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Kasım 2017 – Kasım 2018 tarihleri arasında, hafta sonlarında yapılmak üzere, 1 yıllık olarak
kurgulanmış programı tamamlayan katılımcılara, program sonunda Friedrich-Ebert-Stiftung
Nisan 2016 – Nisan 2017 tarihleri arasında, hafta sonlarında yapılmak üzere, 1 yıllık olarak
Derneği tarafından katılım belgesi verilecektir.
kurgulanmış programı tamamlayan katılımcılara, program sonunda Friedrich-Ebert-Stiftung
Derneği tarafından sertiﬁka verilecektir.
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Sivil Toplum Örgütlerinde yönetim
Takım Oluşturma
ProjeÖrgütlerinde
Yönetimi yönetim
Sivil Toplum
Proje Yönetimi

Başvuru koşulları
Başvuru
koşulları
- 20 - 30 yaşları arasındaysan,
- 20
30 yaşları
arasındaysan,
- -Politik
konularla,
Türkiye’deki toplumsal olaylarla ilgileniyorsan,
- Politik konularla, Türkiye’deki toplumsal olaylarla ilgileniyorsan,
- Bir sivil toplum kuruluşuyla, üniversitendeki bir öğrenci grubuyla, sendikalarla, bir siyasi
- Bir sivil toplum kuruluşuyla, üniversitendeki bir öğrenci grubuyla, sendikalarla, bir siyasi partiyle,
partiyle, ya da bir inisiyatifle az/çok ilişkin varsa,
ya da bir inisiyatiﬂe az/çok ilişkin varsa,
- Böyle bir programa zaman ayırabileceğini ve hazır olduğunu düşünüyorsan,
- Böyle bir programa zaman ayırabileceğini ve hazır olduğunu düşünüyorsan,
Eğitim için
için 04.03.2016
20.10.2017tarihine
tarihinekadar
kadar
gyyys@festr.org
adresine
başvurabilirsin.
gyyys@festr.org
adresine
başvurabilirsin.
Eğitim
Programa katılım
katılım ücretsizdir.
ücretsizdir. İstanbul
İstanbul dışından
dışındangeleceklerin
geleceklerinyol
yolve
vekonaklama
konaklamagiderleri
giderlerikarşılanacaktır.
Programa
karşılanacaktır. Ön elemeden geçenlerle yüz yüze görüşme yapılacak, görüşme yeri ve zamanı
Ön elemeden geçenlerle yüz yüze görüşme yapılacak, görüşme yeri ve zamanı e-posta yoluyla Mart
e-posta yoluyla Ekim ayı içerisinde kendilerine iletilecektir.
ayı içerisinde kendilerine iletilecektir.

