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Avrupa Birliği’nin 
yenilikçi sivil toplum 

destek programı

Aktivistler ve sivil toplum 
örgütlerine hızlı ve esnek 

destek sağlıyor

Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu 

tarafından tasarlandı

Hak temelli 
çalışmaların hayata 

geçmesine katkı 
sunuyor 

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI



• Kapasite geliştirmedeki yetersizlikler
• Ağır bürokratik süreçler
• Esnek ve kolaylaştırılmış hibe programlarına 

duyulan ihtiyaç
• Bireyler ve tüzel olmayan kişiliklerin 

hibelerden faydalanamaması
• Sivil toplum için teknik destek ihtiyacı
• Hareketlilik ve dil problemleri

SİVİL DÜŞÜN NASIL TASARLANDI?

Ortak kaygılar



• Hak temelli çalışmaları destekliyor.
• Tüzel kişiliği olmayan girişim ve bireyleri de 

destekliyor.
• Sivil toplum aktörlerine işbirliği ve bilgi 

paylaşımı için etkin bir platform sunuyor.
• Sivil topluma verdiği desteklerde ağır 

bürokratik süreçleri ortadan kaldırıyor.

SİVİL DÜŞÜN...



Basitleştirilmiş başvuru formları

Farklı araçlar ile başvuru olanağı

Farklı dillerde başvuru olanağı

Programa sürekli başvuru

Deneyim bir ön koşul değil

Basitleştirilmiş 
başvuru 
araçları

AKTİVİST PROGRAMI

Birden fazla destek kategorisine başvuru



Aktivistler ve STÖ’ler için ayni destek

Hızlı ve sürekli kontrol

Alt ve üst limit (5.000 Avro)

İnteraktif Yardım Masası

Talep üzerine bütçe ve aktivite değişikliği

Katılımcı iletişim stratejisi

AKTİVİST PROGRAMI

Esneklik & 
sürekli destek



• Aktivistler / aktif bireyler
• Sivil toplum örgütleri
• Sivil toplum platformları ve ağlar
• Sivil oluşumlar (koalisyonlar, girişimler, vb.)
• Dernekler
• Vakıflar
• Sendikalar
• Kâr amacı gütmeyen şirketler
• Kent konseyleri
• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
• Üniversitelerin insan hakları ve sivil toplum 

birimleri

KİMLER BAŞVURABİLİR?



TÜM HAK ALANLARINA DESTEK



TÜM HAK ALANLARINA DESTEK



AKTİVİST PROGRAMI



AKTİVİST PROGRAMI



DESTEK KATEGORİLERİ



Hareketlilik & Ağ Oluşturma

Kampanya

Etkinlik/Toplantı 

Örgütlenme

İletişim

DESTEK KATEGORİLERİ

Savunuculuk, ağ oluşturma, işbirliği ve 
güçlendirme

Hak temelli alanlarda uluslararası ve ulusal 
düzeyde ağ oluşturma, işbirliği geliştirme, 
deneyim paylaşımı & diyalog

Kapasite güçlendirme (öncelikli olarak 
taban örgütler ve dezavantajlı gruplar için)

Savunuculuk ve farkındalık çalışmalarına 
yönelik kampanya desteği ve yönetimi

Kapasite güçlendirmeye yönelik 
iletişim araçlarının geliştirilmesi



SİVİL DÜŞÜN YARDIM MASASI



İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Sivil toplum destek mekanizması

Sivil toplumdan haberler

İletişim & Kampanya destekleri

Hak temelli çalışmalar iyi örnekler

Deneyim paylaşımı

Katılımcı yaklaşım



WEB SİTESİ



SOSYAL MEDYA



SOSYAL MEDYA



İLETİŞİM KAMPANYALARI



İLETİŞİM KAMPANYALARI



DİJİTAL KİTAPLIK



ETKİNLİKLERİMİZ



info@sivildusun.eu

0 312 428 0561

sivildusun.net

haber@sivildusun.eu

Güniz Sok. 32/9 Çankaya, Ankara

BİZE ULAŞIN


