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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Proje ortakları, bu projeye katılan STK’ların geçmiş deneyimleri, 
güçlü yönleri ve (“tanınma konusunda uzmanlık”, “sektörler 
arası ağ” ve “sivil toplum ağı” gibi) kaynaklarına dayalı 
olarak, Türkiye ve İtalya’da tüm sivil toplumu destekleyecek 
ve gelecekteki işbirliğine temel oluşturacak yenilikçi bir 
belgelendirme platformu oluşturulması fikrini ortaya koymuştur. 
Bu amaçla, projenin çıktıları, AB çapında bir ağ oluşturulmasını; 
Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları/özel kuruluşlar/
eğitim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliğini; karşılıklı kalıp 
yargıların azaltılmasını; yaygın eğitim ve VCP’nin tanınmasının 
desteklenmesini; Global-Lokal Belgelendirme Sisteminin 
STK’lar, üniversiteler ve belediyeler de dahil olmak üzere 40 
paydaş ve 120 VCP üyesi tarafından kullanılması ve 4 üniversite, 
4 yerel makam, 2 gönüllülük merkezi ve 60 STK tarafından 
tanınmasını; Yaygın Eğitim modülleri, kullanıcı rehberi ve 
e-öğrenme modüllerinin oluşturulmasını içermektedir. 

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Belgelendirme ve Destek Sisteminin Geliştirilmesi (İhtiyaç 
Analizi, Çalışma Ziyaretleri, Belgelendirme sistemi ve 
Çevrimiçi Platform Geliştirilmesi, geri bildirimlerin alınması 
ve sistemin nihai hale getirilmesi, Yaygınlaştırıcıların Eğitimi)

• Ağ kurma ve Tanıtım (Çevrimiçi Tanıtım, Ulusal konferanslar, 
Basın toplantıları, sonraki stratejinin planlaması)

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, karşılıklı anlayış, sürdürülebilir 
diyalog ve gelecekte işbirliğini sağlamak amacıyla 
AB ve Türkiye’de yerel düzeyde Gönüllülük 
veya Sivil Katılımın (VCP) desteklenmesi 
ve tanınması için çalışan STK’lar arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesidir. Projenin özel amacı, 
AB çapında Mutabakat Zaptı ile desteklenen 
bir sektörler arası ağ kurulması; uluslararası ağ 
yönetiminin güçlendirilmesi; ortak bir Global-
Lokal Belgelendirme Sistemi oluşturulması; 
VCP’nin tanınması hakkında Türkiye ve İtalya’daki 
iyi uygulamaların geliştirilmesi; VCP’nin 
tanınmasına ilişkin bir politika reformunun 
teşvik edilmesi; STK üyeleri  ve gençler arasında 
kültürlerarası öğrenmenin desteklenmesi; STD4 
kapsamında proje tarafları arasında kurulan 
diyaloğun sürdürülmesi ve gençlerin kapasitenin 
geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.
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