“KAMU-STK İŞ BİRLİĞİ PROJESİ”
SİVİL TOPLUM GÜNLERİ
26-27 ŞUBAT 2018
ANTALYA
BAŞVURU FORMU
Başvuru için son gün: 05/02/2019
Etkinliğe katılacak kurum ve kuruluşların, aşağıda verilen kriterleri karşılaması beklenmektedir:






Aktif olarak faaliyet gösteren bir dernek, vakıf veya bunların üst birliği statüsünde tüzel kişilik
olmak,
Dernek kurma özgürlüğü ve hak temelli yaklaşımla aktif olarak ilgili olmak,
Sivil toplum günleri etkinliğinin yapıldığı Antalya ilinde veya çevre iller olarak belirlenen Burdur
ve Isparta ilinde faaliyet gösteriyor olmak,
Kamu sektörüyle iş birliğini geliştirme konusunda ilgili ve istekli olmak,
Başvuranların, çalıştığı kuruluşlarda, Yönetici, Program / Proje Koordinatörü, Teknik Uzman
veya İletişim Sorumlusu gibi karar verme ve / veya idari role sahip olmaları.

Başvuru sonrasında katılımı konfirme edilen kişilerin etkinliğin her iki gününe de tam katılım sağlaması ve başvuru
sırasında listesi verilen atölye çalışmalarından en az ikisini tercih etmesi gerekmektedir.
Kurum / Kuruluş Adı
Kuruluş Tarihi

Kurum / Kuruluşun Türü (lütfen işaretleyiniz)
Dernek

☐

Vakıf

☐

Federasyon/
Konfederasy
on

☐

Kurum / Kuruluşun öncelikli çalışma alanı (lütfen işaretleyiniz)
Çocuklar

☐

Kadınlar

☐

Göçmenler

☐

Engelliler

☐

Yoksullar

☐

Romanlar

☐

Dernek Kurma
Özgürlüğü

☐

Mülteciler

☐

Toplumsal
Cinsiyet

☐

Çevre

☐

Diğer (lütfen
belirtiniz)

☐

…………………………….....

Katılımcı Bilgileri
Ad / Soyad
Temsil Ettiği Sivil Toplum
Kuruluşundaki Görevi
Sivil Toplum Alanındaki
Deneyimi (Yıl olarak belirtiniz)

Sivil Toplum Günleri etkinliğinde katılmak istediğiniz atölye çalışmalarından ikisini işaretleyiniz:
(Öncelikli katılmak istediğinize 1, diğerini 2 olarak belirtiniz)
☐

Yasal, Denetimsel Sorumluluklar- Yardım Toplama ve Kamu Yararı Statüsü

☐

Kamu-STK İş Birliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri- Proje Ortaklığı Geliştirme

☐

Karar Verme Mekanizmalarına Katılım

☐

Kamu, STK ve Uluslararası STK’lar Arası İletişim ve Diyalog

Sivil Toplum Günleri Etkinliğinin 2. Günü düzenlenecek Sivil Toplum Galerisine Katılım
Sivil Toplum Galerisinde sunmak için getireceğiniz malzemeler:
☐ Basılı Malzeme (Broşür, poster, kitap vb.)
☐ Görsel – İşitsel Malzeme (Kısa film, kamu spotu vb.)
☐ Roll-up, afiş, pano vb.

☐ Evet
☐ Hayır

İletişim Bilgileri
Adres

Şehir
Özel İhtiyaçlarınız (diyabet, vejetaryen,
vegan, engel, alerji vb.) varsa lütfen
belirtiniz:

Posta
Kodu

E-posta

Telefon

Faks

................

Başvuru formunuzu en geç 05/02/2019 tarihine kadar Valiliğimiz xxxxxx adresine göndermenizi rica ederiz.
Başvuru sayısının çok olması durumda, kontenjanın sınırlı olması nedeniyle başvurular arasında seçim
yapılacaktır. Başvurunun yapılmış olması etkinliğe katılmak için tek başına yeterli olmayıp, sadece seçilen ve
proje teknik destek ekibi tarafından davet edilenler katılacaktır.
Katılımcı sayısının sınırlı olması sebebiyle, her kurumdan bir (1) katılımcı kabul edilebilmektedir. Kabul edilen
katılımcılara telefon ve/veya e-posta ile etkinlik öncesi Proje Teknik Destek Ekibi tarafından detaylı bilgi
verilecektir.
İlginiz için teşekkür ederiz.

