fazla 100,000 Amerikan Doları olmalıdır.
- Finansal kurallar:
- Personel maliyeti, başvurunun %15’inden fazla olmamalıdır.
- Ekipmanın maliyeti başvurunun %30’unu geçmemelidir.
- Başvuranın ayni katkı sağlaması koşuluyla projenin %100’ü bu çağrıdan finanse edilebilir

UNV Turkey, UN House, Birlik Mah., 415. Cad. No 11, 06610 Ankara | Tel:+90 (0)312 454 11 00

http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/ourwork/partners/un-volunteers/

Bu UNV Projeleri Nisan 2017’den başlayıp Ağustos 2017’de bitmek üzere 5 aylık bir süreci kapsamalıdır.
Başvuru sahipleri maksimum 10.000 Amerikan Doları hibe talep edebilirler.
Bu teklifler titiz ve rekabetçi bir seçim sürecine tabi olacaktır.

Gerekli Bilgiler:

Gönüllülük unsurunu Türkiye'deki Suriye krizine müdahale programlarına dahil etmeyi
amaçlayan bu proje, UNDP ve Güney Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) ile
devam eden bir ortak projenin parçasıdır. Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'ten Suriyeli
kadınlara, özellikle de özellikle yaşları 19-54 aralığında olan ve kamp dışı yerleşimlerde
yaşayanlara odaklanan bu proje, 4 ildeki Suriyeli kadınların istihdam edilebilirliklerini ve
toplumsal hayata katılımlarını arttırmaları için ihtiyaç duydukları desteği veren ÇATOM (Çok
Amaçlı Toplum Merkezleri) ve STK'larla çalışmaktadır.
UNDP projesi mesleki eğitim ve kültürel/dini etkinlikler aracılığıyla 4 ildeki 750 kadını
hedeflemektedir. UNV projesi ise mevcut çıktılarla yola çıkarak Suriyeli kadınların ekonomik
istihdamını ve ev sahibi topluluklarla olan uyumunu arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla
UNV, Suriyeli kadınlarla çalışan STK ve ÇATOM'ların gönüllülerle ilgili kapasitelerinin
geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Mevcut durumda UNV, Suriyeli kadınların hem kendi
içlerinde hem de ev sahibi topluluklar içerisindeki istihdamlarını arttırmayı hedeflemektedir.
Faaliyetler Suriyeli ve Türk kadınlar için eğitimler (liderlik, topluluk gelişimi, ekonomik kalkınma)
verilmesi, toplum gönüllülüğü odaklı küçük çaplı projelerin uygulanması ve kurumsal
gönüllülüktür. Suriye ve Türk kadınları, daha iyi bir ekonomik ve sosyal katılımın yolunda bir
değişim öznesi olmaları için desteklenecektir.
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I. Özet
Özet ayrı bir sayfada bulunmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır.
Özet aşağıdaki bileşenleri içermelidir:
•

Kurumunuzun kısa bir tanıtımı ve amaçları

•

Bu önerinin amacı ve öngörülen nihai sonuçları

•

Talep edilen desteğin türü ve miktarı

•

Toplamda öngörülen bütçe

•

İlgili olduğunu düşündüğünüz diğer bilgiler

II. Giriş
Bu kısımda kurumunuzu tanımlayınız.
Kuruluşunuzun kuruluş biçimini ve nedenini açıklayarak başlamak en iyi seçenektir. Okurlarınıza
kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmeleri için bir hedef tanımı vermek de kurumunuz için
önemlidir.
Giriş bölümü kuruluşunuzun amacı, faaliyetlerinin tanımı, hedef kitlenizin tanımı ve bu küçük
girişim desteğine uygun bir kuruluş olduğunuzu kanıtlayan bilgileri de içerebilir.

III. İhtiyaçlar/Problemler
Ele alınacak ihtiyaçları veya sorunları belirleyin. Hedef kitlesini ve sahip olduğunuz istatistiksel
bilgileri ekleyin. Bu bölüme şunlar eklenebilir:
•

İhtiyacın/problemin ne kadar zamandır devam ettiği

•

Sorunun daha önce ele alınıp alınmadığı, ele alındıysa ne sonuç elde edildiği

•

Problemin hedef kitleye etkisi
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•

Problemin çevredeki kitleye etkisi

IV. Hedefler/Amaçlar
Yukarıda belirtilen ihtiyaçların giderilmesi / problemlerin çözülmesi için ulaşılmak istenen amaç
ve hedefleri belirtin. Hedef ve amaçlara ulaşıldığında elde edilecek önemli faydaları da ekleyin.
•

Spesifik ve ölçülebilir amaç 1

•

Spesifik ve ölçülebilir amaç 2

•

Spesifik ve ölçülebilir amaç 3

V. Aktivite Planı ve Zaman Çizelgesi
Etkinlikler ve öngörülen zaman çizelgesi hakkında ayrıntılı bilgi verin. Daha ayrıntılı bir proje
çizelgesi için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
Aktivite

Uygulama Zamanı

1. Proje yönetimi için bir eğitim
programının tasarlanması ve
uygulanması
1.1 İhtiyaç değerlendirmesinin
yapılması
1.2 Eğitim modüllerinin tasarlanması
1.3 Eğitimin yapılması
2. Proje Yönetimi prosedürünü
iyileştirmek
2.1 Mevcut prosedürlerin idari
denetimini yapmak

1. Ay
XXXXXXX

2. Ay

Sorumlu
3. Ay
Program Yöneticisi
(PY)
Danışman

XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Danışman
Danışman
Program Yöneticisi
Danışman

VI. Bütçe
Ekteki örneği kontrol ediniz ve projenin tasarlanan maliyetini/bütçesini belirtiniz. Lütfen
harcama şeklinize ilişkin bilgileri de ekleyiniz.
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VII. Kilit Personel
Projenin tamamlanmasından sorumlu personel ile birlikte projeye dahil olan diğer personeli
belirtin.
Müşteri
Sponsor
Proje Yöneticisi
Takım

[isim]
[isim]
[isim]
[isim], [isim], [isim], [isim]

VIII. Değerlendirme
Proje süresince ve projenin sonunda kaydedilen gelişmenin nasıl değerlendirileceğini tartışın.
– Her bir hedef ve sonuç için net göstergeler oluşturunuz.
– Projenin ilerleyiş ve sonucunu saptamak için izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin nasıl ve
ne zaman yapılacağını belirtiniz.
– Projeyi izlemek ve değerlendirmek için kullanılacak yöntemleri belirtiniz.
– Projenin değerlendirmesinin kim tarafından yapılacağını belirtiniz.

IX. Destek
Projeyi destekleyen ve onaylayan kişilerin veya şirketlerin adlarını ve adreslerini
belirtiniz.
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