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PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Türkiye’den ve Avrupa 
Birliği’nden Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki 
işbirliğini güçlendirmektir. Projenin özel amacı, 
Türkiye ve İtalya’da yaşlılarla ilgili faaliyet 
gösteren STK’lar arasında iki taraflı bilgi 
paylaşımı ve işbirliğini arttırmaktır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Türkiye’de yaşlanmakta olan nüfus gittikçe artmakta ve İtalya’da 
birkaç yıldır devam eden eğilimi takip etmektedir. Her iki ülkede 
de kamu sektörünün sunduğu bakım hizmetlerinin dağınık olması 
nedeniyle STK’ların daha önemli ve daha iyi bir rol üstlenmesi 
gerekmektedir. STK’lar arasındaki diyalog, bilgi/iyi uygulama 
paylaşımını sağlayacak ve yaşlıların sosyal katılımı alanında uzun 
dönemli işbirliğinin önünü açacaktır. Bu nedenle, proje çıktıları 
ile AB ve Türkiye’den STK’lar arasında uzun soluklu bir diyalogun 
oluşturulması ve yaşlılara yönelik bakım hizmetleri / aktif katılım 
alanında çalışan Türk STK’ların güçlendirilmesi hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik politika ve hizmetleri 
düzenleyen sistemin karşılaştırmalı analizi 

• İtalya ve Türkiye’de yaşlıların aktif yaşlanması/yaşam kalitesinin 
arttırılması alanında iyi uygulamaların derlenmesi

• Türkiye ve İtalya’da yaşlılara ilişkin mevcut durumun 
değerlendirilmesi, STK’lar tarafından yürütülen faaliyetlerin 
değerlendirilmesi ve iyi uygulamaların incelenmesi” konulu 2 
ülke raporu hazırlanması

• İtalya ve Türkiye’de 2 çalıştay düzenlenmesi 
• Yaşlılara destek alanında faaliyet gösteren Türk STK’ların 

seçilmesi ve Eğitim İhtiyaç Analizi
• Yaşlılara İlişkin Mevcut Durum; Türkiye ve AB bağlamında 

Politika Geliştirme, Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Metodolojisi 
konularında (3 adet) 2 günlük eğitim düzenlenmesi

• İtalya’ya çalışma ziyareti düzenlenmesi
• İletişim planı ve iletişim araç kiti tasarlanması
• Yaşlılara yönelik içerme konusunda STK’ların rolü ve yenilikçi 

yaklaşımlar hakkında bir uluslararası konferans düzenlenmesi
• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmet veren STK’lar 

arasında iyi uygulamalar-projelere ilişkin akran inceleme 
toplantları düzenlenmesi

• İtalya ve Türkiye’de yaşlılara yönelik bakım hizmetlerine ilişkin 
politika tavsiyeleri hazırlanması

• Uzun dönem işbirliğine yönelik bir ağ oluşturulması
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