TAP VAKFI 1 ARALIK GENÇLİK FONU
BAŞVURU FORMU
Önemli hatırlatmalar:
Bu başvuru formu ve bütçe dosyasının en geç 31 Ekim 2019 saat
17:00’ye kadar info@tapv.org.tr adresine “Gençlik Fonu” başlığıyla
gönderilmesi gerekmektedir. Daha erken gönderilen başvurular daha
erken değerlendirilebilir.
Eksik
gönderilen
başvurular

değerlendirmeye

alınmaz.

Lütfen

başvurunuzu yapmadan önce başvuru çağrısını dikkatlice okuyunuz.
Sorularınız için info@tapv.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz.
1. Gençlik grubunuzla ilgili bilgiler
Gençlik Grubunun Adı
Gençlik

Grubunun

İletişim

Grubunun

E-posta

Adresi
Şehir
Gençlik
Adresi
Gençlik Grubunun Web Adresi
Gençlik

Grubunun

Telefon

numarası
Gençlik Grubunun Twitter Adresi
Gençlik

Grubunun

Adresi (varsa)
Gençlik
Grubunun
(üniversite
stk’ların

Facebook
Statüsü

kulübü,

yerel

şubesi,

ulusal
yerel

dernek, kent konseyi vb.)
2. İrtibat kurulacak kişi ile ilgili bilgiler
Adı - Soyadı

Adresi
E-posta adresi
Cep Telefonu
Grubunuzdaki görevi
3. Proje bilgileri
Projenin adı
Lütfen projenizi özetleyiniz

Şehir Adı
Projenin toplam bütçesi (TL)
Faaliyetin Başlangıç Tarihi
Faaliyetin Bitiş Tarihi
Faaliyetin Toplam Süresi

4. Neden bu desteği istiyorsunuz, elde etmek istediğiniz sonuçlar
nelerdir?

(Yerel düzeyde nasıl bir sorun var, gençler bu sorunun

neresinde, siz bu projeyi gerçekleştirince ne değişecek?)

5. Bu destekle hangi faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz? Lütfen
faaliyetlerinizin tümünü eksiksiz olarak sırasıyla yazınız. Her
faaliyetin ne zaman gerçekleştirileceğini de belirtiniz.

6. Bu

projeden

doğrudan

veya

dolaylı

kimlerin

faydalanacağını

öngörüyorsunuz?

7. Daha önce başka bir hibeden (AB fonları, Sivil Düşün, Elçilik
fonları, vakıf fonları vb.) yararlandınız mı? Yararlandıysanız lütfen
projenizin adını, bütçesini ve süresini yazınız.

8. Projeniz yerel yönetimler veya yerel düzeyde kamu kurumları
ilişkilenmeyi veya işbirliğini de içeriyor mu? Nasıl?

9. Projenizi gerçekleştirdiğinizde yerel düzeyde gençler açısından
üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet, üreme hakları gibi konulara
nasıl bir katkısı olacak/nasıl bir değişim yaratacak?

10.

Projenizin gerçekleşmesinin önünde ne gibi engeller/riskler

oluşabilir. Bunları nasıl aşmayı düşünüyorsunuz?

11.

Projeniz çerçevesindeki tüm etkinliklerin tüm süreçlerinde

(hazırlık, uygulama, sosyal medya, görsel tasarımı, baskı, vb.)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın belirleyeceği iletişim
kurallarına uymayı taahhüt ediyor musunuz?
 Evet
 Hayır

