
 
 

 “En İyi  Kapsayıcı Gönüllülük  Projesi” 
 
Yarışma düzenlemeleri: 
 

1. Genel hüukümler. 
1.1. Yarışma "Gönüllü Kapsayıcılık Okulu"  projesi çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. 
1.2. Yarışma, Cumhurbaşkanlığı Hibe Fonu'nun desteğiyle, Sosyal Yararlı 

Faaliyetlerin Geliştirilmesi için Özerk Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş - “Beyaz 
Baston” (White Cane) tarafından düzenlenmektedir. 

1.3. Sunulmuş olan kurum, okul eğitim programı dinleyicileri ve öğrencileri  
için yarışmanin genel kurallarını ve prosedürünü belirler (sosyal odaklı kar amacı 
gütmeyen kuruluşların temsilcileri, girişim grupları, gönüllü dernekleri, toplum 
aktivistleri, engelliler de dahil olmak üzere kamu aktivistleri de dahildir). 

1.4. Bireylerin ve okul programının öğrencileri arasından kolektif olarak 
birleştirilen bireylerin yarışmaya katılmasına izin verilir. 

     1.5. Yarışmanın amacı: en iyi Kapsayıcı uygulamalarını aramaktır 
     1.6. Yarışmanın görevileri: 

 engellilerin aktif yaşam tarzına teşvik edilmesi, yarışma düzenlenen 
ülkede      süreç ve programlara dahil edilmeleri; 

 sosyal ortamlarda girişimlerin yaratılmasında bağımsızlığın tezahürünün 
teşvik edilmesi; 

 girişim gruplarını ve gönüllü kuruluşları desteklemek için performans 
kriterlerinin belirlenmesi; 

 yarışma ülkesinde yaratılan en iyi uygulamaların araştırılması, yeni 
ilişkilerin kurulması ve sosyal hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için 
karşılıklı deneyim değişimi; 

 Rus dilli topluluğun katılımıyla kamu diplomasisinin gelişimi. 
1.7. Kazanan kişi yarışma jürisi tarafından belirlerinir. Jüri üyeleri yarışma 

organizasyonu kurucusu tarafından seçilmektedir. Yarışma jürileri 01. 08. 2020 
tarihine kadar aday olabilirler. 

1.8. Yarışma tarihleri: 01.06.2020 - 15.08.2020 tarihleri arasında düzenlecektir. 

 Yarışma başvurularının hazırlanma ve sunulma tarihleri: 01.06 – 
08.08.2020. 

 Yarışma başvurularının jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi tarihleri: 
08.08.2020 - 15.08.2020 

 Kazananı açıklama tarihi: 16.08.2020 

 Kazananın ödüllendirilme tarihi: 01.09. 2020 
 

2. Başvuru uygulamaları: 

          2.1.Yarışma “En iyi Kapsayıcı gönüllü projesi” adayı göstericisi ödülüyle 

sonuçlanacaktır. 

       2.2.Yarışmaya sunlan projeler " Gönüllülü Kapsayıcı Okulu" çerveçesinde 

uygulanmalıdır. 



 
 

       2.3.Yarışma organizatörleri yarışma katılımcılarına çevrimiçi istişareler, 

eğitim seminerleri ve web seminerleri şeklinde yardım ve destek sağlar. 

       2.4. Yarışma başvurusunda projeyle ilgili bulunması gereken bilgiler: 

- Proje ismi; 

- Projenin kurucusunun  veya kurucu  ekibinin adı 

- İletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası); 

- Projenin amaç ve hedefleri 

- yarışma tarıhleri; 

- Projenin nerede olduğu; 

- Proje ortakları; 

- Projenin tanımı; 

- Projenin sonuçları ve cevapları; 

- Projenin sunumu formatı ppt (powerpoint) veya pdf olması gerektir; 

- projenin internet sayfasi sosyal medyadadır; 

2.5.Yarışma için belirtilen şartlara dışına çıkan herhangi materyaller yarışmaya 

kabul edilmeyecektir. 

3. Uygulamaların değerlendirilmesi ve kazananın belirlenmesi. 
3.1. Kapsayıcı bir sosyal projenin değerlendirileceği göstergeler ve kriterler: 

Değerlendirme kriterleri  Göstergeler 

Kapsayıcılık - farklı sosyal 
dışlanmış grupların 
temsilcilerinin katılım seviyesi 

 
 
 

1 puan. Bir tek sosyal grup - hem 
organizatörler hem de sanatçılar 
olarak katılıyorlar. 
Örneğin, sanatçılar ve 
organizatörler ya sadece engelli ya 
da sadece Rusça dilli kişilerdir. 
2 puan. Iki veya daha fazla sosyal 
gruplar sadece sanatçı olarak 
katılıyor. 
Örneğin, organizatörler ya  sadece 
engelli kişilerdir veya  Rusça 
konuşan insanlardır. 
 
3 puan. İki veya daha fazla sosyal 
grup katılıyor, hem organizatörler 
hem de sanatçılar olarak. 
Örneğin, organizatörlerin hem 
engelli, hem de Rusça konuşan 
insanlar ve sanatçılar da aynı 
şekilde hem engelli, hem de Rusça 
konuşan insanlar. 



 
 

Steakholder'ların katılımı 
(ortakların) 

 
 

1 puan.  Ortakları olmayanların 
katılımı 

2 puan. Kamu aktivistlerin katlılımı 
(özel kişiler)  

3 puan. Dahil kuruluşların katılımı 
(tüzel kişiler) 

Finansal kaynaklar  1 puan. Proje kişisel gelir veya 
kaynaklar üzerinde 
gerçekleştirilmektedir. 

 2 puan. Proje (40 % kadar) 
kaynakların katılımı ile 
gerçekleştirilmektedir. 

3 puan. Kaynakların yaklaşık 40% 
fazlası steakholder'lar (ortaklar) 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Eşsizlik ve benzersizlik  
 

 
 

1 puan. Organizatörlere gore bu 
gibi projeler bölgelerde 
uygulanmalıdır. 

2 puan. Organizatörlere gore bu 
gibi projeler bölgelerde 
uygulanmamalıdır. 

3 puan. Rusya Federasyonu'ndaki 
benzer projeler hakkında  
organizatörler ve komisyon 
üyelerinde herhangi bilgi yok. 

Sosyal medya hesabının 
tasarımı  (logo, tasarım, v.s.) - 
foto veya video.  

 
 
 

1 puan. Sosyal medyada şahsı 
hesabı yok 

2 puan. Sosyal medyada şahsı 
hesabı var ve 100`den az kişi 
tarafindan beğeni almıştır 

 3 puan. Sosyal medyada şahsı 
hesabı var ve 100`den fazla kişi 
tarafindan beğeni almıştır. 

 
3.2. Rekabet projelerini değerlendirmek ve yarışmanın sonuçlarını belirlemek 
için 5-7 kişilik bir jüri kurulur. Jüri üyeleri farklı alanlardan uzmanlar içinden 
seçilir: iş dünyasının temsilcileri, STK'lar ve gönüllü derneklerin temsilcileri, 
engelli toplum kuruluşlarının üyeleri ve yarışma Organizatörlerinin temsilcileri. 
Jüri uzaktan erişim koşullarında çalışır. 
3.3.Yarışma sonunda jüri, 1, 2, 3-ci yerlerini alan yarışmanın kazananlarını 
belirler. Oylama ile değerlendirilir. 
3.4. Jüri kararı, mevcut oyların basit çoğunluğu tarafından yapılır ve protokol 
tarafından yapılır. Jüri bir kere karar verecektir. 



 
 

3.5.Yarışmanın galibine verilir: 
– 1-ci yer: diploma, masa kompozisyonu, S. C. KYNEL-Cherkasy Eylül 
2020'de, Kongre Programı kapsamında eğitim alma fırsatı ile 4-cü Rus 
Kongresi'ne katılma hakkı; 
- 2-ci yer: diploma, masa üstü kompozisyon; 
- 3-cü yer: diploma, masa kompozisyonu; 
3.6. Organizatör, yarışmanın kazananını sağlar: 4-cü Rus kongresi engelli 
insanlar KİNEL-Cherkasy, dahil olmak üzere: katılımcı ücreti ve ulaşım 
maliyetleri. 
3.7. Kazananlar, yarışma şartlarını kabul etmiş ve kabul taahhüt eğitim 
sunum materyalleri sunum için projelerinin 4-cü Rus kongresi engelli insanlar 
KYNEL-Cherkassy eylül 2020 tarihinde de katılmak için hazırlık bilimsel 
makaleler de katılım seminerler, deneyim paylaşımı, yayılması amacıyla en 
iyi uygulamalar, rus ve uluslararası deneyim. 
    4. Özel koşullar. 
4.1. Yarışmanın tam zamanlı etkinliklerinin mümkün olmadığı durumlarda, 
yarışma uzaktan erişim koşullarında devam eder, yarışmanın tüm etkinlikleri 
çevrimiçi olarak aktarılır. 
4.2. Etkinliklerin çevrimiçi olarak aktarılması durumunda, Organizatör yarışma 
katılımcılarına gerekli bilgi ve danışmanlık desteğini sağlayacaktır. 
    5. Ortaktaklar 
Kapsayıcı gönüllülük okulu, Başkanlık hibeleri Vakfı'nın desteğiyle 
uygulanmaktadır. 
 

 Bağımsız Devletler, yurt dışında yaşayan yurttaşlar ve uluslararası 
insani işbirliği (Rossotrudnichestvo) Federal Commonwealth ajansı) 

 Devlet Atom Enerjisi şirketi " Rosatom» 

 Ural Devlet Pedagoji Üniversitesi 
 

 Yönetim tasarımı ve rekabetçi stratejiler Enstitüsü 

 Türkiye'de Rus yurttaşlarının örgüt Koordinasyon Kurulu 

 Globe4all, uygun fiyatlı turizm ve engelsiz seyahat hakkında 
uluslararası bir bilgi projesidir. 
 
Bağlantı ile kayıt: https://forms.gle/BVRHrNUCdesL5U8C6 
İletişim: IVAN BIRYUKOV sailsofspiritcoordinator@gmail.com 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FBVRHrNUCdesL5U8C6&cc_key=
mailto:sailsofspiritcoordinator@gmail.com

