YENİDEN

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

EŞ FAYDALANICI(LAR)
PROJE SÜRESİ
HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ
PROJENİN UYGULAMA YERİ
KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
TEMAS BİLGİLERİ

PROJENİN AMACI

TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI
TÜRKİYE
ASSOCIAZIONE CULTURE “IL VERGANTE” / İTALYA
CRIME PREVENTION FUND / BULGARİSTAN
15 AY
161.374,72 AVRO / 179.305,25 AVRO
TÜRKİYE (KONYA, İSTANBUL), BULGARİSTAN, İTALYA
www.tcyov.org
NEVIN ÖZGÜN
nevin@tcyov.org
iletisim@tcyov.org

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, suçla ilişkilenmiş gençlere (15-21 yaş) özel olarak
geliştirilmiştir. Türkiye’de 12 yaşın üzerinde olan ve suça
karışan çocuklar adli süreçlere dahil olmaktadır. Mevcut durumunun iyileştirilmesi için proje çıktıları arasında şunlar yer
alacaktır; suçla ilişkilenmiş 20 gencin istihdam edilmesi, 32
gence psikososyal, mesleki ve adli hususlarda mentörlük
desteği verilmesi, 20 mentörün mentörlük kapasitesinin
geliştirilmesi, STK’lar arasında istihdam ve sosyal uyum konularında farkındalığın arttırılması, çocuk adalet sistemine ilişkin sosyal politikalar üzerine bir rapor hazırlanması, TÇYÖV
bünyesinde bir destek biriminin kurulması, hedeflenen
gençlerin yeniden suç işleme eğilimlerinin azaltılması, politika belirleyicilere bir politika belgesinin sunulması, Avrupa’nın
bu alandaki iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması, çocuk
adalet sisteminde faaliyet gösteren kurumların ve aktörlerin
arasında güçlü bir diyaloğun oluşturulması ve başvuru sahibi
kurumun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Araştırma Çalışma Planı (Mülakatlar, anketler, literatür
taraması, odak grup toplantıları, ulusal rapor)
• Eğitim Çalışma Planı (Mentör eğitimleri, kitapçık hazırlama,
Bulgaristan ve İtalya’ya çalışma ziyaretleri)
• Uygulama ve Etki Analizi Çalışma Planı, Mentörlük
Uygulamaları, Birim destekleri (farkındalık toplantıları,
istihdam edilebilirlik faaliyetleri)
• Tanıtım ve Halkla İlişkiler çalışma planı (Film, Proje Kitabı,
Kapanış Konferansı)
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Projenin amacı, Türkiye ve AB Sivil Toplum Kuruluşları
arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde
karşılıklı bilgi alışverişini ve işbirliğini geliştirmektir.
Proje, suçla ilişkilenmiş gençlere yönelik sosyal
uyum ve istihdam araçlarının geliştirilmesi için
çocuk adaleti sistemi konusunda çalışan STK’lar
arasında yapılandırılmış bir diyalog oluşturarak
bu amaca katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje
kapsamında, suçla ilişkilenmiş gençlere sosyal ve
adli destek sağlanması hedeflenmektedir. Sosyal
destek; psikososyal danışmanlık, istihdama yönelik
sosyal uyum ve eğitim sistemine yeniden katılım
şeklinde tanımlanabilir.

