SOSYAL SORUMLULUK
PLATFORMU
SPONSORLUK 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 bir 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 SPONSOR OLABİLİR?
Ankaralı bütün kuruluşlar sponsor olabilirler.
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. SPONSORLUK TÜRLERİ
a) Eşleşme:
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.
b) Ortak Destekçi:
Ankaralı kuruluşlar seçtikleri projenin bütçesinin tamamını birkaç kuruluş bir araya gelerek de
destekleyebileceklerdir.

c) Doğrudan Destekçi
Ankaralı kuruluşlar seçtikleri projenin web sayfasından proje bütçesine istedikleri miktarda bireysel
bağışçı olabilirler.

6. PROJE DESTEK MİKTARI
Platforma yapacağınız proje başvuruları için talep edilebilecek destek miktarı en az 5.000TL., en
çok 25.000TL. dir.
7. GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
Projesi kabul edilen dernekler Sosyal Sorumluluk Platformu desteği ile projeyi gerçekleştirdiklerini
ve destek aldıkları kuruluşun katkısını, kullandıkları her türlü yazılı, görsel, sanal mecralarda belirtmek zorundadır.
8. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ
Başvurular yapıldıkları tarihten itibaren değerlendirme kuruluna sunulmaya başlar. Uygun görülen
projeler hemen ilan edilir ve sitede yerlerini alırlar. Bu andan itibaren eşleştirme ve sponsor bulma
çalışmaları başlar.
9. SOSYAL SORUMLULUK PLATFORMU’NUN SPONSOR KURULUŞLARA KARŞI
SORUMLULUKLARI
a) Sosyal Sorumluluk Platformu (SSP) sponsor kuruluşları, sponsorluk türlerine göre ayrıştırarak
web sitesinden duyurur.
b) SSP sponsor kuruluşların destek oldukları projeleri yakından takip edebilmeleri için gerekli
iletişimi sağlar.
c) Sponsor kuruluş desteklediği projeyi sosyal sorumluluk çerçevesinde duyurusunu yapmakta,
proje sahibi STK ile karşılıklı görüşme yaparak serbesttir.

