DENĐZLĐ SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI GELĐŞME PLATFORMU
(DESGEP)
ÜYE KATILIM BELGESĐ
Üye olunacak platformun adı
Konu alanı

Denizli STK’ları Gelişme Platformu
Eğitim (STKlar ve Đyi Yönetişim)

Kurucu ortaklar (STK’lar)
Ortak 1 adı (Kod : 2006-01)

STK’lar
Denizli Soroptimist Kulübü (Đş ve Meslek Kadınları
DErneği)
Ortak 2 adı (Kod : 2006-02)
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.

PLATFORMUN GENEL AMACI
Denizli’deki STK’ların yerel karar alma süreçlerinde katılımcı olarak etkin bir rol
edinebilmesi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak kamu ile ortaklıkların
güçlendirilmesi. Denizli’nin iyi yönetişim çerçevesinde yönetilmesi ve kent
konseylerinin daha iyi işlemesi. Bu sebeplerle STK ların teknik ve insan kaynağı
kapasitelerinin geliştirilmesi.

PLATFORMUN AYRINTILI AMAÇLARI
•

•
•

•

•

•

•

Kentin kültür ve sanat mirasının korunması ve bu konuda yeni kültürel ve
sanatsal üretimlerin teşvik edilmesi amacına dayalı olarak, STK ların
bilinçlendirilmesi ve STK-Kamu işbirliği ile ortak aktiviteler üretilmesi,
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,
Hem STK ların hem de hemşehrilerin 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
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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,
Sürekli eğitim programları hazırlamak,
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.

Yukarıda kuruluş amaçları, faaliyet biçimleri belirlenmiş ve tamamen
kendi kuruluş tüzüğümüze/yasamıza/senedimize uygun olan DENĐZLĐ SĐVĐL
TOPLUM KURULUŞLARI GELĐŞME PLATFORMU’na, ekte sunduğumuz
STK Tanıtım belgesi, yönetim kurulu kararı ve tüzük uyarınca;
üye olma, platformun tüm etkinliklerine katılma, temsilci görevlendirme,
üye olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirme konusunda taahhütte
bulunuyoruz…./…/2006

…………………………………..
Derneği/Odası/Vakfı

Başkanı (Adı Soyadı, imza)
DESGEP Temsilcisi (Adı Soyadı, imza)
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