
Organizasyonlar
& Kurslar için

El Kitabı

STK’lar aktif çoğulcu bir toplumun temel 
bir parçasını oluşturur. Yönetim, 
savunuculuk ve iletişim konularında 
sağlam bir beceriler dizisi, STK’ların 
içinde bulundukları toplumda görevlerini 
tam olarak yerine getirmeleri, kurumsal 
yapılar oluşturmaları ve toplulukları için 
elverişli bir çalışma ortamı geliştirmeleri 
için hayati önem taşımaktadır.
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GİRİŞ

Günümüzde Sivil toplum kuruluşları 
(STK’lar), aile ve özel alanı içeren, hükümet 
ve iş dünyasından farklı olarak toplumun 
“üçüncü sektörü” olarak anlaşılabilir.

STK’lar, kamu gelirlerinin daha 
fazla şeffaflığını desteklemenin yanı sıra 
hükümet bütçelerinin oluşturulması ve 
uygulanmasına ilişkin konularda artan 

kamuoyu tartışmalarına katkıda bulunarak gelişmekte olan ülkelerde şeffaflığın 
ve iyi yönetişimin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Hükümet 
politikalarını ve eylemlerini izler ve hükümeti sorumlu tutarlar. Savunuculuk 
yaparlar ve hükümet, özel sektör ve diğer kurumlar için alternatif politikalar 
sunarlar. Yerel toplulukları kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yeni programlar 
geliştirmeleri için güçlendirerek sosyal meseleler hakkında farkındalık yaratır 
ve değişimi savunurlar.

Sivil toplum aktörleri, hizmet sunumuna ve politika karar alma sürecine 
toplulukların katılımını artırabilir.

Sivil toplum, halkı devlet işleyişine katılmaya hazırlar ve böylece sağlam 
bir vatandaşlık zemini sağlar. Sivil toplum, devletin aksine özel bir şey olarak 
ve aile ile karşılaştırıldığında kamusal bir şey olarak tanımlanabilir.

Sivil toplum, çevre politikalarının ve sürdürülebilir kalkınmanın 
teşvik edilmesinden çatışmaların önlenmesi ve barışın inşasına kadar 
Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin siyasi arenasında giderek daha önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu STK’lar kapasite geliştirme konusunda destek vermelidir.

Anna Lindh Vakfı, artan güvensizlik ve kutuplaşma karşısında 
kültürlerarası ve sivil toplum diyaloğunu teşvik etmek için Akdeniz’den çalışan 
uluslararası bir kuruluştur. ALF, artan güvensizlik ve kutuplaşmayla mücadele 
etmek için daha kapsayıcı, empatik ve dirençli toplumlar inşa etmek için var. 



2

42 ülkede ALF’nin 4.500’ün üzerinde üyesi var ve ALF, Birleşmiş Milletler 
STK’lar haline geliyor.

Söz konusu proje, ALF ülkelerindeki STK’ların yönetim kapasitelerini 
geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor, yönetim becerilerinin gelişmiş 
korunması için olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarmaları gerekiyor. Projenin 
genel amacı, STK’lar aracılığıyla politika ve karar alma süreçlerine aktif 
demokratik katılım için STK’ların kapasitelerini güçlendirmek ve üçüncü 
sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Umarım bu kurslar STK’lar için faydalı olur.

      Dr. Necdet SAĞLAM
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STK’lar aktif çoğulcu bir toplumun temel bir parçasını oluşturur. 
Yönetim, savunuculuk ve iletişim konularında sağlam bir beceriler dizisi, 
STK’ların içinde bulundukları toplumda görevlerini tam olarak yerine 
getirmeleri, kurumsal yapılar oluşturmaları ve toplulukları için elverişli bir 
çalışma ortamı geliştirmeleri için hayati önem taşımaktadır.

Bu proje ile şunları hedefliyoruz:
• Kültürlerarası diyalogları teşvik etmek ve kültürel çeşitliliğin 
değerini teşvik etmek.
• Toplumların kültürel zenginliğini doğrulamak.
• Başlıca sosyal ve kültürel zorluklarla mücadele etmek.
• Sivil toplum çoğaltıcıları aracılığıyla Avrupa Akdeniz bölgesinde 
kültürlerarası kaynaklara, yetkinliklere ve deneyimlere erişimin 
ve paylaşımların kolaylaştırılması.
• Farklı kanallar aracılığıyla Avrupa Akdeniz projelerinin etkisinin 
teşvik edilmesi.
• ALF ağ üyelerini güçlendirmek.

Ana faaliyetler şunlardır:
• 5 alt tema ve 5 dilde STK yönetiminde bilgi, öğrenme ve eğitim 
materyali alışverişi için çevrimiçi bir platformda 5 kursun 
geliştirilmesi.
• Bir e-öğrenme platformunun uygulanması (öğrenme yönetim 
sistemi)
• İlgili her ülke için 15 katılımcıyı eğitmek için 7 mentor tarafından 
sunulan e-öğrenme eğitimi.
• Yönetim, iletişim ve savunuculuk alanlarının alt temaları olan 5 
farklı çevrimiçi kursun uygulanması.
• Proje başarılarının yaygınlaştırılması.
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11 ay boyunca ortaklığa katılan 6 ülke, sanal artı iki yüz yüze toplantı. 
Hedef grup, ilgili kuruluşların personeli tarafından yapılır.

Projenin Amacı

STK çevrimiçi akademisi aracılığıyla politika 
ve karar alma süreçlerine aktif demokratik 

katılım için STK’ların kapasitelerini güçlendirmek. 
Üçüncü sektörün gelişimine katkıda bulunmak 
ve vatandaşların potansiyellerinin ve rollerinin 

öneminin farkında oldukları, gerekli tamamlayıcı 
olarak demokratik süreçlere katılmak için 

donanımlı ve yetkilendirildikleri aktif ve canlı bir 
demokratik toplum geliştirmek için sivil katılımı 

teşvik etmek. Faydalı kapsayıcı yönetişim 
uygulamasını geliştirmek.

Faaliyet Türü

Çalıştaylar, eğitim kursu, seminer, 
araştırma, e-öğrenme etkileşimli 

kurslar.
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Proje
Takımı

Dr. Necdet SAĞLAM 
(Direktör)

Sinan ÇAKAN
(Proje Koordinatörü)

Begüm YILMAZTAŞÇI
(Proje Asistanı)

Jacopo CIMMINO
(Proje Koordinatörü)

Sabina SEDIC
(Proje Asistanı)

Abdullah ORHAN
(Mentor)
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Lider Kuruluş:

Sivil Toplum ve Kalkınma
Enstitüsü Derneği (ACSDI)
Kuruluş yılı:
2005

Yasal Temsilci:
Dr. Necdet SAĞLAM
necdet.saglam1@gmail.com

Mentorun Adı ve İletişim Bilgileri:
Abdullah ORHAN
orhanabdullah23@gmail.com

Dernek, 2005 yılında sivil toplumu geliştirmek, toplumu sosyal, kültürel, 
sağlık ve yerel kalkınmada geliştirmek, Avrupa Birliği üyeliğini desteklemek 
vb. için kurulmuştur.

Derneğin faaliyet ve amaçları şunlardır:
• Sivil toplumun gelişimi ve yerel kalkınma için proje oluşturmak.
• AB ve ilgili konularda proje oluşturma,
• Kurslar, konferanslar vb. düzenlemek.
• Dokümantasyon merkezi oluşturmak ve kitap toplamak vb.
• Kitap, gazete ve diğer materyallerin basılması
• Yurt içi ve yurt dışında hibe veren kuruluşlara sahip olmak.
• İşletmeler oluşturmak veya oluşturulan işletmelere katılmak.
• Katılımcı, AB ve diğer projelere katılım.
• Platform, web sitesi vb. oluşturma

Dr. Necdet SAĞLAM O
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Önceki Projeler
• Akdeniz “Beyin Göçü” (Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte – 

Kıbrıs) Bir önceki projenin amaçlarının ve hedeflerine ulaşılan sonuçların kısa 
özeti, önerilen proje ilk olarak dört Akdeniz ülkesinde “beyin göçü” konusunu 
incelenmiştir. Spesifik olarak, Avrupa alanındaki uzmanlık göçünün mevcut 
durumunu, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlarda 
var olan yasal temeli değerlendirilmiştir. Kaynak ülkelerin kalkınması, 
yüksek vasıflı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi, özümsenmesi ve 
biriktirilmesi gibi AB’de uygulanan başarılı uygulamalar kayıt altına alınmıştır. 
İkinci aşamada proje, katılımcı dört ülkedeki mevcut durumu inceleyerek ve 
izlenen uygulamaların etkinliğini değerlendirilmiştir.

• Gençlik Çalışanlarının ve Eğitimcilerin Kültürlerarası Kapasitesini 
Geliştirme Projesi:  Gençlerle çalışılması ve hepsinin kültürlerarası deneyimlere 
ilişkin eylemler gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Projede gençlerin kültürlerarası 
eğitim ve destek ihtiyaçları, üzerinde çalışılmıştır.  

Proje hedefleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
• Gençlik çalışanları
• Eğitimciler
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Ortak-1:

System and Generation
International Association
AISBL Belçika
Kuruluş Yılı:
2020

Genel Sekreterin adı ve iletişim bilgileri
Ahmed SAĞLAM
ahmet@saglam.lu

Mentorun adı ve iletişim bilgileri
Gürkan AKÇAER
akceergurkan@gmail.com

Ortak kuruluşun Kısa Açıklaması 
System and Generation International Association AISBL –S&G Int’l 

Brussels.
Ocak 2020’de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dernek, 

çıkardan bağımsız bir şekilde, Avrupa Birliği’nin Avrupa Birliği stratejisi 
tarafından belirlenen hedefleri destekleme amacını üstlenmiştir. Gençlik 
2019-2017 ve Avrupa Gençliği 2017 ile yapılandırılmış diyalog sırasında 
değerlendirildi.

İlgi çekici bir şekilde, Avrupa Birliği’nin 2019-2017 gençlik stratejisi 
tarafından belirlenen hedefleri destekleme amacını belirlemiş ve Avrupa 
Gençliği 2017 ile yapılandırılmış diyalog sırasında değerlendirilmiştir.

Bunlar yeni kurulmuş bir dernektir ve henüz Belçika’da herhangi bir 
faaliyet uygulamamışlardır. Ancak Erasmus+ Programı çerçevesinde proje 
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sunarak, yerel finansman vb. projelerle aktif olmaya başladık. Faaliyetlerimiz 
ağırlıklı olarak Göç, Kültürlerarası Vatandaşlık Eğitimi, Aktif Vatandaşlık, 
Gençlerin Güçlendirilmesi, İnsan Hakları konularında yoğunlaşacaktır.
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Ortak-2:

The Company Les Nouveaux
Disparus Belçika
Kuruluş Yılı:
1994

Ana Yöneticilerin Adı ve İletişim Bilgileri
Jamal YOUSSFI
(Şirketin kurucusu ve sanat yönetmeni)
jamal@lesnouveauxdisparus.com

Mentorun Adı ve İletişim Bilgileri
Alicia Van DIJK
alicia@lesnouveauxdisparus.com

Ortak kuruluşun kısa açıklaması
Kalıcı oyunculardan oluşan bir topluluk tarafından gerçekleştirilen, 

sosyal ve kültürlerarası temalar üzerine oyunların yaratılması ve üretilmesi. 
Gösteriler, Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgelerinde, Avrupa’da ve 
başka yerlerde şehirlerin ve köylerin farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. 
Compagnie Les Nouveaux Disparus, özel bir metin etrafında orijinal ve 
etkileşimli bir senaryo önerir. Böylece her lokasyon, gösteri çevresinde önemli 
bir sosyo-kültürel animasyon animasyon çalışmasına yol açar.

Compagnie Les Nouveaux Disparus, Mimouna Festivali ve atölyeleri 
aracılığıyla eğitim yaklaşımına da katılıyor. 6-20 yaş arası gençlere yönelik 
tiyatro atölyeleri düzenlenmektedir. Kreasyonları Brüksel’de düzenlenen 
bir Festivalde sergileniyor. Her yıl yaklaşık 250 genç, Brüksel ve Valon 
Bölgesi’ndeki yaklaşık otuz dernekle işbirliği içinde bu projeye katılıyor.

10 yıldan fazla bir süredir Compagnie Les Nouveaux Disparus, 
herkesin erişebileceği büyük ölçekli kültürel etkinliklerin organizasyonunda 
uzmanlaşmıştır. Diğerlerinin yanı sıra, Festival Théâtres Nomades’i de 
düzenler. Bu 4 günlük festival, her yıl sunulan elli kadar sokak performansının 
keyfini çıkarmaya gelen yaklaşık 20.000 seyirciyi ağırlıyor. Zamanla, festival 
ulusal sınırları aşan çok iyi bir ün kazandı.
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Ardından gelen fırsatlar ve talepler doğrultusunda düzenli olarak başka 
projeler de faaliyet kapsamına eklenmektedir.

Les Nouveaux Disparus şirketinin üç ana projesi:
• Mimouna Festivali
• Festival Théâtres Nomades
• Daha yaygın olarak Maison Cultures Nomades olarak adlandırılan 

turne, Haziran’da başlıyor. Şirket, 2019’da yazılan ve bu yıl 2021 için yeniden 
düzenlenen L’Épopée Gipsy adlı şovuyla turneye çıkıyor. 2022 yazı için 
planlanan Mon fils, ce démon adlı yeni bir yapım yolda. 

Vakfın Anna Lindh Sanal Akademisi ile ilgili beklentileri
Compagnie des Nouveaux Disparus, dernekleri bir araya getirme 

uygulamasıyla dernek pazarlarımız gibi etkinliklerin organizasyonu yoluyla 
kültürlerarası çeşitlilik için çalışır.

Konumumuzla, Euro Med’in sosyal-kültürel aktörler arasındaki 
ilişkilerini artırmak için ortaklıklarımızı geliştiriyor ve iyi uygulamaların ve 
ortak yansımaların değiş tokuşuna katılıyoruz.

Hedeflerimizle ilgili faaliyetleri geliştirmek için sinerjiler yaratmak 
istiyoruz. Kuzey ve Güney’den derneklerle mevcut ortaklıkları açık proje 
çağrılarıyla güçlendirmek istiyoruz.

Sanal akademi, farklı iyi uygulamaları yeni bir bölgeye tanıtmanın ideal 
yoludur ve kurslara katılmaktan mutluluk duyuyoruz.
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Ortak-3:

Euro-Mediterranean
Resources Network
Kuruluş Yılı:
2001

Ana Yöneticilerin adı ve iletişim bilgileri
Ümit Öztürk (Koordinatör)
umit@euromernet.org

Federica RUSSO
(Yönlendirme Komitesi Başkanı)

Chiara CIPULLO
(Mütevelli Heyeti, Proje Müdürü)

Mentorun Adı ve İletişim Bilgileri
Ümit ÖZTÜRK

Ortak kuruluşun kısa açıklaması
Avrupa-Akdeniz Kaynakları Ağı (Euro-Mernet), haber ve bilgi toplama, 

çevre, kalkınma, sosyal adalet ve sivil toplumla ilgili stratejik araştırma ve 
eğitim konularında uzmanlaşmış, kâr amacı gütmeyen, bağımsız, bağlantısız ve 
partizan olmayan bir bölgesel organizasyondur. Avrupa-Akdeniz bölgesindeki 
ülkelerdeki özgürlükler. Euro-Mediterranean Resources Network, kâr amacı 
gütmeyen bir şirkettir ve garanti ile sınırlıdır ve aynı zamanda Birleşik Krallık 
Yardım Komisyonu’nda bir hayır kurumu olarak tescil edilmiştir. Euro-
Mernet, Avrupa-Akdeniz bölgesindeki halklar ve kuruluşlar için önde gelen 
bir haber, bilgi, tavsiye, eğitim ve rehberlik merkezi olmaya çalışmaktadır.

Ana aktiviteler:
• Topluluk Desteği: Tavsiye, rehberlik, yönlendirme, mentorluk, 

savunuculuk.
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• Medya Birimi: Topluluk medyası, yayıncılık, yayıncılık.
• Eğitim Hizmetleri: Topluluk medyası, topluluk sanatları, iletişim ve 

halkla ilişkiler becerileri, sosyal medya, çeşitlilik, şiddet içermeyen iletişim ve 
karşı ve alternatif anlatılar geliştirme.

• Toplum Geliştirme Hizmetleri: Çeşitli topluluklar arasında katılımı ve 
dayanışmayı artırmak için kendi topluluk ve gönüllü grup, stratejik ve taktik 
tavsiye, rehberlik, savunuculuk, kültür ve sanat projeleri kurma desteği.

Aşağıdakileri içeren gayri resmi öğrenme ve farkındalık projeleri 
yürütüyoruz:

• Bölgesel kültürel çeşitliliği vurgulamak için Radyo EuroMernet 
(2010’dan beri)

• Dünya sinemasını keşfetmek için EuroMernet Film Kulübü (2011’den 
beri)

• Dünya şiirini keşfetmek için EuroMernet Şiir Kulübü (2016’dan beri)
• Avrupa-Akdeniz bölgesine özellikle odaklanarak dünya tarihini ve 

kültürel çeşitliliği keşfetmek için EuroMernet Kültürel Miras Kulübü (2016’dan 
beri)

• Scribe Tribe (2018’den beri) dünya edebiyatı odaklı yaratıcı yazarlık 
kursu

• Sanat, edebiyat ve müzik gibi kültürel konularda festivaller, fuarlar ve 
sergiler.

• Avrupa Konseyi’nin Nefret Söylemine Hayır Hareketi kampanyasının 
ulusal ortaklarıyla kros projeleri (eğitim kursları, çalışma oturumları) (2015 - 
2019; İrlanda, Arnavutluk, Gürcistan, Almanya, İtalya, Türkiye)

Uluslararası faaliyetler
Topluluk medyası, topluluk sanatları, kültürel miras, gençlerin 

güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği, çevre sorunları ve sosyal adalet konularında 
düzenli olarak haber ve bilgi toplama, stratejik araştırma, yayınlama, yayınlama 
ve eğitim konularında çalışıyoruz. Avrupa-Akdeniz ülkeleri.

Ayrıca uluslararası topluluk girişimlerine katılıyoruz ve Avrupa-Akdeniz 
ülkelerindeki topluluk ve gönüllü gruplara tavsiye, rehberlik ve eğitim desteği 
sağlamada ulusal ve bölgesel kuruluşlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Derneğimizin 
sloganı: “Sevgi, barış ve dayanışma.”
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Vakfın Anna Lindh Sanal Akademisi ile ilgili beklentileri
ALF Virtual Academy’nin ortak kuruluşları ile eğitim modüllerinin 

sunulması yoluyla yüksek eğitimli, yetenekli ve yetkin katılımcılar arasındaki 
güçlendirilmiş ve uzun süreli işbirliğini görmek için sabırsızlanıyoruz.
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Ortak-4:

Chester Beatty
Kuruluş Yılı:
1968

Ana Yöneticilerin Adı ve İletişim Bilgileri
Jennifer SIUNG (Eğitim Müdürü)
jennys@cbl.ie

Fionnuala CROKE (Yönetici)

Mentorun Adı ve İletişim Bilgileri
Nadia MOUSSED
nadia.moussed@gmail.com

Ortak kuruluşun kısa açıklaması
Chester Beatty, İrlanda’da Avrupa, Orta Doğu, Asya/Doğu Asya 

nadir kitaplar, el yazmaları, dini malzemeler ve dekoratif sanatlardan 
oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapan eşsiz bir müzedir. Chester Beatty, 
koleksiyonlarda temsil edilen topluluklarla aktif bir kültürlerarası sergi ve 
öğrenme programı oluşturdu: Avrupa, İslami, Asya ve Doğu Asya. Chester 
Beatty 38 kişilik bir çekirdek kadroya sahiptir ve Department of Arts, Heritage 
ve Gaeltacht tarafından finanse edilmektedir.

Chester Beatty aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmıştır:
• Yaratıcılık ve yenilikçilik
• Chester Beatty’nin Gençler için Yaratıcı Laboratuvarı’nda 12-17 yaş 

arası gençlerle çalışma
• Kültürlerarası öğrenme ve diyalog müzesi
• Hayatboyu Öğrenme
• İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’daki ilkokul ve okul sonrası 

öğretmenleri hedefleyen dinler arası diyalog
• Qi gong, tai chi, farkındalık ve demans dostu turlar dahil olmak üzere 

izleyiciler için esenlik.
• Covid-19’a hızlı bir yanıt olarak izleyiciler için çevrimiçi katılım

Fionnuala CROKE
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• Farklı topluluklarla etkileşim
• Gönüllülerle çalışmak
• Genel Öğrenme Çıktılarının çocuklar, gençler ve yetişkinler için 

çalıştayların verilmesinde kullanılması; Kültürlerarası Okul programının 
bir parçası olarak Nesne Tabanlı Öğrenme ve Görsel Düşünme Stratejileri 
(2020’de başlatıldı)

• Asya Avrupa Vakfı (ASEF) bünyesinde yer alan Asya Avrupa Müze 
Ağı (ASEMUS) Eğitim Müzesi Değişim programının aktif üyesi ve proje 
koordinatörü

• Kültürlerarası Eğitim Servisi (Eğitim Otoritesi, Kuzey İrlanda) ile 
2012’den bugüne projelerin tasarımı ve teslimi. Bunlar, Chester Beatty ve 
Kuzey İrlanda Ulster Müzesi’nden ilk ve ilköğretim sonrası okullar için çeşitli 
koleksiyonlara dayanan ders planlarını içerir.

• Anna Lindh Vakfı İrlanda Ağı Ortak Eylem seminerinde lider ortak ve 
koordinatör, Mart 2013’te İrlanda Eğitiminde İslam’ı Anlamak; İrlanda Anna 
Lindh Ağı 2015-2016 ile inançlar arası diyalogu araştıran proje liderliğindeki 
3 etkinlik.

• Halen İrlanda Anna Lindh Ağı’nın eş başkanı

Ana aktiviteler:
• Ulusal Kültür Kurumu;
• Müze, sanat kütüphanesi;
• Eğitim organizasyonu.

Vakfın Anna Lindh Sanal Akademisi ile ilgili beklentileri
ALF İrlanda Ağımızın becerilerinden yararlanan bir çevrimiçi eğitim 

programını birlikte oluşturmak/birlikte geliştirmek, özellikle de enformel 
öğrenme sektöründe kültürel olarak çeşitli genç insanlarla mükemmel bir 
çalışma geçmişine sahip seçilmiş mentorumuzun çalışmalarını. Chester 
Beatty, sergileri ve öğrenim programı ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri 
aracılığıyla kültürlerarası diyaloğu teşvik etme deneyimine sahiptir.

.
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Ortak-5:

Association Agir Ensemble
– Moroko
Kuruluş Yılı:
2009

Ana Yöneticinin Adı ve İletişim Bilgileri
Wadii ABDELWAHDI
wadii13@gmail.com

Mentorun Adı ve İletişim Bilgileri
Lahçen TIGHOULA
tighoula@yahoo.com

Ortak kuruluşun kısa açıklaması
Association Agir Ensemble bir Fas derneğidir. Gençler için kültürel 

ve kültürlerarası ve kalkınma işbirliği hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, yani: 
sosyal, ekonomik, eğitimsel, kültürel, sanatsal faaliyetler ve sürdürülebilir 
kalkınma, katılımcı insani kalkınma ve dayanışma ile ilgili her türlü faaliyet ve 
kamu yararı. Kültürel ve kültürlerarası değişimleri, deneyim alışverişini teşvik 
etmek, işbirliği ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurmak.

Ana aktiviteler:
• Eğitim programları,
• Sosyo-ekonomik entegrasyon ve kalkınma programları,
• Değişim, işbirliği ve kültürlerarası diyalog programları
Örnek projeler
• Kültür Kutusu (Euromed Projesi)
• Diyalog için hareket edin, çoğul bir vatandaş olun (Euromed Projesi
• Okuryazarlık programı
• Kadınlar için sosyo-ekonomik entegrasyon programı
• Esnaflar için sosyo-ekonomik entegrasyon programı

Wadii ABDELWAHDI
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Vakfın Anna Lindh Sanal Akademisi ile ilgili beklentileri
Sanal hareketlilik ve kültürlerarası diyalog deneyimini genelleştirin ve 

geliştirin. Sanal olarak öğrenmeye ve paylaşmaya alışın ve hepsinden önemlisi 
uzaktan değiş tokuş yapın.
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Kurslar
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KURS 1:

STK’LAR İÇİN
ORGANİZASYONEL VE
İDARİ GELİŞİM

Personeli yönetme, motive etme ve gerçekleştirme süreci, bina planları 
ve politikaları da dahil olmak üzere sistemlerin kurulmasını içerir. Bu sistemler 
insan kaynakları yönetimi kapsamındadır.

Modül 1: Stratejik Planlama
İlk Kursumuzun ilk modülü, topluluk gruplarının bir vizyon 

tanımlamasına ve değişimi hayata geçirmek için pratik yollar geliştirmesine 
yardımcı olmak için kullanılan pratik bir planlama süreci olan VMOSA’yı 
(Vizyon, Misyon, Hedefler, Stratejiler ve Eylem Planları) tanıtmakla başlar, 
aynı zamanda bir plandır. Bu, kuruluşun uzun vadeli vizyonlarını göz önünde 
bulundurarak kısa vadeli hedefler belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmasına 
yardımcı olur.

VMOSA’nın bileşenleri şunlardır:
• Vizyon (Rüya): Sağlıklı çocuklar gibi toplumunuz için ideal koşulları
ele alır.
• Misyon (Ne ve Neden): Grubun ne yapacağını ve bunu neden 

yapacağını açıklar. Yetersiz barınma gibi sorunlar gibi vizyon ifadelerinden 
daha somuttur.
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• Hedefler (Nelerin Ne Kadarının Ne Zaman Başarılacağı): Girişimin 
geniş hedefleri için belirli ölçülebilir sonuçlara atıfta bulunurlar.

• Stratejiler: Girişimin amaçlarına nasıl ulaşacağını açıklayan stratejiler

Bu modülün sonunda aşağıdaki soruların cevaplarını alacaksınız:
• Kuruluşunuz için neden bir yapı geliştirmelisiniz?
• Kuruluşunuz için ne tür bir yapı uygundur?
• İnisiyatifinize rehberlik etmesi için neden bir grup oluşturup toplamak 

istiyorsunuz?
• Çok sektörlü görev gücü veya eylem komitesi nedir?
• Neden bir görev gücü veya eylem komitesi oluşturmalısınız?
• Neden bir yönetim kuruluna ihtiyacınız var? Ve nasıl bir yönetim 

kurulu istiyorsun?
• Yönetim kurulu üyeleriyle eylemi nasıl başlatmalısınız?
• Kurul üyelerini ne zaman ve nasıl eğitebilirsiniz?
• Planlama sürecine neden ve ne zaman ihtiyaç duyuyorsunuz?
  
Modül 2: İnsan Kaynakları Yönetimi
İlk kursun ikinci modülü, insan kaynakları yönetimi temalarını, 

çalışanlarla bir sözleşmenin nasıl işe alınacağını ve yapılandırılacağını ve 
görevlerinin nasıl tanımlanıp değerlendirileceğini ve ayrıca gönüllülerin nasıl 
dahil edileceğini tanıtmaktadır.

Modülün sonunda öğrenecekleriniz:
• İnsan Kaynakları Bilgi Sistemine (HRIS) neden ihtiyacınız var ve 

kuruluşa nasıl faydalı olabilir?
• Personelinizi nasıl işe alabilirsiniz? (Modül size iş sözleşmesi ve 

iletişimde nelerin dahil edilmesi gerektiği konusunda bir kılavuz sağlar.)
• Performans Yönetim Sistemi nedir ve neden gereklidir?
• Yıllık Performans Planı nedir ve nasıl geliştirilir?
• Bir çalışanın görevleri nelerdir?
• Personelin performansının değerlendirilmesi nedir?
• Organizasyon neden gönüllüleri işe almalı ve gönüllülere nasıl 

davranılmalıdır?
• Bir gönüllü koordinatörün görevleri nelerdir?
• Gönüllü katılımı için bir plan nasıl tasarlanır ve stratejik plan nedir?
• Gönüllü programı nedir ve onu tasarlamanın adımları nelerdir?
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• Gönüllüleri ne zaman ve nasıl işe almalısınız? (Modül bunun için bir 
çerçeve sağlar.)

• Gönüllüler için bir eğitim programı nasıl tasarlanır?

Modül 3: Kaynak Yaratma Becerileri
İlk kursun üçüncü modülü, çevrimiçi bağış toplama veya tabandan bağış 

toplamanın yeniden biçimlendirilmiş bir versiyonu olarak yapılan bireyler, 
işletmeler, hayır kurumları veya devlet kurumlarını dahil ederek gönüllü mali 
katkılar arama ve toplama süreci olan bağış toplama üzerine odaklanmaktadır. 
Kaynak yaratmanın önemi, STK’ların hayatta kalmasını ve STK’ların 
amaçları doğrultusunda üstlendikleri tüm çalışmaların sürdürülebilirliğini 
sağlamasından kaynaklanmaktadır.

Modül, size farklı fon türlerini ve onu artırma yöntemlerini tanıtacaktır. 
Ayrıca, profesyonel ya da gönüllü olabilen bağış toplamayı yapan kişilerin 
türü hakkında bilgi edineceksiniz.

Herhangi bir kuruluşun, adımları A’dan Z’ye ana hatlarıyla belirtilen ve 
bu modülde açıklanan bir bağış toplama stratejisine ihtiyacı vardır. Bu strateji 
kaynak yaratma faaliyetlerinin reflekslerle yönetilmesini engellediği için 
kritiktir, ayrıca bir yol haritası olarak değerlendirilir. STK’lardaki herkesin 
aynı resmi bağış açısından görmesini sağlar.

Farklı kaynak yaratma sistemleri ve süreçleri de adım adım açıklanan 
bu modülde ele alınmıştır.

Buna paralel olarak, belirli bir süre boyunca (genellikle 1 yıl) tüm bağış 
toplama faaliyetlerini organize eden bir belge olan bağış toplama planı için 
periyodik veya yıllık planın yanı sıra iletişim yöntemleri ve bağış kanalları 
hakkında bilgilendirilirsiniz. ve kaynaklar veya başka bir deyişle bağışçılar.
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KURS 2:

STK’LAR İÇİN SAVUNUCULUK, 
STRATEJİLER, BECERİLER VE
ARAÇLAR

Bu modülün temel amacı, Savunuculuk ve Lobicilik kavramlarını geniş 
bir perspektiften ele alarak başarılı bir Savunucu olmak için gerekli beceriler 
konusunda farkındalık yaratmaktır.

Modül 1: Savunuculuğu Anlamak
İkinci kursun ilk modülü, Savunuculuk kavramının tanıtılmasıyla 

başlar. Bu modülün temel amacı, Savunuculuk ve Lobicilik kavramlarını geniş 
bir perspektiften ele alarak başarılı bir Savunucu olmak için gereken beceriler 
konusunda farkındalık yaratmaktır.

Savunuculuk, tutumları, sosyal ilişkileri ve güç ilişkilerini etkileyen, sivil 
toplumu güçlendiren ve demokratik alanlar açan bir sosyal değişim sürecidir.

Modül, savunuculuk kavramını farklı bakış açıları, savunuculuk stratejik 
analizi ve başarı yöntemleri çerçevesinde size tanıtacaktır.

Bu modülün sonunda aşağıdaki soruların cevaplarını alacaksınız: 
• Savunuculuk nedir ve nasıl yardımcı olabilir?
• Savunuculuk hakkındaki mitler ve yanlış kanılar.
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• Kullanım (Savunuculuk faaliyetleri ve organizasyonları, temsil ve 
katılım)

• Savunuculuğu anlama
• Kendiniz ve başkaları için nasıl savunucu olunur (Öz-savunuculuk, 

sağlık hizmetlerinde öz-savunuculuk, başkaları için bireysel savunuculuk)?
• Savunucu nasıl yardım edebilir?

Modül 2: Stratejik Analiz ve Savunuculuğun Zorlukları
İkinci kursun ikinci modülü savunuculuk stratejisine odaklanır.
Strateji, uzun vadeli hedeflerinin peşinde bir organizasyon tarafından 

izlenecek faaliyetlerin modelidir.
Hareket içindeki ‘yerleştirme’ de dahil olmak üzere terim amacı. 

Savunuculuk karmaşık olabilir, ancak iyi odaklanmış ve tanımlanmış bir 
strateji, bir ‘rota haritası’ sağlayarak işleri basitleştirebilir. Savunuculuk 
stratejisi esasen şudur: Savunuculuk nasıl olacak, nerede ve nasıl çalışacak ve 
sonuçlarının nasıl ölçüleceği.

Strateji hem bir süreç hem de bir beceri (stratejik planlama) olarak 
düşünülebilir. Stratejik planlama, başkalarının planlarımızdan haberdar 
olmasını ve dahil olmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. Stratejik 
mesajlar, etkili iletişim üreten ilgili kitlelere hedeflenir.

Bu modül, nereye gittiğinizi belirlemenize ve ardından yolculuğu 
bölümlere ayırmanıza yardımcı olacaktır. Rakipler ve müttefiklerle başa 
çıkmak için strateji belgesini ve stratejilerini yapılandırmayı öğreneceksiniz. 
Yeni organizasyonların dahil edilip edilmeyeceğini ve nasıl dahil edileceğini 
belirlemek için ‘Diğer Oyuncular’ analizi yapmak önemlidir. Bu ‘diğer 
oyuncular’ müttefik veya rakip olma potansiyeline sahiptir.

Ayrıca, paydaş yönetiminde kilit rol oynayan ve ortaya çıkarılması ve 
analiz edilmesi gereken kişisel faktörleri öğreneceksiniz. Modül, rakipler, 
müttefikler ve ortak çalışma modelleriyle başa çıkmak için ana stratejileri 
açıklar. Bunlar ağ, birleşme ve ittifaklardır.

Modül 3: Savunuculuk ve Lobicilik
İkinci kursun üçüncü modülü, savunuculuk ve lobicilik temalarını 

tanıtır.

Savunuculuk, aşağıdakiler dahil olmak üzere üç tür faaliyete ayrılabilir: 
• Temsil: Topluluk önünde kendi adına veya başkası adına konuşmak.
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• Mobilizasyon: Başkalarını sizinle topluluk önünde konuşmaya teşvik 
etmek.

• Yetkilendirme: Başkalarının topluluk önünde konuşma ve sesini 
duyurma hakkına sahip olduklarını bilmelerini sağlamak.

Savunuculuk genellikle karar vericilerin belirli lobi faaliyetlerini içerir. 
Lobicilik karmaşık ve hassas bir iştir; çok iyi hazırlanmış yaklaşmak gerekir. 
Lobicilik, hedeflenen bir faaliyettir ve esas olarak karar verici kişiler üzerinde 
doğrudan bir etkiden oluşur.

Bu modülde ayrıca yerel politikalar hakkında bilgi edineceksiniz. 
Bunlar, topluluğun belirli bir zaman çerçevesinde belirli bir yetki alanındaki 
çalışmalarının yönünü ve hedeflerini belirlediği stratejik belgelerdir, yani, 
Savunuculuk, bir amaç için destek toplamak, para toplamak gibi “rutin” işler 
için en iyi şekilde tutulur. Bir topluluk girişiminin veya programının üyelerini 
işe almak sizi gitmek istediğiniz yere götürmez.

Bu modül sonraki soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır:
• Bir savunuculuk kampanyası planlamaya başlamak için en iyi zaman 

ne zamandır?
• Savunuculuğun temel bileşenleri nelerdir?
• Hayatta kalma becerileri hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?
• Medya ve medya savunuculuğu nelerdir?
• Medyayı neden kullanabilirsiniz?
• Neden medya savunuculuğuna katılmalısınız?
• Medyaya ne zaman odaklanmalısınız? / Medyayla bağlantı kurmanın 

tam zamanı ne zaman?
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KURS 3:

STK’LARDA PROJE YÖNETİMİ,
RAPORLAMA VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR &
ETKİN KAYNAK YÖNETİMİ 

Proje yönetimi, üzerinde anlaşmaya varılan parametreler dahilinde 
proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, 
yöntemlerin, becerilerin, bilgi ve deneyimin uygulanmasıdır.

Modül 1: STK’larda Proje Yönetimi
Üçüncü kursun ilk modülü, kararlaştırılan parametreler dahilinde 

proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, 
yöntemlerin, becerilerin, bilgi ve deneyimin uygulanması olan proje 
yönetimini sunar. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçeyle sınırlı 
nihai çıktılara sahiptir.

Birçok farklı proje türü var:
• Avrupa projeleri
• Ülkelerinin her birinde STK’ları destekleyen projeler
• Farklı ülkelerin büyükelçilikleri tarafından önerilen projeler
• Dayanışma projeleri.
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Bu modül, proje yönetiminin ayrıntılı açıklamasına odaklanmıştır. 
Bunun yanında nasıl proje yazılacağını, nasıl uygulanacağını, faaliyetleri, 
riskleri tasarlamayı ve paydaşlarla nasıl işbirliğine dayalı ilişkiler kuracağınızı 
öğreneceksiniz. Ayrıca, projenin gelişimini nasıl haklı çıkaracağınızı ve 
yöneteceğinizi keşfedeceksiniz.

Modülün sonunda öğrenecekleriniz: 
• Proje yönetimi nedir, nelerden oluşur?
• Farklı STK türleri.
• STK’ların uygulayabileceği proje türleri
• Proje yönetiminin hedefleri nelerdir?
• Proje yönetimi üçgeni nedir?
• Proje fizibilite analizi nasıl yapılır?
• Projeyi yazma aşamalarının ayrıntılı açıklaması (Proje fizibilite analizi 

nasıl yapılır, proje yürütme, işin izlenmesi ve kontrolü, proje kapanışı).
• Proje yönetimi metodolojileri (PMM), metodoloji seçimi
• Faaliyet uygulama planı, idari ve hukuki İşlemler
• Zaman ve bütçe, proje performansı, proje insan kaynakları
• Projede risk yönetimi
• Tedarik ve arz
• Paydaşlar ve ilgili taraflarla iletişim

Modül 2: STK’larda Proje Raporlama Süreci
Üçüncü kursun ikinci modülü proje raporunu açıklar. Rapor resmi ve 

gayri resmi olabilir. Her ikisi de projenin bu durumunu hibe veren kuruma, 
ilgili paydaşlara vb. iletmek için kullanılır. Projenin durumu, aşağıdakilerin 
genel bir özetini verdiği için önemlidir:

• Görev tamamlandı, tamamlanıp tamamlanmadıklarını gösterir.
• Raporlama dönemine kadar yapılan faaliyetlere genel bir bakış vererek 

ve programın ilerisinde mi yoksa gerisinde mi olduğunuzu belirlemek.
• Bütçe sınırında veya bütçenin üzerinde olsanız da maliyet değişimi.
• Risk değerlendirmesi, raporlama dönemine kadar herhangi bir riskin 

oluşup oluşmadığı.
• İlk plandan farklı herhangi bir değişiklik yapılmışsa, değişiklikler.
• Masrafların ve bütçe zaman çizelgesinin mali takibi.
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Bu modülde öğrenecekleriniz: 
• İdari ve yasal belgelerin sınıflandırılması
• Resmi ve gayri resmi olanlar dahil olmak üzere en yaygın yasal proje 

belgeleri
• Ön raporun tanımı/ana unsurlar
• Ara rapor/ayrıntılı açıklaması
• Dijital raporlama/3 tür raporlama
• Son rapor
• Raporun kalitesiyle ilgili sorular
• Etki ölçümü ve değerlendirmesi
• Uzman değerlendirme ve kontrol
• Proje kapanış süreci: Bu tüm çıktıların sonuçlandırıldığı ve resmi 

olarak aktarıldığı ve gerekli tüm belgelerin imzalandığı, onaylandığı ve 
arşivlendiği aşamadır.

• Proje kapanışı neden önemlidir?

Modül 3: STK’larda Kaynak Yönetimi
Üçüncü kurstaki üçüncü modülün amacı, kaynak yönetimini sunmaktır. 

Kaynak yönetimi süreci, bir projenin kaynaklarını, bunlardan en iyi şekilde 
yararlanmak ve herhangi bir üyenin (insan kaynakları) etkin yeteneklerinin 
ötesinde yetersiz veya fazla istihdam edilmesini önlemek için başarılı ve etkili 
bir şekilde izleme ve kullanma stratejisidir. Kaynaklar, projenin amaçlarıyla 
açıkça bağlantılı olmalıdır.

6 ana aşama vardır: 
• Kaynak yönetimini planlayın: Eldeki tahmini kaynaklarla bağlantılı 

açık bir strateji oluşturun.
• Proje kaynaklarını tahmin edin: Proje yöneticisinin, uygulama aşaması 

için belirli ihtiyaç duyulan kaynakların ne olacağına dair önceden doğru bir 
değerlendirme yapması gerekir.

• İhtiyaç duyulan kaynakları edinin: Proje döngüsünün genel başarısı 
için en uygun kaynakların tahmin edilmesinde ve seçilmesinde rehberlik 
sağlar ve devam ederken bunların tükenmesi gibi istenmeyen senaryoları 
önler.

• Ekip süreci: Proje uygulama ağına dahil olan her bir personel üyesinin 
rolleri ve sorumlulukları hakkında net bir strateji geliştirin.

• Ekibi yönet: Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında kaynakların ve ekip 
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üyelerinin beklenen sonuçları sağladıklarından emin olmak için izleme, proje 
ömrü boyunca ortaya çıkabilecek sorunları/zorlukları takip etme.

• Kontrol kaynakları: Proje Yöneticisi, kullanılacak kaynakların tahmini 
ile fiili olarak kullanılanlar arasında herhangi bir değişiklik olup olmadığını 
değerlendirmelidir.

Bu modülde ayrıca proje yürütme üzerinde çalışmaya başlamadan önce 
Proje Yöneticisinin sahip olması gereken önemli noktaları öğreneceksiniz.

Ayrıca mevcut kaynakları etkin, ekonomik ve belirli durumlarda etik 
olarak kullanmak için kaynak yönetimi alanında uygulanabilecek farklı 
tekniklerle tanışacaksınız.

Modülün sonunda öğrenecekleriniz:  
• Kaynak Yönetiminin Tanımı
• Ana Şartlar
• Kaynak Yönetiminde Süreçler
• Kaynak Yönetim Planının Hazırlanması
• Kaynak Yönetimi Uygulama Örnekleri
• Değerlendirme
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KURS 4:

STK’LAR İÇİN
STRATEJİK İLETİŞİM

İletişimin amacı, hedef kitlede olumlu bir tutum, düşünce ve davranış 
değişikliği oluşturmak ve etkili bir kurumsal kimlik oluşturmaktır. STK’lar, 
toplumsal fayda yaratmak için iletişimi stratejik olarak planlamalı ve 
uygulamalıdır.

Modül 1: STK’larda İletişim
Dördüncü kursun ilk modülü, Sivil Toplum Örgütlerinde İletişimi 

tanıtmaktadır.
İletişim, iki yönlü bir anlam paylaşım sürecidir. En az iki kişi veya grup, 

hatta bilgisayarlar gibi makineler arasında karşılıklı bilgi paylaşımını içeren 
herhangi bir eylem iletişimdir.

Toplumsal değişim ve dönüşümün en önemli kurumları olan sivil toplum 
kuruluşları, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle toplumlarının demokratikleşme, 
ekonomik kalkınma, dijital dönüşüm konularında önemli görevler 
üstlenmekte ve bu görevleri yerine getirirken stratejik olarak planlamak ve 
uygulamak zorundadırlar. Sosyal fayda yaratmak için iletişim.

Karşılıklı bilgi paylaşımını engelleyen birçok durum olduğu için bu 
modül ayrıca iletişimde karşılaşılan temel problemler ve engeller üzerinde de 
durulacaktır.
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İletişimde yaşanan sorunlar, iletişimin etkinliğini belirleyebilir ve 
iletişim sürecinden istenilen sonuçların alınmasını engelleyebilir. Bireyler 
yaşamdaki birçok sorunla olduğu kadar iletişim sorunları ile de mücadele 
etmek zorundadır.

Bu modülü tamamladığınızda aşağıdaki konularda bilgi ve becerilere 
sahip olacaksınız:

• Kavram olarak iletişim
• İletişim süreci (gönderen, mesaj, kodlama, kod çözme)
• İletişim kanalları (kişilerarası ve kitle iletişim)
• İletişimde kanalların seçimi
• İletişim türleri
• Kurumsal İletişim (İç ve dış iletişim)
• STK’lar için stratejik iletişim
• STK’lar ve medya ilişkileri (medya kapsama yöntemleri)
İletişim uygulama alanları: kurumsal iletişim, reklam, halkla ilişkiler, 

medya ilişkileri, kriz yönetimi, itibar yönetimi, lobicilik, etkinlik yönetimi, 
kurumsal kimlik, ilişkiler.

Modül 2: STK’larda İletişim Stratejisi Geliştirme Süreci
Dördüncü kursun ikinci modülü, kurumsal iletişimin uygulama alanları 

ve iletişim kampanyası hazırlık süreci ile ilgili temaları tanıtmaktadır.
Bir kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması ve işleyişinin sağlanması 

için tüm paydaşlar arasında uyum, koordinasyon, bilgi akışı, motivasyon, 
güven, verimlilik, kalite ve kontrolün belirli kurallar dahilinde gerçekleşen bir 
iletişim süreci ile sağlanması gerekir. Çünkü bireyler bir kişi ve kurumla ilgili 
kararlarını saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede verirler. Etkili iletişim ile 
bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kurumlar 
hem iç hem de dış hedef kitleleriyle iletişimlerini bütünleşik bir strateji ile 
planlamalı ve uygulamalıdır.

Kurumsal iletişim uygulama alanları şunlardır:
Reklam, halkla ilişkiler, medya ilişkileri, tanıtım, lobicilik itibar yönetimi 

sponsorluğu, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi, kurumsal kimlik 
ve imaj, çalışan / üye ilişkileri ve toplum ilişkileri.

Modülde kurumsal iletişimin tüm alanları açıklanmıştır.
Bu ders aynı zamanda stratejik iletişim kampanyasının nasıl 
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oluşturulacağını da açıklar. Stratejik iletişim kampanyasının temel amacı 
stratejiler oluşturmak, uygulamak ve sonuçlarını izlemektir. Başarılı 
kampanyalar, hedef kitleye hissettiren, fark yaratan, gündemi belirleyen 
ve hedef kitlenin kampanyanın amaçları doğrultusunda hareket etmesini 
sağlayan çalışmalar oluşturabilmektir.

Stratejik iletişim kampanyası aşağıdaki konularda açıklanmaktadır:
• Stratejik iletişim planı uygulamaları
• Stratejik bir iletişim kampanyasının adımları
• Kurumun kampanyayla ilgili reklam ajansına verdiği brifing
• Durum analizi, pazar analizi, hedef kitle analizi, swot analizleri
• Kampanyanın amacı
• Yaratıcı strateji (yaratıcı strateji süreci, yaratıcı insanların beyin 

fırtınası.)
• Medya stratejisi
• İletişim bütçesi
• Uygulama (yaratıcı strateji ve medya stratejisine uygun reklamların 

üretildiği ve yayınlandığı aşamadır)
• İletişim kampanyasının üretim tarzı
• İletişim kampanyasının üretim formatları.

Modül 3: STK’larda İletişim Araçlarında Mesaj Sunumu ve 
Uygulamaları

Dördüncü kursun üçüncü modülü, kurumsal iletişimde mesaj tasarımı 
ve uygulamaları hakkında bilgi vermektedir. Stratejik iletişim planında en 
önemli konulardan biri, iç ve dış hedef kitleye ne söyleneceğinin, nasıl ve 
hangi araçlarla, ne zaman ve hangi bütçeyle söyleneceğinin belirlenmesidir. 
İletişimde mesajların hedef kitleye ulaşabilmesi için bireylerin kullandığı 
iletişim ortamları ve araçları içerisinde yer alması gerekir ve hedef kitle ile 
buluşmayan yaratıcı bir mesajın etkisinden söz edilemez.

Bu modül, dış hedef kitle için iletişim araçları ve ortamlarında mesajın 
tasarımı ve uygulamalarına odaklanmaktadır. Bu ortamlar; 

• Medya ile ilişkiler (basın bülteni, gazete ve dergi reklamı, reklam, 
röportaj, basın toplantısı, basın gezisi vb.),

• Basılı materyaller (broşür, katalog, afiş vb.), radyo ve televizyon, 
internet ve sosyal medya.
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Tüm bu ortamlar modülde açıklanmıştır. Ayrıca, sonraki konuları 
bulacaksınız:

• Görselleştirme teknikleri (sözlü öğeler, başlık, alt başlık, başlık türleri, 
resmin altındaki metin, slogan, logo – amblem)

• Televizyonda ve internette reklamlar
• Sosyal ağ sitelerinin kullanıcılar ve kuruluşlar açısından çeşitli 

avantajları ve dezavantajları.

Bu modülün sonunda öğrenecekleriniz:
• Kurumsal iletişim uygulama alanlarından mesajın tasarımını ve 

özelliklerini açıklamak,
• Medya ilişkilerinin ve mesaj uygulamalarının farklı iletişim araçlarına 

nasıl dayandığını açıklamak; ve
• Medya planlama stratejisi konusunda bilgi ve beceriye sahip olmak.
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KURS 5:

LİDERLİK 

Topluluk liderleri, topluluklarının refahı ve gelişimi için sorumluluk alır. 
Bu modül, liderliğin neden önemli olduğunu ve lider olmak için becerilerinizi 
nasıl geliştirebileceğinizi ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Modül 1: Topluluk Lideri
Beşinci kursun ilk modülü, nasıl topluluk lideri olunacağını öğretmektir. 

Topluluk liderleri, topluluklarının refahı ve gelişimi için sorumluluk alır. Bu 
modül, liderliğin neden önemli olduğunu ve lider olmak için becerilerinizi 
nasıl geliştirebileceğinizi ayrıntılı olarak açıklar.

Aşağıdaki adımları izleyerek sizde lider olabilirsiniz:
• Girişken olmak ve pratik yapmak
• Başkalarının liderliğini gözlemlemek
• Bir akıl hocası bulma
• Bir derse veya atölye çalışmasına katılmak
• Liderler ve liderlik hakkında kitaplar okumak

Bu modül aynı zamanda iyi liderlerin sahip olduğu bazı beceri ve 
nitelikleri de açıklamaktadır.
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Liderlerin becerileri:
• Kişisel vizyon yaratmak için büyük hayaller kurun
• İnsanları dinleyin
• Kendi toplulukları için sorumluluk alacak kişi olduğuna karar vermek
•Hedeflerin belirlenmesi
• Gruptaki bireyleri düşünün
• Grubu bir bütün olarak düşünün
• Programlar ve politikalar önermek
• İşi bitirin

Liderlerin nitelikleri:
Dürüstlük, cesaret, bağlılık, başkalarını önemseme yeteneği, yaratıcılık 

ve esneklik.

Bu modülün sonunda şunları öğreneceksiniz:
• Liderin vizyonu nedir?
• Bir topluluk lideri için yaratıcılık nedir?
• Olanakları nasıl keşfediyor ve yaratıyorsunuz?
• Topluluğunuz hakkında bilgi edinin (ilişki kurun, topluluğunuzun 

içindeki ve dışındaki kaynakları araştırın, eski varsayımları test edin).

Modül 2: İnsanların ihtiyaçları
Beşinci kursun ikinci modülü, insanların liderden ve kuruluştan neye 

ihtiyaç duyduğunu ve ne istediğini anlamaya odaklanır. Bu modül bölümlere 
ayrılmıştır. İlk bölüm, insanların sahip olduğu bazı ihtiyaçları açıklamaktadır. 
İyi bir lider, insanların gerçekten ne istediğini anlayacaktır. Ayrıca hem bir 
bütün olarak toplum hem de bireysel üyeler için vicdanlı bir liderin bilmesi 
gereken birçok farklı ihtiyaç türü vardır. Bunlar dört genel kategoriye 
ayrılabilir: 

• Bilgi ihtiyaçları: Bunlar, bir liderin anlaması ve yanıt vermesi için daha 
basit ihtiyaçlardan bazılarıdır. Örneğin, üyeler nasıl toplantı yöneteceklerini 
biliyor mu?

• Fiziksel ihtiyaçlar/Kişisel ihtiyaçlar: Örneğin: takdir, anlayış, kişisel 
bakım vb.

• Lider neden insanların ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı: Belirlenen 
ihtiyaçlar, grubun paylaşılan ve istenen hedeflere doğru ilerlemesini sağlar, 
bu hedeflere ulaşmak bir başarı duygusu yaratabilir. Başkalarının ihtiyaçlarını 
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dinlemeye hazır olan bir liderin, ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışacak bir 
gruba sahip olma olasılığı daha yüksektir.

• Bir lider insanların ihtiyaçlarını en iyi nasıl anlayabilir? Ancak hepsinin 
arkasındaki genel fikir, liderin geri bildirim toplamanın en iyi yollarını 
planlaması ve ardından bunu organizasyonun günlük yaşamının normal bir 
parçası haline getirmesidir.

İkinci bölüm, liderin hizmet etmek istediği insanların ihtiyaçlarının en 
iyi nasıl anlaşılacağının yollarını açıklar. Bunlar: insanlara neye ihtiyaçları 
olduğunu sorun, iyi bir ilişki sürdürün, araştırmanızı yapın, insanlar, işimiz 
ve daha geniş topluluk arasında bağlantılar kurun, erişilebilir olun.

 Son bölümler, bağlılık ve çalışanların kendilerini saygılı hissettikleri bir 
örgüt kültürü oluşturmaya odaklanmaktadır.

Bağlılık, belirli bir organizasyona, amaca veya inanca bağlılık ve dahil 
olma isteğidir. Bir kuruluşa veya çabaya bağlı olan insanlar, bunun gerçekten 
önemli olduğuna inanırlar ve ortaya çıkarlar, onu takip ederler ve ona bağlı 
kalırlar. Lider veya grup üyesi, organizasyonda bağlılığı teşvik edebilir. Bunlar 
bu modülde açıklanmıştır. Ayrıca liderler, çalışanlar için iyi hissettiren bir 
ortam oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu modülde açıklanan farklı adımlar 
vardır.

Modül 3: İlişki kurma
Beşinci kursun üçüncü modülü, ilişki kurma, neden ve ne zaman ilişki 

kuracağınıza odaklanır. İlişkiler, faaliyetleri organize eden tüm topluluklar 
için yapı taşlarıdır. İş arkadaşlarımızla, hizmet verdiğimiz topluluklarla ve 
hatta düşmanlarımızla olan ilişkilerimiz, hedeflerimize ulaşmanın araçlarıdır.

Bir proje planladığınızda, ilişkileri kurmak için gereken süreyi planınıza 
dahil etmeniz gerekir. İnsanların güven inşa etmek için zamana ihtiyacı var. 
İnsanlar ne zaman birlikte çalışsa, güvenilir ilişkilere sahip olmaları gerekir. 
Güven eksik olduğunda, insanlar genellikle işbirliği içinde çalışmakta 
zorlanırlar.

Bu model aynı zamanda lider rolünü de tanımlar. Lider, vizyonu iletmek 
için birine ihtiyaç duyar; insanların veya insan gruplarının ihtiyaçlarını 
belirlemek ve seçmenlerini etkileyecek kararlar almak.

Bu modülün son kısmı, karar vermenin neden önemli olduğunu ve sizin 
altınızda karar verenleri denetlemenin, liderliğin iki temel görevi olduğunu 
açıklar. İyi hazırlanmış bir karar, kuruluşunuzun doğru yönde ilerlemesine 
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yardımcı olur ve bu kararların nasıl alındığını sistematik hale getirmek, 
yapılan seçimlerin grubunuz için en iyileri olmasını sağlayabilir. Modüldeki 
bu bölüm, kuruluşunuz içinde sistematik, adil bir karar verme yöntemi 
oluşturmak için bir kılavuz sağlar.

Bu modül, aşağıdaki soruları cevaplayacaktır:
• İlişki kurmak neyle ilgili?
• Neden ilişkiler kurmamız ve sürdürmemiz gerekiyor?
• İlişkileri ne zaman kurar ve sürdürürsünüz?
• İlişkileri nasıl kurarsınız?
• İlişkileri nasıl sürdürüyorsunuz?
• Liderin rolünün önemi
• Karar vermenin önemi.



1. Association of Civil Society
and Development Institute
(ACSDI)
Adres:
Organize Sanayi Bölgesi, 7. Cd. No: 15 
Çekiçler, Odunpazarı, Eskişehir/ Turkey
Telefon:
+90 222 3359037
Web adresi:
http://www.stked.org/en/

2. System and Generation 
International Association
AISBL Belgium
Adres:
Square de Meeus 38/40
1000 Brussels, Belgium
Telefon:
+32 474 62 00 84
Web adresi:
http://sg-brussels.com/system_and_
generation_about_us/

3. The Company Les Nouveaux 
Disparus Belgium
Adress:
Rue de Liedekerke 9
1210, Bruxelles, Belgium
Telefon:
+32-22191198
Web adresi:
http://www.lesnouveauxdisparus.be/

4. Euro-Mediterranean
Resources Network
Adres:
Community Base, 113 Queens Road,
Brighton, BN1 3XG, United Kingdom
Telefon:
+44 (0) 1273251574
Web adresi:
https://www.euromernet.org/

5. Chester Beatty
Adres:
Dublin Castle, Dublin 2, D02 AD92
Telefon:
+353 1 407 0750
Web adresi:
https://chesterbeatty.ie/

6. Association Agir
Ensemble Morocco
Adress:
BP: 6050 safi principal morocco
46000 Safi Morocco
Telefon:
+212 661876711
Web adresi:
http://www.agirensemble.un.ma
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