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Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği, 2010 
yılında kurulmuştur. Derneğin kısa adı “BIZ DE 
VARIZ” dır. 

BI�Z DE VARIZ Derneği'nin amacı, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal bölgedeki 
kadınların insan haklarının �iilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, 
araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin 
önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer 
hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak için her türlü faaliyet ile 
kadınların kamusal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi, sosyal, ekono-
mik ve siyasal statüsünün yükseltilmesi, cinsiyet ayrımcılığına ve ihlal-
lere karşı farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi, kadınların 
ekonomik sürece dâhil edilerek kadın istihdamına teşvik edilesidir.
BI�Z DE VARIZ Derneği, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Birleşmiş 
Milletler Kadın O� rgütü (UN WOMEN), Yerel Girişimler için Kanada Fonu 
(CFLI), Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, I�sviçre Büyükelçiliği, 
Freedom House ve Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Vakfı gibi çok saygın 
uluslararası organizasyonların desteği ile birçok projeyi uygulamıştır.     

Litvanyalı Kadınlar Derneği, 1990 yılında Litvan-
ya'nın başkenti Vilnius'ta kurulmuştur. Kısa adı “LMD” dır. LMD Derneği, 
kadına karşı her türlü ayrımcılıkla ve kadına yönelik şiddete karşı 
mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.  
LMD, her yaştan, milliyetten, dinden ve görüşten kadınları birleştiren 
bir sivil toplum kuruluşudur. 
LMD, 1992 yılında Uluslararası Kadın I�ttifakı'na (IAW) ve 2002 yılında 
Uluslararası Kadın Konseyi'ne (ICW) üye olmuştur.
LMD, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası fon kurumu-
nun desteklediği başarılı projeler yürütmüştür. 

Estonya Engelli Kadınlar Derneği, 1998'de Eston-
ya'nın başkenti Tallinn'de kurulmuş bir sivil toplum 

kurlusudur. Kısa adı “EPNUL” dür.
EPNUL, 2013 yılında bir çatı kuruluş haline geldi ve 2016 yılında Eston-
ya O� zürlüler Odası'na katılmıştır.
EPNUL, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası fon kuru-
munun desteklediği başarılı projeler yürütmüştür. 

Cinsiyet Çalışmaları, ops, 1999'da Çekya'nın başkenti 
Prag'da kurulmuş bir sivil toplum kurlusudur. 
Gender Studies'in amacı, kadın ve erkeğin toplumdaki 

konumu ve rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sistematik olarak 
ortadan kaldırılması ve alternatif yaşam biçimlerine toleransa katkıda 
bulunulması için bir tartışma alanı yaratmaktır.  
Gender Studies, ops, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslara-
rası fon kurumunun desteklediği başarılı projeler yürütmüştür. 

EŞ	-	BAŞVURANLAR
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Bu yayın Avrupa B�rl�ğ�'n�n madd� desteğ� �le hazırlanmıştır. 
İçer�k tamamıyla Kırsal Bölgelerdek� Kadın Hareket� Derneğ� sorumluluğu altındadır 

ve Avrupa B�rl�ğ�'n�n görüşler�n� yansıtmak zorunda değ�ld�r.

S�v�l Toplum D�yaloğu Programı VI  
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SİVİL TOPLUM DİYALOĞU

PROJESİ 



a)	 Proje sözleşmesi imzalanmasının ardından etkin bir 
proje yönetimi ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. 
Proje süresinde etkin ve güçlü bir şekilde izleme, ölçme, 
değerlendirme ve raporlama metodolojisi gelişti-
rilecektir. 

b)  Projenin etkin bir biçimde uygulanması, yerel, ulusal ve 
uluslararası kamuoyunda ses getirmesi ve projeye olan 
ilginin daha artması için projeye özel bir iletişim 
stratejisi geliştirilecektir. Bu stratejinin bir parçası 
olarak görünürlük ürünleri hazırlanacaktır.

c)  Çekya'da “Kadın Dostu Kent” Uygulaması Deneyim 
Paylaşım çalışmaları yapılacaktır.

d)  Türkiye'de engelli kadınların sivil topluma engelsiz 
katılımı konulu çalıştay yapılacaktır. Çalıştay sonunda 
eylem planı hazırlanacak ve bu eylem planının izlenmesi 
için güçlü bir izleme mekanizması kurulacaktır. 

e)  Estonya'da Engelli Kadınların Engelsiz Avrupa Diyaloğu 
çalışması gerçekleştirilecektir.

f)  Yerel Yönetişimde Kadın E-platformun kurulacaktır. 
g)  “Kadın Dostu Kent Uygulaması” konulu eğitim kitleri 

hazırlanacak ve hedef guruba “Kadın Dostu Kent 
Uygulaması” konulu eğitimler verilecektir.

h)  Çekya, Estonya ve Litvanya'da Türkiye konulu; Ordu ve 
Rize'de (Türkiye) Avrupa Birliği konulu farkındalık 
konferansları organize edilecektir. 

Faaliyet	1: Proje Koordinasyonu ve Yönetimi, I�zleme, 
O� lçme, Değerlendirme ve Raporlama
Faaliyet	2: Görünürlük ve Yaygınlaştırma
Faaliyet	3: “Kadın Dostu Kent” Uygulaması Deneyim 
Paylaşım çalışmaları
Faaliyet	4:	Engelli Kadınların Sivil Topluma Engelsiz 
katılımı Çalıştayı, Eylem Planı, bu Eylem Planının 
I�zlenmesi ve Engelli Kadınların Engelsiz Avrupa 
Diyaloğu çalışması
Faaliyet	 5: Yerel Yönetişimde Kadın E-platformun 
Kurulması
Faaliyet	6: Kadın Dostu Kent Uygulaması Eğitimleri 
(Kadın Dostu Kentler Eğitim Kitlerinin hazırlanması, 
Belediye Çalışanlarının Bilgilendirilmesi ve Kadın 
konulu sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi)
Faaliyet	 7: Avrupa Birliği ve Türkiye Farkındalık 
Konferansları

Projemizin doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki kategoride 
hedef gurubu bulunmaktadır. 
Proje	çalışmalarına	doğrudan	katılacak	hedef	gurubu:

l  170 kadın konulu sivil toplum kuruluşu temsilcisi (60 
Türk, 50 Çekyalı, 30 Eston ve 30 Litvan temsilci),

l  50 yerel yönetim temsilcisi,
l  500 Laz, Lom ve Hemşinli 

Proje	 çalışmalarına	 dolaylı	 olarak	 katılacak	 hedef	
gurubu:

l Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi, Estonya'nın Talin 
Bölgesi, Çekya'nın Prag Bölgesi ve Litvanya'nın Vilnius 
Bölgesinde faaliyet gösteren hak temelli sivil toplum 
kuruluşları, yerel yöneticiler ve yerel kamu kurumu 
temsilcileri 

Projemizin genel hede�i, kadınların konumlarını güç-
lendirmek için Türkiye ve Avrupa Birliği üye devletleri sivil 
toplum kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve sürdüre-
bilir işbirliğini geliştirmektir.
Projemizin	özel	hede�leri	şu	şekildedir:
1-  Türkiye ve Avrupa Birliği üye devletleri Sivil toplum 

kuruluşları arasında kadın dostu kent uygulaması ile 
kadın konulu sivil toplum kuruluşlarında “engelli kadın” 
yaklaşımı konularında bilgi alışverişini sağlamak,

2- “Yerel yönetişimde kadın e-platformu”nun kurulması,
3-  Rize-Fındıklı ve Ordu-Gülyalı 

Belediye temsilcileri ve yerel 
Kadın STO� 'leri kadın dostu 
kent uygulaması hakkında 
bilgilendirilmesi,

4-  Avrupa Birliği’ni, Türkiye 
kamuoyuna; Türkiye’yi de Av-
rupa Birliği üye ülke vatan-
daşlarına anlatmak.

PROJEMİZİN	AMACI NELER	YAPACAĞIZ?

PROJEMİZİN	HEDEF	GRUBU

PROJEMİZİN
ANA	FAALİYETLERİ


