
 

 

“STK’LARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİN KAMU SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ” 
Bu dökümanın içeriğinden ICE liderliğindeki konsoriyum sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır. 

“KAMU-STK İŞBİRLİĞİ PROJESİ” 

YEREL 13-14 ŞUBAT 2019 

ÇORUM 

BAŞVURU FORMU 

Başvuru için son gün: 22/01/2019 

Etkinliğe katılacak kurum ve kuruluşların, aşağıda verilen kriterleri karşılaması beklenmektedir: 

 Aktif olarak faaliyet gösteren bir dernek, vakıf veya bunların üst birliği statüsünde tüzel kişilik olmak,  

 Dernek kurma özgürlüğü ve hak temelli yaklaşımla aktif olarak ilgili olmak, 

 Etkinliğinin yapıldığı il veya çevre illerde faaliyet gösteriyor olmak,  

 Kamu sektörüyle işbirliğini geliştirme konusunda ilgili ve istekli olmak, 

 Başvuranların, çalıştığı kuruluşlarda, Yönetici, Program / Proje Koordinatörü, Teknik Uzman veya İletişim Sorumlusu 

gibi karar verme ve / veya idari role sahip olmaları, 

 

Başvuru sonrasında katılımı konfirme edilen kişilerin etkinliğin her iki gününe de tam katılım sağlaması gerekmektedir.  

Kurum/Kuruluş Adı  

Kuruluş Tarihi  

 

Kurum/ Kuruluşun Türü (lütfen işaretleyiniz) 

Dernek  ☐ Vakıf 

 

☐ Federasyon/ 
Konfederasy
on 

☐  

 

Kurum/Kuruluşun öncelikli çalışma alanı (lütfen işaretleyiniz) 

Çocuklar  ☐ Kadınlar ☐ Göçmenler ☐  

Engelliler  ☐ Yoksullar ☐ Romanlar ☐  

Dernek Kurma 
Özgürlüğü 

 ☐ Mülteciler ☐ Toplumsal 
Cinsiyet 

☐  

Çevre ☐ Diğer (lütfen 
belirtiniz) 

☐ ……………………………..... 
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Katılımcı Bilgileri 

Ad / Soyad  

Temsil Ettiği Sivil Toplum 
Kuruluşundaki Görevi 

 

Sivil Toplum Alanındaki 
Deneyimi (Yıl olarak belirtiniz) 

 

 

 

İletişim Bilgileri 

Adres 
  

Posta 
Kodu  

 E-posta  

Şehir 
  Telefon  Faks  

Özel İhtiyaçlarınız (diyabet, vejetaryen,  
vegan, engel, alerji vb.) varsa lütfen 
belirtiniz:  

................ 
 

 

Başvuru formunuzu en geç 22/01/2019 tarihine kadar Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait ait 

corum.dernekler@icisleri.gov.tr e-posta adresine göndererek başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. 

Başvuru sayısının çok olması durumda, kontenjanın sınırlı olması nedeniyle başvurular arasında seçim yapılacaktır. 

Başvurunun yapılmış olması etkinliğe katılmak için tek başına yeterli olmayıp, sadece seçilen ve davet edilen Sivil Toplum 

Kuruluşları,Çorum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirilecektir. 

 

İlginiz için teşekkür ederiz. 
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