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Arka Plan 

 “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı” 2011 yılından bu yana çocuk 

hakları alanında savunuculuk, izleme ve raporlama çalışmaları yapmakta ve üyeleri ile diğer 

STK’ların da bu alandaki kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. Ortaklık Ağı bu 

çalışmalarını çocuk katılımı ile yürütmeye önem verir. Bununla yürütülen tüm çalışmalarda 

birlikte STK’ların çalışmalarında anlamlı bir çocuk katılımı oldukça eksik ya da arka plana atılmış 

bir kavram olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bazı STK’ların çalışmalarında çocuk katılımına 

ilişkin iyi örnekler olmasına karşın Ortaklık Ağı genelinde anlamlı ve tutarlı çocuk katılımı 

uygulamaları istenilen düzeyden uzaktır. 

Çocuk katılımı; çocukların kişisel gelişimlerini zenginleştirir, onlara, kendi çevrelerinde 

olumlu değişiklikler yapılmasına katkı sağlamak için olanaklar sunar; hakları konusunda 

farkındalık yaratarak çocukların korunmasını sağlar; dışlanmış çocukların da içerilmelerine ve 

çocukların çevrelerindeki değişimin bir parçası olmalarına yardımcı olur.  

Çocuk Katılımının güçlendirilmesi ve anlamlı bir çocuk katılımı için 2016-2017 yılında 

Uluslararası Çocuk Merkezi ve Ortaklık Ağı tarafından Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü projesi 

kapsamında “STK’lar için Çocuk Katılımı Küçük Destek Programı” gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışma kapsamında başlatılan ve küçük hibeler yoluyla gerçekleştirilen STK’larla çocuk katılımı 

çalışmasının genel amacı; çocuk hakları alanında çalışan kuruluşların çocukların yerel ve ulusal 

düzeyde kararlara katılımı için aracılık etmeleri ve bu aracılığın gerçekleştirilmesi için kuruluşların 

kapasitelerinin artırılması olarak belirlenmiştir. Çocukların güçlendirilmeleri ve katılımlarının 

sağlanması için çocuk hakları ve çocuk katılımı konusunda donanımlı ve organize sivil toplum 

kuruluşlarına gereksinim vardır.  Bu nedenle bir önceki Destek Programının devamı niteliğinde 

olan bu çalışmanın beklenen çıktıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 Sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlamak 

 Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin bu konudaki 

kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmak.  



 

Çalışmaları Ocak 2018’de başlayan ve “Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma 

Katılımı (Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü-II) Projesi” içinde yürütülen “Mikro-Fon” programı 

ile çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

Bu programın başarılı bir şekilde uygulanması “çocuk katılımı” ile ilgili yaşanan güçlükler 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmamızı sağlayacak ve katılımın önündeki engellerin 

kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmalara zemin oluşturacaktır. 

 

İzleme Uzmanından Beklenen Temel Görevler 

1. Mikro-Fon hibe desteği ile gerçekleştirilen projelerin yerinde izlemesinin yapılması 

2. Programa ilişkin değerlendirme ve analizlerin yapılması ve raporlaştırılması 

a. Programın güçlü ve zayıf yanları 

b. Programın anlamlı çocuk katılımının sağlanması ve STÖ’lerin kapasitlelerinin 

artırılması bağlamında etkisi, katılım düzeylerinin incelenmesi. 

c. Çocukların; çocuk hakları, çocuk katılımı ve programda dahil oldukları çalışmalara 

ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi 

3. İzleme süreci ile ilişkili konularda Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu ve Proje sorumluluları ile 

iş birliği içinde çalışılması ve ilgili taraflara düzenli bilgi aktarılması 

4. Programın yürtülmesi sürecinde hibe faydalanıcılarından gelen soruların yanıtlanması 

konusunda Hibe Danışmanı ve Proje Sorumlularına destek vermesi 

5. AB görünürlük kurallarının uygulanmasının izlenmesine destek verilmesi 

 

 

 

 

Çalışma Yeri ve Koşulları: İzleme uzmanının ICC ofisinde tam zamanlı olarak çalışması 

beklenmektedir. 

Çalışma Süresi: 12 Ay 

Pozisyonun Mart 2019’da başlaması öngörülmektedir. 

Başvuru Koşulları: İlgilenenlerin kısa özgeçmişleri ile CV’lerini en geç 18 Şubat 2019 tarihine kadar 

ebru.ergin@bilkent.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  
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