
Başvuru Formu

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Destekle Değiştir etkinliğini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜ-

SEV) teknik desteğiyle  30 Kasım  2021’de çevrimiçi olarak düzenleyecektir. Etkinlikte yer alacak STK’lar

için hedeflenen bağış miktarı kurum başına 80.000 TL’dir. Bu formda sunduğunuz proje bütçesi bu mik-

tarda olmalı veya projenin bütçesi daha büyükse, o bütçe içerisinde hangi kalemlerin 80.000 TL ile 

karşılanabileceği ve bütçenin geri kalanının nasıl fonlanacağı açıklanmalıdır. Destekle Değiştir etkin-

liğinde alınan bağışlar sadece bu formda belirtilen proje faaliyetleri için kullanılabilir. 

Seçilen projelerin temsilcilerinin, etkinlik hazırlıkları ve etkinlik süresince yapılması gereken çalışmalar 

konusunda STDV ekibiyle düzenli olarak iletişim halinde olmaları; etkinlik için gerekli kurumsal bilgileri 

paylaşmaları, çevrimiçi veya yüz yüze yapılacak olan iletişim eğitimine katılmaları ve proje raporla-

marını sunmaları gereklidir. 

I. Başvuru Yapan Kuruluş Hakkında 

Sivil toplum kuruluşunun adı ve kısaltması: Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalış-
maları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+ Derneği)

Kurumsal e-posta adresi: dernek@genclgbti.org

Kuruluşunuz internet sitesi adresi: www.genclgbti.org

Kuruluşunuzun sosyal medya hesapları: instagram.com/genclgbti facebook.com/genclgbti 
twiter.com/genclgbti

Destekle Değiştir etkinliğinde sunum yapacak kişinin adı-soyadı: Barış Azar

Destekle Değiştir etkinliğinde sunum yapacak kişinin cep telefonu numarası: 05342112461

II.  Çalışma Alanı

1. Kuruluşunuzun üzerinde çalıştığı toplumsal sorun ve bu sorunun çözümü için geliştirdiğiniz ya da kul-
landığınız yaklaşım nedir?

LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak, bu sorunları gündemleştirmek, çözüm önerileri sunmak ve 
LGBTİ+ gençlere kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir: 
“LGBTİ+ gençler tarafından LGBTİ+ gençler için” mottosu ile öznelerin katılımını destekleyen ve öznelerce 
yürütülen çalışmalar yapan bir derneğiz.
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2.  Kuruluşunuz öncelikli olarak hangi hedef kitleye yönelik olarak çalışmalar yürütüyor?

18-35 yaş aralığındaki LGBTİ+ gençler derneğimizin öncelikli hedef kitleisini oluşturmaktadır.

3. Kuruluşunuz ne zamandan beri faaliyet gösteriyor? 

Derneğimiz Nisan 2016 yılında kurulmuş, Aralık 2016’da ise ofisini açarak faaliyetlerine başlamıştır.

4. Kuruluşunuzun 2020 yılı toplam gelirleri nedir?

605.000 TL

5. Kuruluşunuzun 2020 yılındaki en büyük üç gelir kaynağı ve miktarları nedir? (Nakit bağışlar TL 

cinsiden yazılmalı ve ayni bağışlar da dahil edilmelidir.)

Norveç Konsolosluğu: 302134,147

EED: 112354,50

Protect Defenders: 187134,00

III.  Proje Hakkında 

6. Destekle Değiştir etkinliğinde sunmak istediğiniz projenin adı nedir?

LGBTİ+ Gençlerin Danışmanlık Yoluyla Desteklenmesi

7. Destekle Değiştir etkinliğinde sunmak istediğiniz projenin içeriğini anlatır mısınız?  (Projenin 

amacı, hedef kitlesi, bu kitleye ve amaca ulaşmak için izlenecek yöntemler, hedeflenen sonuçlar ve 

taslak zaman çizelgesi eklenmelidir.)

Projenin amacı: LGBTİ+ gençler için sağlanan danışmanlık hizmetlerimizin (danışma hattı, online 

danışmanlık, hukuk danışmanlığı, psikosoyal danışmanlık ve yüz-yüze akran danışmanlığı) devam-

lılığının sağlanması, bilinirliğinin artması ve hizmet kalitesinin artması projenin ana amacıdır.

Projenin Hedef Kitlesi: Türkiye’de yaşayan LGBTİ+ gençler projenin ana hedef kitlesini oluşturmakla 

birlikte tüm LGBTİ+’lar hizmetlerden faydalanabilmektedir.

Projenin Yöntemleri: Proje için bir sosyal medya stratejisi hazırlanacak, bu yolla hizmetlerin bilinir-

liğinin artması sağlanacak. Sosyal medya reklamları ve görünürlük materyalleri ile de bu yaygın-

laştırma desteklenecek. Proje kapsamında istihdam edilecek personel aracılığyla danışmanlık hizmet-

leri düzenli olarak raporlanacak ve kalitenin artması için öneriler hazırlanacak. Danışmanlık veren 

diğer LGBTİ+ oluşumları ile periyodik toplantılar yapılarak danışmanlık hizmetlerinin güncelliği 

sağlanacaktır.

Hedeflenen sonuçlar: Ayda ortalama 100 kişiye danışmanlık verilmesi hedeflenmektedir. Bir yılın so-

nunda 1200 danışmanlık verilmesi hedeflenmektedir. Derneğin danışmanlık hizmetlerinin büyük bir 

kısmı sosyal medya kanallarıyla olmaktadır bu yüzden sosyal medya hesaplarında %25’lik bir büyüme 
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de hedeflenmektedir. Sosyal medya hesabının bilinirliğinin artması hizmetlerin bilinirliğini de artıra-

caktır.

Danışmanlık hizmetinin kapsamı: Akran danışmanlığı hizmetleri Genç LGBTİ+ Derneği ofis grubu 

tarafından verilen bir hizmettir. Danışma hattı, sosyal medya hesapları, e-mail ve yüz yüze bu hizmet 

verilmektedir. Açılma, sosyalleşme, bilgi alma, hizmetlere erişim, cinsiyet uyum süreci gibi konuları 

kapsamaktadır.

Hukuki danışmanlık Genç LGBTİ+ Derneği Hukuk Koordinasyonu tarafından verilen bir hizmettir. Ko-

ordinasyon ekibi gönüllüler ve bir profesyonel çalışandan oluşmaktadır. Sosyal medya ve e-mail 

aracılığıyla verilen bir hizmettir. 2022 yılında hukuk danışma hattı da hizmete alınacaktır. LGBTİ+ hak-

ları, ayrımcılık, nefret suçları, çalışma hayatı, cinsiyet uyum süreci ve askerlik gibi konularda hukuki 

bilgi paylaşımını kapsamaktadır, doğrudan bir avukatlık hizmeti verilmemektedir. 

Psikososyal danışmanlık hizmeti iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada online kanallardan gele 

başvuru Psikososyal Destek Koordinatörü tarafından değerlendirilip başvuran ile ön görüşme yapıl-

maktadır, sonrasında ihtiyaca göre uzman havuzumuzda yer alan bir uzmana yönlendirilir. Uzman-

larla yapılan görüşme piyasa koşullarının altında bir ücretle sağlanır. Ayrıca uzmanlar ile düzenli 

olarak koordinasyon toplantıları gerçekleştirilerek uzmanların sahaya dair güncellenmesi sağlanır.

Danışanların ihtiyacına göre danışmanlık sayıları şekillenebilmektedir. Bilgi alma temelli başvurularda 

danışan ihtiyacı olan bilgiyi aldıktan sonra danışmanlık sonlanır bu sebeple tek görüşme yeterli ol-

maktadır. Ancak yönlendirme gereken psikolojik destek gibi ya da izleme gerektiren askerlik süreci 

gibi konularda birden fazla görüşme yapılabilmektedir.

Zaman çizelgesi:

Danışmanlık raporlama sisteminin bir önceki yıl gelen danışmanlık konularına göre güncellenmesi – 

Ocak 2022

Dernek hizmetleri broşürünün güncellenmesi

Ocak 2022

Sosyal medya içeriklerinin güncellenmesi ve reklam/ yaygınlaştırma çalışmaları- Her ay

Danışmanlık veren diğer örgütlerle bir araya gelme 

Şubat 2022 / Mayıs 2022 / Ağustos 2022/ Kasım 2022

Danışmanlıkların raporlanması – Her ay

Ara dönem danışmanlık raporunun hazırlanması ve derneğe faaliyet önerilerinde bulunulması – Hazi-

ran 2022

Yıl sonu raporunun hazırlanması

Aralık 2022
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8. Proje faaliyetlerinin sonucunda nasıl bir değişim yaratmayı öngörüyorsunuz? Bu değişimi nasıl 

ölçmeyi veya değerlendirmeyi planlıyorsunuz? 

LGBTİ+ gençlerin temel haklarını öğrenmesi ve doğru bilgiye hızlıca erişebildiği bir model oluşturmak 

temel değişim beklentimiz. Bu değişimi danışmanlıkların raporlanması ve raporlama dönemleri 

arasındaki değişim ile ölçmeyi planlıyoruz.

9. Projeniz ile ilgili gelişmeleri, etkinlik sonrasında, sizi destekleyen kişilere anlatmak için ne tür 

iletişim çalışmaları yapabilirsiniz?

Danışmanlık raporlarımızı görselleştirerek hem sosyal medya üzerinden hem de bülten şeklinde 

yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.

10. Proje bütçenizi açıklayınız. (Proje bütçeniz toplam 80.000 TL veya üzeri olabilir. Eğer toplam 

bütçe, bu miktarın üzerindeyse bütçede hangi kalemler için destek istediğinizi ve bütçenin geri 

kalan kısmının nasıl fonlanacağı açıklanmalıdır.)  

Telefon Faturası 100 12 1200

İnternet Faturası 150 12 1800

Danışmanlık Koordinatörü Maaş 9.000 12 108000

Zoom Aboneliği 130 12 1560

Kırtasiye 50 12 600

Bakım ve teknik maaliyetler 15000 1 15000

Sosyal medya reklamları 150 12 1800

Basım (Hizmetler broşürü ve görünürlük materyalleri) 2000 1 2000

Toplam 131960
Derneğin danışmanlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması için bir yıllık toplam maliyet yukarıdaki 

tabloda görüldüğü gibi hesaplanmıştır. Destekle değiştir kapsamında karşılanmayacak kalemler için 

kaynak geliştirme çalışmaları ve fon verenlerle görüşmeler yapılacaktır. Bakım ve teknik maaliyetler 

kalemi bilgisayar telefon gibi teknik ihtiyaçların satın alınması, bakımlarının yapılması ve 

öngörülmeyen maliyetleri kapsamaktadır. 

Destekle Değiştir kapsamında Telefon ve İnternet Faturaları, 8 aylık koordinatör maaşı, Zoom 

aboneliği, sosyal medya reklamları ve basım maaliyetlerinin ¾’ükarşılanacaktır. Toplamda öngörülen 

talep edilen tutar 79860 TL’dir.

Bu formu doldurup Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ileterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 
Kanun kapsamında, Sivil Toplum için Destek Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma 
Metni doğrultusunda, kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

Evet Hayır
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