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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
İstanbul ve Adana’nın hedeflenen topluluklarında vatandaşlık
haklarından mahrum kalan gençlerin karmaşık ve hassas
politik ve sosyoekonomik durumu, az gelişmiş demokratik
ve hesap verebilir sivil toplum ve yerel yönetim kurumlarıyla
ve toplulukların sosyal entegrasyonunu güçlendirmek için
uygulanabilecek sonuç odaklı eylemlerin eksikliğiyle bir araya
geldiğinde, bu grupların son derece düşük sosyal sermayesi
de dikkate alındığında, dışlanmaya yok açmakta ve bu gruplar
sivil toplum diyaloğuna katılma konusunda isteksiz ve yetersiz
bir hale gelmektedir. Dolayısıyla bu projenin çıktıları arasında,
STK’ların ve yerel makamların kurumsal kapasitelerinin ve
dezavantajlı gençlerin kapasitesinin geliştirilmesi; dezavantajlı
gençlerin ihtiyaçlarının analiz edilmesi; hedeflenen yerlerde
kamu alanlarında erişilebilirlik ve güvenliği kısıtlayan temel
engellerin tespit edilmesi ve kapsayıcı kamu alanlarının
oluşturulması yer alacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Yerel kamu alanı sorunlarına ilişkin verilerin toplanması
amacıyla bir mobil e-aracın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması
• İhtiyaç analizi (projenin tanıtılması, açılış toplantısı ve basın
toplantısı)
• Yerel STK’lara yönelik kapasite geliştirme eğitimi
• Halkla istişare etkinlikleri
• Mimariyle ilgili çalıştaylar: Kentsel Eylem Laboratuvarı
(İstanbul ve Adana)
• Tanıtım konferansları
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Projenin amacı, yerel düzeydeki diğer paydaşlarla
ortaklıkta sosyal bir değişim başlatmak ve
gerçekleştirmek üzere, Türkiye’nin düzenlediği
sivil toplum kapasite geliştirme çalışmalarına
katkıda bulunacak, Türkiye ve AB arasında
uzun süreli, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir
sivil toplum diyaloğunu desteklemektir. Proje
özellikle, hedeflenen alanlardaki STK’ların,
yerel yönetimlerin ve dezavantajlı gençlerin
liderlik becerilerini ve kapasitelerini geliştirmeyi;
dezavantajlı gençlere yerel düzeydeki karar alma
süreçlerinde eşit fırsatlar, eşit derecede temsil ve
katılım hakkı sağlamayı; bu gençlerin verimliliğini,
STK’ların ön ayak olduğu, en iyi evrensel
tasarım ve mimari uygulamaları bir araya getiren
açık, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanların
denenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi
yoluyla geliştirmeyi amaçlamaktadır.

