ADANA ÇERKES DERNEĞİ
“NEFİN AKADEMİ “ SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME
EĞİTİMİ
Adana Çerkes Kültür Derneği (AÇKD) üyelerinin ve talep olması durumunda başta Doğu
Akdeniz dernekleri olmak üzere KAFFED’ bağlı derneklerin kapasitesini geliştirmek için
çeşitli alanlarda eğitim programlarını başlatmaktadır. Bu amaçla ilk olarak başlatılacak olan”
Sivil Toplum Geliştirme Eğitimi” Birinci dönem eğitimleri 5 Aralık 2015 Cumartesi günü
başlayacaktır.
Adana Çerkes Kültür Derneği, üyelerinin ve derneklerimizin demokratik ve çoğulcu bir
topluma katkıda bulunmaları üye, gönüllü ve çalışanların eğitimi ve bu eğitim sonucunda
edinilen kazanımların derneklere geri dönüşünü sağlamayı amaçlamaktadır.
Katılımcıların, programa devam etmeleri, dersin yükümlülüklerini ve eğitim programı
çerçevesinde kendilerine verilecek sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Eğitim
Programı sonucunda katılımcılara sertifika verilecektir. Programda başarılı sayılmak için
katılımcılar dönem boyunca kabul edildiği derse haftalık olarak devam etmek ve dersin diğer
yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.
Başvuru Dönemi: 26 Ekim 2015 – 30 Kasım 2015 (Online başvuru formu AÇKD Web
sitesinden temin edilerek adanacerkes@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

KİMLER KATILABİLİR?
Programa Adana Çerkes Derneği, Doğu Akdeniz Dernekleri üyeleri veya KAFFED üyesi
derneklerde üyelik kaydı bulunan kişiler başvurabilir.
Eğitim programı gönüllülük perspektifine sahip, ileride derneklerde görev alabilme, aktif
katılımcı olarak yer alacak kişiler için düşünülmüştür. Katılımcılar, adaylar arasından
seçilecek ve bu seçim Adana Çerkes Derneği Yönetim Kurulu ve Bilim, Sanat, Araştırma
Komisyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Programa kabul edilmek için aşağıdaki koşullara uymak şarttır:
1. Bir mektupla adayın başvurusunu gerçekleştirmesi ve eğitime katılım amacını
anlatması,
2. Adayın en az lise mezunu olması veya Lise 3 veya 4 sınıf öğrencisi olması
3. Başvuru formunun eksiksiz doldurması
Programa katılım ücretsizdir.
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Program 3 haftalık derslerden oluşmaktadır ve dersler haftada 6 saat olmak üzere Cumartesi
ve Pazar günleri 10.00-13.00 saatleri arasında Adana Çerkes Derneği binasında yapılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI
Tarih

Eğitim Konusu

5 Aralık 2015 Cumartesi
Saat 10.00-13.00

STK-01 Sivil Toplum Kuramı ve
Gönüllülük

6 Aralık 2015 Pazar
Saat 10.00-13.00

STK-02: Örgüt Kuramı ve

12 Aralık 2015 Cumartesi
Saat 10.00-13.00
13 Aralık 2015 Pazar
Saat 10.00-13.00
19 Aralık 2015 Cumartesi
Saat 10.00-13.00

Eğitmen

Organizasyon Yönetimi ve
Planlama
STK -03: Sivil Toplum
Kuruluşlarında Araştırma, Proje
Oluşturma ve Yazma
STK-04 STK’lara Yönelik Ulusal
ve Uluslararası Fon Kaynakları
STK-05: Merkezi ve Yerel
Yönetimler, STK ile İlişkileri,
Bütçeleri ve Görevleri

20 Aralık 2015 Pazar
Saat 10.00-13.00

STK-06 Sivil Toplumda Yenilikçi

20 Aralık 2015 Pazar
Saat 19.00-21.00

STK-08 Katılımcı Sunumları ve

Uygulamalar, Sosyal Medya
Kullanımı ve İyi Proje Örnekleri
Eğitim Programının sona ermesi,
Sertifika Töreni

EĞİTMENLER
Yrd. Doç.Dr. İsmail Güneş Çukurova Üniversitesi İİBF
Öğr. Görevlisi Hakan Demir Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Cihannur Cihanalp: Isparta Bediyesi AB ve Projler Sorumlusu
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ADANA ÇERKES DERNEĞİ
“NEFİN AKADEMİ “ SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME EĞİTİM
KONULARI VE İÇERİKLERİ
STK-01 Sivil Toplum Kuramı ve Gönüllülük
Ders “sivil toplum”u kavramsal ve tarihsel olarak incelemektedir. Sivil toplumun oluşumu,
sivil toplum ve devlet arasındaki ilişki, sivil toplum kavramının çıkışı, kamusal alanla
ilişkilenmesini, gönüllü örgütlenmeleri, uluslararası sivil toplum, sivil toplumda kullanılan
savunuculuk, hizmet odaklı örgütlenme, katılım gibi temel konular incelenerek öğrencilerin
sivil toplum kavramı konusunda hem bilgi seviyelerini arttırmayı, hem de sivil toplum
hakkında araştırma yapma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimin İkinci bölümünde “gönüllülük” kavramı ele alınarak gönüllüğün sağladığı toplumsal
faydaya ilişkin tartışmalar, yurttaşların katılımı için sağladığı olanaklar, gönüllerin
koordinasyonu için kullanılabilecek yöntemler ele alınarak dersin sonunda öğrencilerin hem
gönüllülük hakkında kavramsal bilgiye sahip olmaları amaçlanmakta, hem de gönüllüleri
yönetme konusunda becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir

STK-02: Örgüt Kuramı ve Organizasyon Yönetimi ve Planlama
STK’ların yönetimi giderek önem kazanan bir konudur. Ders kapsamında örgüt kuramında
kar amacı gütmeyen ve sosyal bir etki yaratmayı hedefleyen kuruluşların yönetiminde dikkat
edilmesi gereken STK Stratejik planlamanın önemi, nasıl hazırlanacağı, performans programı
hazırlama gibi konular anlatılacaktır.

STK -03: Sivil Toplum Kuruluşlarında Araştırma, Proje Oluşturma ve
Yazma
Dersin içeriğinde, araştırma kurgusunun oluşturulması, temel betimleyici ve yorumlayıcı
istatistik okuryazarlığı, niteliksel araştırma yöntemleri ve sivil toplum çalışmaları alanında
araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alacaktır. İkinci bölümde ise bir
projenin fikir olarak ortaya konulmasından proje teklifinin sunulmasına kadar olan süreç Proje
Döngüsü Yönetimi yaklaşımı ile proje tasarımı, proje döngüsü, proje fikrini oluşturma,
problem ağacı, paydaş analizi, projenin genel amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,
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Faaliyet/zaman/kaynak planlaması, projelerin izleme ve değerlendirilmesi ve projelerde
sürdürülebilirlilik ve bütçe oluşturma konuları işlenecektir.

STK-04: STK’lara Yönelik Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları
STK’lara yönelik kamusal ve özel kaynaklardan sağlanan kurumsal fon programları
incelenecektir. Aynı zamanda politik araçlar olan fonlar hakkında bilgilendirme yapılarak
fonların amaçları değerlendirilecektir. Yurt içi ve Yurt dışı fonlar incelenerek faaliyet alanları,
başvuru şekilleri, başvuru takvimleri konusunda bilgilendirmelere yapılacaktır.

STK-05: Merkezi ve Yerel Yönetimler, STK ile İlişkileri, Bütçeleri ve
Görevleri
Maliye kuramının bütçeye yapmaya ilişkin kavramları, çok yıllı bütçeleme süreci ve bütçe
uygulamaları, kamu harcamalarının sınıflandırılması, sosyal koruma harcamalarını, sağlık,
sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarını izleme kalemleri ve trendleri, Türkiye’deki
gençlik, çocuk, engelli, askeri, adalet ve eğitim alanındaki harcamaların izleme kalemleri ve
trendleri; yerel yönetimlerin harcamaları ele alınacaktır. Eğitime katılan öğrenciler eğitim
sonunda yerel yönetimler ve Merkezi idare harcama ve gelirleri ile görev ve sorumlulukları
hakkında bilgi sahibi olacaktır

STK-06 Sivil Toplumda Yenilikçi Uygulamalar, Sosyal Medya Kullanımı ve
İyi Proje Örnekleri
Söz konusu alanlarda iyi örnek olarak incelenebilecek çalışma, proje ve uygulamalar ele
alınacaktır. Öğrencilerin sivil alandan farklı örgütlenmeler ve projelerle tanışıklarının arttırıp
ilişkilerini ve katılımlarını destekleyecek öğrenme ve paylaşım alanları oluşturulacaktır.
Öğrencilerin dersin sonunda söz konusu alanlarla ilgili kavramsal ve tarihsel bilgilerinin
zenginleşmiş, farklı vakaları inceleyip, değerlendirmeye yönelik becerilerinin gelişmiş ve
alandaki güncel tartışmalarla ilgili farkındalıklarının artmış olması hedeflenmektedir. Sosyal
Medyanın doğru kullanımı konusunda katılımcılara bilgiler verilecek Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube vb Sosyal medya kullanımları konusunda bilgiler verilecektir.
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