SOSYAL SORUMLULUK
PLATFORMU
PROJE BAŞVURU REHBERİ
www.sosyalsorumluluk.org.tr

1. GİRİŞ
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Sosyal Sorumluluk Platformu (SSP) sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran/ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan şirketler/
kamu kurumları/bireysel bağışçılar ile faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine
destek arayan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı ve böylece sosyal sermayeyi
güçlendirmeyi amaçlayan yeni ve güçlü vbir etkileşim platformudur.

2. PROJENİN AMACI
Sosyal Sorumluluk Platformu, Ankara ili sınırları içinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarına destek vermenin yanı sıra sosyal sorumluluğun kentli çevreler tarafından da sahiplenilmesine aracılık etmek amacı ile kurulmuştur.

3. KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Ankara ili sınırları içinde faaliyet gösteren dernek ve vakıflar ile sosyal girişimler* (şirket/kooperatif)
proje başvurusunda bulunabilirler.
* Sosyal Girişim Nedir?
Sosyal sorunları; bir hizmet, ürün veya model geliştirerek çözmeyi hedefleyen ve kâr odaklı olmayan (kâr etmeyi
amaçlayan ama elde ettiği kârı, topluma fayda üretmek için kullanan) girişimdir. Sosyal girişimler ekonomik bir değer
ortaya koyarken, sosyal fayda yaratmak ve toplumdaki eşitsizlikleri gidermek için de yerel çözümler geliştirirler. Bu
süreçte aktif vatandaşlık, demokratik katılım, sürdürülebilirlik, imece ve topluluk yönetimi gibi değerleri temel alırlar.

4. DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
a) Engelliler / Hastalar ve Aileleri
b) Kadınlar
c) Çocuklar / Gençler
d) Yaşlılar
e) Göçle Gelenler
f) İşsizler
g) Yoksullar
h) Kırsal ve Kentsel Gelişim
i) Çevre
j) Terör Mağdurları
k) Gaziler ve Şehit Yakınları

5. PROJE DESTEK MİKTARI
Platforma yapacağınız proje başvuruları için talep edilebilecek destek miktarı en az 5.000TL., en çok
25.000TL. dir.

6. MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Proje aktiviteleri için yapacağınız her türlü harcama uygun maliyetler arasındadır.
Ancak, personel ücretleri, borç, vergi, işletme giderleri v.b. harcamalar uygun maliyetler değildir.

7. GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
Projesi kabul edilen dernekler Sosyal Sorumluluk Platformu desteği ile projeyi gerçekleştirdiklerini
kullandıkları her türlü yazılı, görsel, sanal mecralarda belirtmek zorundadır.

8. BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
8.1. PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Proje başvuruları Sosyal Sorumluluk Platformu web sitesinden yapılmalıdır.

8.2. BAŞVURU TARİHİ
1.Mayıs 2018 tarihinden Son başvuru tarihi 30. Haziran. 2018 tarihine kadar yapılabilir.

9. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ
Başvurular yapıldıkları tarihten itibaren değerlendirme kuruluna sunulmaya başlar. Uygun görülen
projeler hemen ilan edilir ve sitede yerlerini alırlar.

10. SEÇİLEN PROJELERDEN İSTENECEK EK EVRAKLAR
a- Yönetim Kurulu kararı.
b- Derneklerin faaliyette olduklarını gösterir belge.
c- Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca İl Dernekler Müdürlüğünden Bağış
toplama yetkisi.

11. PROJE BÜTÇELERİNİN OLUŞMASI
Projeler 15 Eylül 2018 tarihine kadar bağış toplanması için sitede yer alırlar. Projelere iki yöntemle bütçe
sağlanır.

a) Bireysel Bağışlar
Sosyal Sorumluluk Platformu sitesinden bireysel bağışçılar destek olmak istedikleri projeyi proje tanıtım
sayfalarını inceleyerek belirlerler. Yine proje sayfasından bağış yap butonunu tıklayarak banka aracılığı
ile kolaylıkla yapacaklardır. Bağışlar doğrudan proje sahibi kuruluşun hesabına bloke edilecektir. Bütçe
miktarına ulaşıldığında yine web sitesinden duyurulacaktır.

b) Eşleştirme Programı
Sosyal Sorumluluk Platformu Ankaralı kuruluşların başarılı olan projelere doğrudan destek programı
çerçevesinde destekleyici olmalarını sağlayacaktır. Özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar yine
istedikleri projenin bütün bütçesini sağlayarak eşleşecek böylece yapılacak bağış doğrudan proje sahibi
STK’nın banka hesabına yatacaktır.
Ayrıca birkaç kuruluşun birleşerek aynı projenin bütçesini karşılamasına da olanak sağlanacaktır.

12. PROJELER BULUŞMASI
Başarılı olup destek almaya hak kazanan proje sahibi STK’lar ve projelere destek veren kuruluşların bir
araya geleceği “PROJE BULUŞMASI” Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek ve STK ve fon sağlayan ya da
sağlama potansiyeli olan kuruluşların tanışması, kaynaşması sağlanacaktır. Ayrıca bu buluşmada çeşitli
kategorilerde ödüller sahiplerini bulacaktır.

