Projenin Adı:
STK ZİRVESİ
Projenin Özeti:
COVİD-19 pandemi süreci ülkemizdeki her alanı etkilediği gibi sivil toplum alanını da
etkilemektedir. Sivil toplum bilincini 16-29 yaş aralığındaki genç gönüllüler arasında
yaygınlaştırma ve Avrupa’daki oranları yakalayabilmeyi kendisine amaç edinen Sivil Yaşam
Derneği Samsun Yerel Kurulu tarafından pandeminin tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına
almasından kaynaklanan. gençlerin sivil toplum arayışına cevap vermek için Samsun’u hedef
alan bir Sivil Toplum Zirvesi gerçekleştirilmek istenmektedir..
Bu zirve üniversiteye yeni katılan ama henüz sivil toplum ile tanışamayan gençlere, sivil toplum
bilincini oluşturmak amacına dayanmaktadır. Hepimiz bilmekteyiz ki sivil toplum gençlerin
kendilerini keşfetme yolculuğunda gençlere her zaman katkı sağlamıştır, gençler sivil toplumun
amacını, işbirliklerini anlamalı ve neler yapılabilecekleri noktasında katkılarını sunmalıdır.
Zirvenin teması bu doğrultuda Sivil Toplum Bilincini Artırmak üzerine hazırlanmaktadır.
Projenin amacı yüz yüze eğitim görememiş ve sivil toplum bilincini kazanamamış, üniversite
sınavından yeni çıkmış, boşluk içerisindeki gençlerin bu boşluğu sivil toplum bilinciyle
kazanmasını sağlamaktır.
Zirve içerisindeki iş birlikçi STK’ların üniversiteyle yeni tanışmış, STK’nın ne olduğu
konusunda bilgisi olmayan gençlerin, Samsun’daki STK’ları tanımasını ve bu doğrultuda da
katılım gösterebilmesini sağlamak amaç edinmiştir. Süreçlerin online devam edecek olması ve
yüz yüze eğitime şu aşamada geçilemeyecek olması, biz sivil toplumcu gençlerin bu şekilde bir
çözüm arayışına gitmesine neden olmaktadır. Bu sayede pandeminin getirmiş olduğu online
ortamları , sivil toplum bilincini artırmak üzerine kullanmış olacak ve zirvenin yüz yüze
gerçekleşeceği durumda zirvenin gerçekleşeceği mekan, yemek vb. masrafların da oluşmaması
sağlanmış olacaktır. Bu sayede maddi bir bütçe kullanmadan gençlerin STK’lar ile tanışması
sağlanmış olacaktır.
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Zirve ilk aşamada sadece STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecektir, bu ilk aşamada
STK temsilcileri ile bir araya gelinecektir ve bu ilk aşamada STK temsilcileri birbirlerini
tanıyacak, STK’lar tanıtılacak, yapılacak projelerden bahsedilecektir. Daha sonrasında
STK’lara görevlendirme yapılacaktır. Bu görevlendirmeler;
OMÜ ve Samsun Üniversitelerindeki ilk sınıfa başlayan gönüllüler ile iletişime geçme,
Üniversiteye yeni başlayan genç kitleye bu zirveyi tanıtma ve katılım göstermelerini teşvik
etme,
Üniversitelerin bölümlerinin paylaşılmasıdır.
Zirve için ilk aşama olan STK’ların buluşması 31 Ekim saat: 14.00- 18.00 arasında olacaktır,
gerekli görevlendirmeler ve tanıma süreçlerinden sonra hedef kitlenin bir form aracılığıyla
WhatsApp grubunda toplanması sağlanacaktır. Gerekli bilgilendirmeler bu gruptan
yapılacaktır.
Daha sonraki aşamalarda aylık döngüler şeklinde tekrarlanacak olan zirve için aynı grup ve
form kullanılacaktır. Zirvenin 1. Sınıf gönüllülerin katılımıyla gerçekleşecek olan devamı ise 7
Kasım tarihinde başlayacak ve aylık olarak tekrarlanacaktır.

Projenin Süresi:
1 Ekim- 9 Ocak
31 Ekim STK’ların kendi arasında buluşması,
7 Kasım Ulaşılan gönüllülerle yapılan 2. Aşama
5 Aralık Ulaşılan gönüllülerle yapılan 3. Aşama
9 Ocak Ulaşılan gönüllülerle yapılan 4. Aşama
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Bu zirveler
14.00- 18.00 arasında gerçekleşecektir.
Projenin Amacı:
Çeşitli STK’ların katılımıyla Samsun’daki gençlere projeye katılım gösteren STK temsilcileri
tarafından bilgilendirme yapılmak, böylelikle Samsun’daki Sivil Toplum Kuruluşlarına
gençlerin katılımı sağlanmak amaçlanmaktadır.
Üniversiteye yeni başlamış gençlerde sivil toplum bilincini oluşturmak amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri:
Covid-19 pandemisi dolayısı ile üniversiteye gelip yüz yüze bir süreç içerisinde bulunamayan
gençlerdeki sivil toplum bilincini yüz yüze dönemdeki oranlara çıkarabilmek istenmektedir.
Projenin Konusu ve Gerekçesi:
Sivil toplum bir gence birçok yönden katkı sağlamaktadır. Bu yönlere topluluk önünde
konuşabilme, sunum yapabilme, mail kültürü, iletişim kurma vb. olarak sıralanabilir. Gençler
sivil toplum bilincini kazanmalıdır. Yüz yüze bir süreçteyken gerçekleşen birçok etkinlik ve
STK’ların kendilerini tanıtmak için yaptıkları çalışmalar pandemi süreciyle birlikte askıya
alınmıştır. Bu nedenle özellikle üniversitelere yeni katılan gençler sivil toplum kuruluşlarını
tanıma noktasında eksik kalmaktadır.
Biz de Sivil Yaşam Derneği Samsun Yerel Kurulu olarak gençlerdeki sivil toplum bilincini
artırmak ve Samsun üniversitelerine katılan öğrencilere sivil toplumu tanıtmak için bir STK
Zirvesi düzenlemek istemekteyiz. Bu zirvenin 30 Ekim’deki ilk aşamasında STK’lar önce
birbirini tanıyacak ve ulaşılabilecek üniversite bölümleri paylaştırılacaktır.
Daha sonra özet kısmında da belirtilen tarihlerde gönüllülerin katılımıyla sürdürülebilir bir
proje olarak gerçekleşecektir.
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Projenin Hedef Kitlesi:
Samsun’daki Samsun Üniversitesi ve OMÜ’ye yeni kayıt olan ilk sınıf öğrencileri hedef
kitlemizdir. Onun dışında sivil toplumu tanımak isteyen tüm Samsun’daki gençler hedef
kitlesine dahil edilir.

Proje Ekibi:
Sivil Yaşam Derneği Samsun Yerel Kurulu

Proje Ortakları:
Toplum Gönüllüleri Vakfı
LÖSEV
TEMA
KIZILAY
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Atakum
Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Proje Faaliyetleri:
Proje faaliyetleri kapsamında SİYAMDER Samsun Yerel Kurulu çalışmalarına başlamıştır.
Samsun’da aktif çalışan STK’lar ile iletişime geçilmiştir. 31 Ekim 2020 tarihinde zirvenin ilk
aşaması gerçekleşecektir. Bu aşamada STK temsilcileri bir araya geleceklerdir, üniversiteye
yeni

katılan gençlere ulaşım noktasında fikirler alınacak ve STK’lar birbirlerini

tanıyacaklardır.
Bu ilk etapta gelen çözüm önerileri ile birlikte gençlere 7 Kasım 2020’de gerçekleşecek olan,
gönüllülerin katıldığı zirvenin 2. Aşaması gerçekleştirilecektir.
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5 Aralık 2020 tarihinde ise 3. Aşama gerçekleşecektir, bu aşamada farklı gençlere
ulaşılacaktır.
9 Ocak 2021 tarihinde ise 4. ve son aşama gerçekleşecektir, bu aşamada yine farklı gençlere
ulaşılmış olacaktır.

Proje Bütçesi:
Projeye dair her şey online olarak gerçekleşecektir. Afişler de online olarak hazırlanacaktır.
Bir bütçe söz konusu değildir.

Projenin Sürdürülebilirliği:
STK Zirvesinin belirli aralıklarla tekrarlanması sağlanmış olacak bu şekilde STK’ların her
seferde yeni gönüllülere ulaşması sağlanmış olacaktır.

İzleme ve Değerlendirme:
Projenin izleme ve değerlendirilmesi projeyi dışarıdan objektif

bir

şekilde

izleyebilecek kişi veya grup tarafından yapılması.

Ayşen Gürsoy
SİYAMDER SAMSUN
Başkanı
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