KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ
14.6.2019 – 3.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
3.12.2019
Saygıdeğer Üyelerimiz,
14.6.2019 tarihinde başladığımız yolculuğumuzun insanlığa, ülkemize, kadınlarımıza ve iş dünyasına hayırlı
olmasını dilerim.
Tüm üyelerimizle birlikte, profesyonel iş yaşantılarımızdan getirdiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi,
kadınlarımızın iş hayatında daha etkin ve daha verimli olması için var gücümüzle çalışacağız.
3.12.2019 tarihinde dernek merkezimizde yapılan bu ilk genel kurulumuzda, bugüne gelinceye kadar,
oylarımızla seçilecek yeni yönetim kurulumuza, derneğimizi başlangıç noktasından daha iyi noktada
devredebilmek başlattığımız çalışmaları özetlemeye çalışacağım:
1. Kadını Güçlendirme Derneği’nin web sitesinin hazırlanması ve sosyal medya platformlarında
görünürlüğünün sağlanması için alt yapı oluşturuldu.
guclukadin ve guclukadinplatformu domainleri alındı.
Dernek için logo çalışması yapıldı.
Web sitesi hazırlanması için fiyat teklifleri alındı.
Sosyal medya yönetiminin etkinliğinin ve sürekliliğinin yüksek olması için bu hizmetin outsource
edilebileceği düşünüldü ve fiyat teklifleri alındı.
Fiyat tekliflerinin bulunduğu dosya yeni yönetim kurulumuza teslim edilecektir.
2. Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programı gibi hibe programlar
araştırıldı.
Bu programda, toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum
kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma
becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmekteydi. Dernekler,
vakıflar,
dernekler
ve
vakıfların
federasyon
ve
konfederasyonları
ile kar
amacı
gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği
sağlanmaktaydı.
Bu tip hibe programlarından yararlanmak şüphesiz derneğimizi maddi olarak güçlendirecek,
böylelikle hedef kitlemize sağlayacağımız katkıyı ulaştırmamızı hızlandıracaktır.
Bu nedenle dernek üyelerimizden Aslı Moral Ergin Hanımın desteği ile başvurabileceğimiz
kurumların listesi çıkarılmış ve bir takip sistemi oluşturulmuştur. Bu liste yeni yönetim
kurulumuzla paylaşılacaktır.
Derneğimiz henüz çok genç olduğu için bu tip desteklerden hemen ve direkt yararlanmamız
mümkün olmayabilir. Bu nedenle Türkiye’de işbirliği yapabileceğimiz bazı derneklerle iletişime
geçilmiş ve işbirliğine yönelik somut adımlar atılmıştır. Bu network çalışmalarının Türkiye’de ve
başta Avrupa Birliği Ülkeleri olmak üzere tüm dünyada yaygınlaştırılması gerek bilgi ve görgü
paylaşımı gerek yaratılması hedeflenen katma değerin yükselmesi açısından önemlidir.
3. İstanbul Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programından yararlanarak derneğimize, üyelerimize
ve katkı sağlamayı hedeflediğimiz kitleye fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz ön eğitimler için
bir çalışma yapılmıştır; bu eğitimlerden bazıları “Savunuculuk”, “Network Oluşturma”,

“Sürdürülebilir Kalkınma” konularını içermektedir. İçerik, başvuru koşulları ile ilgili yapılan
çalışma dosyası yeni yönetime teslim edilecektir.
4. Dernek hedeflerimizden birisi nitelikli kadın işgücünü arttırmaya yönelik faaliyetler organize
etmektir. Bu konuyla ilgili bir dış ticaret diğeri de turizm sektörü olmak üzere iki eğitim ve
danışmanlık projesi hazırlanmıştır.
Ayrıca projenin uygulanma gücünün artırılması için iş birliği yapılabilecek ihracatçı birliklerinin,
ticaret ve sanayi odalarının, organize sanayi bölge müdürlüklerinin listesi çıkarılmış ve genel
sekreter, müdür seviyesinde veri tabanı çalışması yapılmıştır. Proje tasarımları, veritabanı
çalışmasını içeren dosya yeni yönetime teslim edilecektir.
Sayın Üyelerimiz, 6 aylık faaliyetlerimiz kısaca özetlemeye çalıştım. Bu çalışmalara katkı veren
desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.
Genel kurulumuzun derneğimiz için hayırlı olmasını ümidiyle, yeni seçilecek yönetim kurulumuza
başarılar dilerim.
Sevgi ve saygılarımla,
Banu Koçkar
Başkan

