“STRONG NGO- INFORMED DISABLED- GÜÇLÜ STK, BİLGİLENMİŞ
ENGELLİLER” PROJEMİZ KABUL EDİLDİ.
Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı, Sivil Toplum Destek
Programı’nın bir bileşeni olarak başlatılmış olup politika diyaloğuna daha
aktif katılımları için yerel STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’deki STK’lar arasında diyalog ve
ortaklıkların geliştirilmesi ile operasyonel kapasitelerinin iyileştirilmesine
yönelik projelerin sonuçlarının sürdürülebilirliğini ve devamlılığını
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR
Bu Teklif Çağrısının genel amacı, yerel STK’ların politika belirleme ve karar
verme süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını sağlamak için
kapasitelerini güçlendirmektir.
Bu Teklif Çağrısının özel amacı, yerel STK’ların İdari, Savunuculuk ve
İletişim becerilerini geliştirerek politika belirleme diyaloglarına daha etkin
katılımlarını sağlamaktır.
Bu kapsamda Derneğimizin sunduğu “Strong NGO- Informed Disabled”
adlı proje HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Merkezi Finans ve İhale Birimi
(MFİB) tarafından kabul edilmiştir.
Proje Faaliyetlerimiz şunlar olacaktır:
İş Paketi-1: Kurumsal Kültür Eğitimleri ve Stratejik Plan Hazırlanması
Dernek çalışmalarının bir program ve plan dahilinde yapılması ve her üyenin
bu programın oluşturulmasında yer alması çok önemlidir. Bu amaçla 30
dernek üyemiz kurum kültürü oluşturma eğitiminden geçirilmesi
düşünülmüş olup bu eğitimin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu’na (TÜBİTAK) bağlı İzmit Gebze’de bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve

İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) alacağı “Kurum Kültürü ve Stratejik Plan
Hazırlama” eğitimi alması ve Derneğin Stratejik Planının hazırlanması
planlanmıştır. Planlanan bu eğitim üyelerimizin aynı zamanda kişisel
gelişimlerine de katkı sağlayacaktır.
İş Paketi-2: Online iletişim/portfolyo yazılımı;
Derneğin kurum kültürünün geliştirilmesi ve stratejik planının hazırlanması
ile dernek çalışmalarının 5 yıl süre ile ileriye dönük planlamasını
gerçekleştirmiş olacağımızdan dolayı bu süreçten sonraki en önemli husus
stratejik planın ekinde yer alan eylem planının yürütülmesidir. Eylem planı
esasında kimin, kiminle, nerede, neyi, nasıl ve ne zaman yapacağını gösteren
bir plandır. Bu planının yürütücüler tarafından takip edilmesi
gerekmektedir. Bunun için her eylemden sorumlu kişi ve kişiler tespit
edilmesi gerekmektedir. Ülkenin değişik şehirlerinden üyeye sahip
Derneğin, stratejik planı başarılı bir şekilde yürütebilmesi için dernek üyeleri
arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlamalıdır. Bu yazılımın içeriği
aşağıdaki gibi olacaktır;
- Üyelerin Kişisel ve İletişim Bilgileri
- Katıldığı Faaliyetler, (Yurt içi ve yurt dışı)
- Üye Aidat Bilgileri ve online aidat ödeme,
- Sorumlu Olduğu Çalışma Alanı/alanları (Stratejik Planın Eylem Planı
bölümündeki işler)
- Anlık İletişim/Forum Bölümü (İletişim bölümü kişilerin mail ve cep
telefonuna anında bilgi aktaracak şekilde programlanacaktır:)
İş Paketi-3: Kurumsal tanıtım malzemeleri hazırlama; (film, broşür,
afiş, kitapçık vb.)
Derneğimiz özel eğitim alanına yönelik birçok faaliyet yapmıştır. Amacımız
her engelli öğrenci ve ailesine dokunabilmek ve onların hayatlarını
kolaylaştıracak çalışmaları sürdürmektir. Faaliyet yapmak, proje üretmek ne
kadar önemliyse, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik de kadar önemlidir. Bu
amaçla Derneğin tanıtımı ve faaliyetlerinin yer aldığı kitapçık, broşür, afiş,

kısa film ve cd’lerin hazırlanması planlanmaktadır. Hazırlanan bu
materyaller, engelliler günü kutlamaları ile Ankara, Aydın ve Ordu illerinde
yapacağımız Dernek Tanıtım Günleri kapsamında ziyaretçilere açacağımız
standartlarda dağıtılacaktır.
İş Paketi -4: Engellilik hakları için "Mobil Uygulama” yazılımı;
Günümüzde cep telefonlarını kullanımı hızla artmıştır. Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu'nun (BTK) açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de 72 milyon
mobil abone bulunmaktadır. Nüfusun içinden 9 yaş altındaki nüfus
çıkarıldığında mobil kullanımı yüzde 100'ü geçmektedir. Bu amaçla devlet
tarafından engellilere sunulan hizmetlerin neler olduğunu, bu hizmetlerden
yararlanmak için hangi şartların gerektiğini, hangi kurum ve kuruluşlara
müracaat edileceğini, istenen belgelerin neler olduğu ve kurum ve
kuruluşların adres ve telefonlarının da yer aldığı Google Play/IOS
uygulaması olarak ücretsiz indirerek cep telefonu üzerinden kullanacağı bir
yazılım planlamaktayız.
İş Paketi-5: Engelli Öğrenciler ve Aileler Şenliği:
Engelliler haftası kapsamında Türkiye’de engellilerin toplumla bütünleşmesi
ve farkındalıkların oluşması amacıyla 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli
etkinlikler düzenlenmektedir. Proje ile Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Derneğimiz işbirliğinde engelliler haftasında “engelli
şenliği” düzenlenecektir. Bu amaçla Derneğimiz ve Altındağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştır.
Altındağ ilçesinin genelinde ise 216 Okul/Kurum, 72.197 öğrenci, 4.673
öğretmen bulunmaktadır. Bu okullarda ve kaynaştırma eğitim veren okullar
dahil 3.714 özel eğitime muhtaç öğrenci ve kaynaştırma öğrencisi vardır.
Engelliler haftasında Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
protokol kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören 987 engelli öğrenci,
aileleri, yöneticileri, öğretmenlerinin katılımı ile büyük bir şenlik
yapılacaktır.

İş Paketi -6: UBED tanıtım günleri.
Derneğin tanınırlığını artırmak, yaptığı faaliyetlerden kamuoyunu haberdar
etmek ve kurumsal kapasitemizin artışına katkı sağlamak amacıyla Ankara,
Aydın ve Ordu’da UBED tanıtım günleri düzenlenecektir. İnsanların yoğun
olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde cumartesi, pazar günleri için
alışveriş merkezi yönetiminden kiralanacak stant ile tanıtım faaliyetleri
yapılacaktır.
Derneğimizin tanıtıldığı kısa film gösterisi yapılacak, tanıtım amacıyla
yapılan afişler asılacak, projenin adı, destekleyen kurum ve dernek logolu
brandalar asılacaktır. Standı ziyaret edecek engelli ve ailelerine afiş, cd,
broşür, kitapçıklar üzerinde dernek ismi logosu ve proje destekleyici
kurumun logosu ve bayrağının yer aldığı çanta içinde verilecektir. Ayrıca
promosyon materyali olarak, baskılı kalem, not defteri, kupa bardak, magnet,
flash disk vb. hediyeler dağıtılacaktır.
Proje Süresi: 1 yıl olup, Proje başlangıç tarihi 02.01.2019’dur.

