PLATFORM HAKKINDA KISA BĐLGĐ
Tanımlama
Platformun adı
Konu alanı

Denizli STK’ları Gelişme Platformu (DESGEP)
25 Ocak 2006
Eğitim (STKlar ve Đyi Yönetişim)

Kurucu ortaklar
(STK’lar)

STK’lar

Ortak 1 adı (Kod : 200601)

Denizli Soroptimist Kulübü (Đş ve Meslek Kadınları
DErneği)

Ortak 2 adı (Kod : 200602)

Denizli Genç Đş Adamları Derneği (DEGĐAD)

Ortak 3 adı (2006-03)

Ege PERYÖN

Ortak 4 adı (2006-04)

FUNĐKA Vakfı

Ortak 5 adı (2006-05)

Cafer Sadık Abalıoğlu (CSA) Vakfı

Not : Talep edildiğinde imzalı platform kuruluş belgesi fakslanabilir.
Genel tanıtım
Bu platform 11 Ağustos 2005’te Merkezi Finans ve Đhale Birimine başvurulmuş olan
projenin yaşama geçirilebilmesi için Denizli STK’larının güçlenmesini ve aralarındaki
işbirliğinin yapılandırılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, alt yapının kurulabilmesi için
eğitim programlarının düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması, elektronik iletişim ağı,
eğitim Merkezinin kurulması temel hedefler arasındadır. Genel olarak amaç ve hedefler
aşağıda sıralanmaktadır:
PLATFORMUN AMAÇ ve HEDEFLERĐ
•
•
•

•
•

•

DENĐZLĐ’de eşitlik, gelişme, barış, kültürel ve ekonomik kalkınmanın sağlanması,
Şehrin etkili ve verimli yönetimini sağlamak üzere çalışmalarda bulunulması,
Kentte yaşayanların özel yaşamlarını, iş hayatlarını ve mesleki icraatlarını
etkinleştirecek ve kolaylaştıracak şekilde, şehir gelişimi ve donanımı için mücadele
edilmesi,
Đnsan yönetiminin gelişimine katkıda bulunulması,
Kadınların, gençlerin, yaşlıların, öğrencilerin, işadamlarının, kısacası her kesimin fikir
ve girişimleri ve demokratik katılımlarıyla Denizli Đlinin kalkınmasına hizmet
edilmesi,
Denizli’deki STK’ların yerel karar alma süreçlerinde katılımcı olarak etkin bir rol
edinebilmesi, dünya standartlarında birer STK olabilmeleri için gerekli bilgi ve
beceriler kazandırılması, teknik ve insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi,
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•

•

•

Hem STK ların hem de hemşehrilerin, muhtarların eğitilmeleri, kent yönetimindeki
insani ve kanuni hakları ve mükellefiyetleri konusunda bilinçlendirilmeleri, STK lar
ile kamu ortaklıklarının güçlendirilmesi,
Denizli’nin iyi yönetişim çerçevesinde yönetilmesi ve kent konseylerinin daha iyi
işlemesi için özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerin sağlıklı ve düzgün yürütülmesinin
sağlanması
Tüm bu amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için Denizli STK’larının gelişme alt
yapısının kurulması

PLATFORMUN FAALĐYETLERĐ
Yukarıda ana hatları ile verilmeye çalışılan amaçların gerçekleştirilmesi için ,
• STK Ortak birliği ve Çalışma Grupları oluşturmak,
• Denizli STK’ları, kamu ve hemşehriler arasında hızlı bir iletişim ağını yani Web
Portalını oluşturmak,
• Denizli’ye yerel ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim ve sosyal hizmet yolları ile
yardımcı olmak,
• Yıllık çalışma raporları hazırlamak, çalışma sürekliliği için yönergeler hazırlamak,
• Sürekli eğitim programları hazırlamak,
• Hemşehriler için öneri geliştirme imkanları yaratmak,
• Her türlü toplantı, seminer, panel, konferans, eğitim çalışması, bilgi-beceri yada
meslek kursu vb gibi etkinlikler düzenlemek
• Ulusal ve uluslar arası hibe fonlarından yararlanmak üzere projeler geliştirmek,
uygulamak
•
ÇALIŞMA ESASLARI
Platform yapılandırma çalışmaları kurucu yürütme kurulu tarafından yürütülmekte
olup, üye STK’lar arttıkça temsilci sayısının da artması ile çeşitli çalışma grupları
oluşturulacak ve çalışma yönergeleri hazırlanacaktır.
BÜTÇE
Katılım ücreti; aylık, yıllık aidat yoktur. Etkinliklerin gelir ve giderleri (yol,
konaklama, yemek, kırtasiye vb.) platform üyeleri ile birlikte planlanarak oluşturulacaktır.
Platformun aktivitelerden elde edeceği gelirler ve bağışlar, dönem koordinatörü olan STK’nın
platform için açtıracağı banka hesabında, bütün platform üyelerinin denetimine açık şekilde
muhafaza edilecektir.
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ETKĐNLĐK PLANI (2006 Yılı planıdır).
Etkinlik

Ay
1

1.
1.1.

1.2
1.3
1.4

2.
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.
5.
5.1

Platformun
1
kurulması
Tüm STK’lara
duyurulması ve
ortaklıkların artırılması
Denizli STK Listesinin
son haline getirilmesi
Platform tanıtım
toplantısı
Platform çalışma
esaslarının
oluşturulması;
Komiteler, çalışma
grupları yönergeleri vb.
Web Portalının
oluşturulması
Eğitim programının
oluşturulması
Eğitim Top: 21.
Yüzyılda vatandaşlık
eğitimi
Eğitim Top: Web
Portalı ve Temel
Bilişim Semineri;
Đnternet okur-yazarlığı
Eğitim Top: Đyi
yönetişim ve kalite
yönetimi uygulamaları
Eğitim Top: Diğer
illerde faaliyet gösteren
kent konseyi
uygulamalarının
tanıtımı
Eğitim: Yasal
düzenlemeler hakkında
eğitim (AN ve FK’nın
hazırlamış olduğu yazı
Eğitim Merkezinin
oluşturulması
Ulusal etkileşim
18. STK-SEMP’nun
Denizli’de
gerçekleştirilmesi

5.2 Denizli’de STK
Kurultayının
düzenlenmesi

2

3

4







5

6

7

Uygulama
sorumlusu/Durum/Sonuç
8

9

11

12
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18. STKSempozyumu için
girişimler sonucunda bu
sempozyum dizisinin
Đstanbul dışında yapılmasına
hazır olunmadığı gözlendi ve
vazgeçildi.







 Başlandı;  Sürmekte;  Sonuçlandı;  Hedeflendiği
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25 Ocak 2006
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