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Karantina günlerinde kimi hak ve özgürlüklerin daha kırılgan hale         
gelmesi ve birçoğunun mecburen kısıtlanması, dünyanın yeni       
toplumsal yapısını nasıl belirleyecek?  

Bu sorunun, hepimizin sözü ve katkısıyla cevaplanması şart. Yeni dünyanın inşası için zaman,             
sabır ve gayret gerekecek. Ve elbette desteğe, sosyal mesafeyi aşmadan birbirimizin yanında            
durmaya, birbirimize güç vermeye ihtiyacımız olacak.  

Sivil toplumun, hak ve özgürlükler bakımından savunmasız durumda olanları güçlendirmek,          
topluma bu alanlardaki sorumluluklarını hatırlatmak bakımından taşıdığı vazgeçilmez rolün         
farkındayız. İçinden geçtiğimiz zor günlerde daha da belirginleşen bu rolü üstlenirlerken,           
sivil toplum örgütlerinin yanında olmayı, biz de kendi sorumluluğumuz sayıyoruz. Sivil           
Düşün olarak, bizi bağlayan şeylere kuvvet verebilmek adına, salgın günlerine özel bir            
destek paketi açıklayarak dayanışmayı büyütmek istiyoruz.  

Salgın Günlerine Özel Destek nedir?  

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının dördüncü dönemi kapsamında açıklayacağı düzenli          
destek paketlerinin hazırlığı sürüyor. Sivil Düşün, bu paketten ayrı olarak, salgın koşullarına            
özel bir çağrı ile bu dönemdeki hak odaklı çalışmalara destek sunmayı istiyor. Bizi Bağlayan              
Şeyler Özel Desteği ile, sivil toplumun bu zor dönemde çalışmalarını sürdürmek için ihtiyaç             
duyabileceği farklı araçlara hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek hedefleniyor.  

Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği, 11 Mayıs 2020 tarihinde kamuoyuna açılacak. Detaylı bilgi             
ve ilgili tüm dokümanlar, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sivil.dusun.net adresinde           
ulaşılabilir olacak. Başvurular, 11 Mayıs 2020 saat 09:00 ile 11 Haziran 2020 saat 18:00              
arasında yalnızca Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek. Destek            
talepleri, Sivil Düşün’e ulaşma sırasına göre değerlendirilecek. 

 

Nasıl bilgi alabilirim?  

Destek talep ederken nelere dikkat etmelisiniz, talebinizi sivil düşüne hangi araçlar           
üzerinden ileteceksiniz ve talepler nasıl değerlendirilecek gibi sorularınıza cevap verebilmek          
için online bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Toplantıya katılarak, sorularınızı Sivil         
Düşün Ekibine sorabilirsiniz. Aşağıda yakın zamanlı online bilgilendirme toplantılarının         
takvimini bulabilirsiniz. Takvim güncellemeleri toplantılara katılım yönlendirmeleri ve tüm         
program hakkında düzenli bilgi alabilmek için, Sivil Düşün’ün web sitesi ve sosyal medya             
sayfalarını takip etmeyi unutmayın!  

I. Online Bilgilendirme Toplantısı 11 Mayıs 2020 14:00-17:00 
II. Online Bilgilendirme Toplantısı 13 Mayıs 2020 14:00-17:00 



 

Kimler başvurabilecek?  

Salgın döneminde hak ve özgürlüklere erişim bakımından savunmasız ve zarara açık hale            
gelen grupların güçlendirilmesi için ulusal veya bölgesel ölçekte çalışan dernekler, vakıflar,           
ağlar, platformlar, ana akım olmayan medya kuruluşları ve aktivistler özel destek talebinde            
bulunabilecek. Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteğinden yararlanmanız, Sivil Düşün’ün bu yıl           
duyuracağı diğer düzenli destek çağrılarına başvurmanız bakımından da bir engel teşkil           
etmeyecek.  

Hangi çalışmalar desteklenecek?  

Sağlık çalışanları başta olmak üzere salgın koşullarından olumsuz etkilenen çalışanlar;          
yaşlılar, engelliler, çocuklar, kadınlar ve sokak hayvanları özel destek kapsamında öncelikli           
olarak çalışma yürütülmesi beklenen gruplar olacak.   

Destek talebimi ne zamana kadar ve nasıl iletebilirim?  

Destek, 11 Mayıs 2020 saat 09:00 ile 11 Haziran 2020 saat 18:00 arasında açık olacak.               
Başvurular, 11 Mayıs 2020 saat 09:00 ile 11 Haziran 2020 saat 18:00 arasında yalnızca Sivil               
Düşün Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek. Detaylı bilgi ve ilgili           
dokümanlar, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sivil Düşün sayfalarından ulaşılabilir          
olacak. 

 

 


