Bu doküman bilgi amaçlı hazırlanmıştır, başvuru için kullanılamaz.
PROJE NASIL HAZIRLANIR?
Proje, iyi bir fikirden ibaret değildir. Bir kuruluşun proje başvurusu yaparken göz önünde
bulundurması gereken pek çok husus bulunmaktadır. Başarılı bir proje için aşağıdaki sorulara cevap
verebilmeniz gerekir.
1.

Projenin Amacı: Hedefiniz ne?

Hazırlayacağınız proje, mutlaka seçtiğiniz hedef bölgedeki bir sorunun ya da eksikliğin giderilmesine
yönelik olmalıdır.
•
Bulunduğunuz
çevrede
gözlemlediğiniz,
yaşadığınız
sıkıntı
nedir?
kaynaklanmaktadır? Hangi faaliyetleri gerçekleştirmeniz çözüme katkı sağlayacaktır?

Nereden

Öncelikle sorun olarak gördüğünüz konuyu araştırın.
•
Sorunu yaşayanlar kimler? Kamu kurumları bu soruna nasıl yaklaşıyor? Konuyla ilgili yasal
düzenlemeler var mı? Araştırmalar, bilimsel yayınlar soruna ve çözüme yönelik neler söylüyor?
Yapacağınız bu araştırma projenizi hazırlarken size sağlam bir gerekçelendirme ve gerçekçi hedefler
belirleme imkanı sağlayacaktır.
2.

Gerekçelendirme ve Yöntem: Hedefinize nasıl ulaşacaksınız?

Projenizin çözmek istediği sorunu detaylarıyla araştırdıktan sonra, sizin çözüme nasıl katkı
sağlayacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Günlük hayatta belirlediğiniz sorunun içinde yaşayan ve
çözüme sağlayacağınız katkıdan nihai olarak fayda sağlayacak olan herkes proje dilinde nihai
faydalanıcı olarak adlandırılır. Ancak bu kadar geniş bir kitleye tek bir proje ile doğrudan ulaşmak
mümkün değildir.
•
Nihai faydalanıcılar içinde sizin faaliyetlerinizle doğrudan ulaşabileceğiniz hedef kitlenizi
belirlediniz mi?
•
Gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetleriniz neler? Bu faaliyetleri nasıl bir insan kaynağı ile
nerede ve ne zaman gerçekleştireceksiniz?
•
Gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetlerinizin önünde yasal ya da idari bir engel var mı? Ayrıca,
kurumsal kapasiteniz neleri gerçekleştirmenize imkan tanıyor?
3.

Beklenen Çıktılar: Ne elde edeceksiniz?

Hedef kitleye yönelik gerçekleştireceğiniz her bir alt faaliyetin nasıl sonuçları olacağını ve hedefinize
katkısını detaylı planlamalısınız.
•
Projenizin faydasını nasıl ölçeceksiniz? Projeniz süresince kaç kişiye ne gibi etkinliklerle
ulaşacaksınız? Bu etkinliklerin sonucunda kaç kişide ne yönde değişimler elde edeceksiniz? Bu
değişimleri ölçebileceğiniz sayısal hedefler belirlediniz mi? Projenizin başında sayısal göstergeler ne
durumdaydı, sonunda nasıl bir değişim oldu?

Projenizin belli dönemlerinde hazırlayacağınız raporlarda proje çıktılarını somut verilerle ortaya
koyabilmeniz gerekmektedir. Somut verilerle hazırladığınız raporlar, bundan sonraki projelerinizde
sizin için sağlam bir referans sağlayacaktır.
4.

Benzer Proje ve Faaliyetleriniz: Deneyimli misiniz?

Planladığınız faaliyetlerin benzerlerini daha önce gerçekleştirmiş olmanız size daha sağlıklı bir
planlama yapma olanağı sağlayacaktır.
•

Daha önce hedeflediğiniz alanda ne gibi faaliyetler gerçekleştirdiniz?

•
Gerçekleştirdiğiniz proje ve faaliyetlerde ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından destek
aldınız mı?
Bu konuda vereceğiniz bilgi hem kurumsal kapasitenizin önerdiğiniz proje için yeterli olup olmadığına
ışık tutacak, hem de başka kuruluşlarla mali işbirliği yapabilir bilgi ve disiplinde olduğunuzu ortaya
koyacaktır.
5.

Proje Takvimi: Zamanlamanız nasıl?

İş akışınızı belirlemeniz sizin ve ortaklarınızın mali ve kurumsal kapasitesinin değerlendirilmesini ve ne
gibi desteklere ihtiyacınız olduğunu belirlemenizi kolaylaştırır.
•
İş akışınızda, hangi faaliyetlerin ne zaman, kim tarafından, ne kadar süreyle
gerçekleştirileceğini belirlediniz mi?
•
Projeniz için en uygun zamanı belirlerken mevsim şartları, bayram ve tatiller gibi
faaliyetlerinizi olumsuz etkileyebilecek hususları göz önüne aldınız mı?
6.

Proje Ortakları: Kimler sizinle?

Planladığınız faaliyetleri gerçekleştirebilmeniz için elinizdeki imkanların yetersiz kalması muhtemeldir.
•
Sizinle aynı hedefe yönelik çalışabilecek ortaklar buldunuz mu? Projenize ortak olmak
isteyebilecek diğer sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları veya üniversitelerle irtibatta mısınız?
Projenize ortaklar bulmanız, finansal yükü paylaşmanın yanı sıra, gerekli insan kaynağı ve projenin
diğer ihtiyaçlarını da karşılama imkanı sağlayacaktır.
7.

Proje Bütçesi: Neye ihtiyacınız var?

Öncelikle her bir faaliyet için nelere ihtiyaç duyduğunuzu tek tek, hiçbir detayı atlamadan yazın:
•
Ne kadar insan kaynağına ihtiyacınız var? Seyahat gerekiyor mu? Konaklama ihtiyacı var mı?
Faaliyeti gerçekleştireceğiniz mekan(lar)a sahip misiniz? Teknik altyapı ve ekipman eksikleriniz neler?
Yukarıdakiler ve benzeri tüm ihtiyaçlarınızı ana kalemler altında toparlayın ve hangilerini kendinizin
veya ortağınızın imkalarıyla (ayni katkı) karşılayabildiğinizi tespit edin.
Proje sonunda bütçe açığı ile karşılaşmamak için mutlaka piyasa araştırması yaparak gerçek fiyatlara
ulaşın.

•
Her bir satın alma kaleminizin miktarı, birim maliyeti ve toplam maliyeti ne kadar? Toplam
proje bütçenizin ne kadarını siz, ne kadarını ortaklarınız nakit olarak karşılayacak?
Sizin ve ortaklarınızın proje bütçesine nakit olarak sağlayacağı toplam katkıya eş finansman
denmektedir. Projenize hibe desteği sağlayan bir kuruluş için, gerçekçi bir bütçe ve eş finansman
tutarı büyük önem taşımaktadır.
8.

Amatör ruhunuzu koruyabiliyor musunuz?

Proje uygulamakta deneyim ve başarı kazandıkça ortaya çıkan en büyük sorun, sivil toplum ruhundan
uzaklaşarak projeleri bir gelir kaynağı olarak görmeye başlamaktır.
Hedeflerinizi belirlerken temsil ettiğiniz kitlenin gerçek ihtiyaç ve sorunlarına eğilmeniz gerekir.
Sivil toplumun en önemli unsuru güçlü bir gönüllü desteğiyle kendi projelerinizi başka kurumlara
bağımlı kalmaksızın gerçekleştirebilmektir.
“Gönüllü olun!”

