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TL KIRKLARELİ  VALILIĞI 

Dezavantajlı  Toplum Kesiminde Yaşayan Bireylere Yönelik Kurumlar Arası  İşbirliği 

Çalışmaları  

"UMUTLU YARINLAR" 

PROTOKOLÜ 

2019 



MADDE-1 

TARAFLAR:  

İşbu protokol Kırklareli Valiliği, Kırklareli:Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kırklareli 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Üniversitesi, • Kırklareli İl Emniyet 

Müdürlüğü, Kırklareli İl Özel Idaresi, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli Il Miiftülüğü, Kırklareli 

Çalışma ve İş  Kurumu Müdürlüğü, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırklareli SYDV• 

Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı  arasında akdedilmiştir.• 

MADDE-2 

KONUSU:  

Ekonomik ve Kültürel Uyum çalışmaları  kapsamında Dezavantajlı  Toplum Kesiminde Yaşayan ailelere_ 
yönelik kurumlar arası  işbirliği çalışmaları. 

MADDE-3 

AMAÇ VE KAPSA1VI: 

Dezavantajlı  toplum kesiminde yaşayan bireylere yönelik kurumlar arası  işbirliği kapsamında; 

Sosyo-kültürel ve ahlaki açıdan gelişimlerinin sağlanması , 

Sanatsal faaliyetlere ilginin arttırılması  ve bu faaliyetlere olan yeteneğin ortaya çıkartı lması, 

Akademik açıdan desteklenmeleri, 

Zaman ve enerjilerinin kültürel etkinlikler üzerine •yoğunlaşmasş  ile olumsuz alışkanlık edinme 

riskinin önüne geçilmesi. 

Üniversite öğrencilerinin rol-model çalışmaları  ile çocuklarda farkındalik oluşturulması  

İyi karakterli bireyler yetiştirebilmek, temel değerleri pekiştirmek, topluma psikolojik bilişsel ve 

sosyal gelişimini tamamlamış  bireyler kazandırabilmek için değerler eğitimi verilmesi, 

Ekonomik yardımlarla hayabnı  idame ettiren bir grubu, istihdam edilebilir !olmak ve kayıtlı  

ekonomiye dahil etmek, 

Kamu hizmetlerine ulaşımını  kolaylaştırıp, hızlandırmak, 

Risk değerlendirme çalışmaları  yapı larak sorun çözme odaklı  yöntemlerin hayata geçirilmesi ile 
yerinde ve zamanında sosyal hizmet müdahalesi yapılması, 
Denetleme Komisyonunun her ay toplantı  gerçekleştirınesi, geniş  katı lımlı  toplantının ise 5 ayda bir 

yapı lması. 



MADDE-4 

FAALIYETLERIN IÇERIĞI: 

• 

Paydaş  kurumlarla Vali Yardımcısı  başkanlığında genel koordinasyon toplantısı  yapı lacalctır. 

Projede adı  geçen kurumlarla resmi yazışmalar yapı lacalctır. 

Projenin yürütülmesinden sorumlu kurum, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

olacaktır. 

Denetleme Komisyonu oluşturulacaktır. 5 kişiden müteşekkil Denetleme Komisyonunu Vali 

Yardımcısı  Emre ÖZTÜRK başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı  

Erdoğan KARA, Bilal Yapıcı  Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Gamze PEKKAN, Kırklareli Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent ŞEN, ve Trakya Kalkınma Ajansı  M.M. Emre 

BEIİ 'den oluşacaktır. 

Kırklareli Oniversitesinden seçilen gönüllü öğrenci grubu, proje dahilinçle olan ilk ve ortaöğretim 

öğrencileri ile yıkıcı  davranışları  değiştirme ve olumlu insan ilişkileri üzerine ilgili okulların 

bünyelerinde etkinlikler yapacaktır. 	 • 

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde oluşturulan; tiyato, müzik, dans klüplerindeki öğrencilerin proje 

dahilinde olan ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile çeşitli etkinlikleri olaülctı r. 

Kırklareli Bilal Yapıcı  Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde proje dahilindeki ilk ve ortaöğretim 

öğrencileri arası nda müzik ve sahne sanatları  topluluklar} oluşturulacaktır; 

Üniversite öğrencilerinin Bahar Yat-15111 Ara Sınav Tarihleri 25 Mai-t 2019 ile 31 Mart 2019 arasında 

olduğundan Rol Model Çalışması 	25/03/2019 — 31/03/2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmeyecelctir. 

Kı rklareli Üniversitesi Bahar Yat-13/111 Eğitim-Öğretiminin bitiş  tarihi 17 Mayıs 2019 olması  sebebi ile 

Rol Model Çalışması  17/05/2019 tarihinde sonlandırı lacalctır. Ayrıca yaz dönemi için üniversitenin 

uygun gördüğü diğer çalışmalar planlanabilir. 

Denetleme Komisyonu gönderilen değerlendirme raporlarım inceleyerek, proje sonrasında ortaya çıkan 

verilen i faaliyet raporunda belirtecektir. 
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MADDE-5 

GERÇE1CLEŞTİRILME SÜRESI:  

Umutlu Yarı nlar Projesinin 2020 yı lı  planlaması  Ağustos 2019 tarihinde yapı lacalctır. 

MADDE-6 

DENETLEME KOMISYONU:  

Alctivitelerin proje protokol metnine uygunluğu açısından değerlendirilmesi ve raporlalna çalışmaları  

Denetleme Komisyonu tarafından yapılacalctır. 

MADDE-7 

TARAF'LARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:  

A)Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Projenin sekreteryası  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde olacaktır. 

Görevlendirilen Proje Koordinatörü, Kırklareli Üniversitesi gönüllü öğrencilerine proje b4lamadan 

eğitim verecektir. 

Görevlendirilen Proje Koordinatörü, projenin iş  takvimine uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır. 

Görevlendirilen Proje Koordinatörü, ilgili proje hakkında alışrnat  yürütülen okullardaki 
• 

öğretmenlere bilgilendirme toplantısı  düzenleyecelctir. 

Projede yer alacak üniversite öğrencilerinin, okullardaki, koordinasyonunu sağlayacaktır. 

Projenin sınırlı lıkları  dışına çıkılmayacaktır. 

Proje Koordinatörü ve Denetim Komisyonu üygsinin proje dahilinde ulaşım gereksinimleri 

karşı lanacalctır 

ASDEP Personeli görevlendirilecek, her ailenin bir ASDEP personeli olacaktır. Yapılacak hane 

ziyaretleri belirlenen süreler içinde tamamlanacaktın 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; Kırklareli Ticaret Borsası  Sivil Toplum Kuruluşu 

ile eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

yürütebilir. 



Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçekleştirecelderdir. 

B) Kırklareli Belediyesi  

Proje kapsamında I adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Okullarda oyun parldarı  oluşturularak, mevcut oyun parkları  iyileştirilecektir. 

Dezavantajlı  kesime öncelik olmak üzere Atatürk Evi'ne gezi gerçekleştirilecelctir. 

Mobil Mutfak hizmetinin belli periyotlarla kullanılması  sağlanaCaktır. 
Kültürel faaliyetleri• gerçekleştirebilmek için gerekli ortam sağlanacaktır. 
Projenin işleyişinin kesintiye uğramamadı  için gerektiğinde onarım', yardım, malzeme desteği temini 

sağlayacaktır. 
Paydaş  kurumlar tarafından düzenlenecek il dışı  gezileri için ulaşım konusunda destek verilecektir. 

Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 

SODAM da üretilen ürünlerin satışı  için yer temini sağlayacaktır. 
• 

Yapı lan çalışmaların evraklarını  her ay düzenli olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayı n ilk çarşambası  toplantı  

gerçekleştirecelderdir. 

C) Kırklareli Üniversitesi  

Proje kapsamında I adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Görevlendirilen proje koerdinatörü proje için gönüllü olmak isteyen' öğrenciler ile iletişimi 

sağlayacaktır. 

Kı rklareli Üniversitesi işbirliğinde proje dahilindeki belirlenen okulların çocuk küttiphanesinin kitap 

sayısı  artnrılacalcbr. 

Proje dahilindeki belirlenen okullara bağışlanacak kitaplar üniversite öğrencileri arasında gönüllü 

olarak toplanacalctır. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği geziler için uzmanlık alanları  gezilerin içeriğine uygun 

olan öğretim görevlileri, rehber öğretmen olarak görevlendirilecelctir. 

Gönüllü öğrenciler EK' te belirtilen "Rol Model Çalışma Takvimi" tablosuna göre etkinlikler 

düzenleyecelctir. 
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Üniversite öğrencilerinin proje sürecinde devamlılığı  sağlanacaktır. e  
• • 

Çalışan gönüllü öğrenci kapasitesi arttınlacaktır. :Ş  

Projenin geliştirilmesi için akademik personel ile piojenin desteklenmesi, projenin bilimsel alt yapıya 

kavuşturulmasının sağlanması  için çalışma yapı lacaktır. • 

Projenin kapsamında bu projede görev alan Tevfik Fikret Ortaokulş, Vali Faik Üstün İlkokulu, Bilal 

Yapıcı  Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri başta olniak üzere tüm kamu görevlilerine ön yargı  eğitimi 

verilecektir. 

Gönüllü öğrencilere uygun görülen maddi ve manevi destekler planlamp uygnlamaya konulacaktır. 

Çocuk Gelişimi bölümü Mayıs ayı^ sonunda 'Çocuk Üniversite Programı' isimli öğrenci öğretmen 

görüşmesi uygulayacaktır. 

Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 

Yapı lan çalışmaların evraklarmı  her ay düzenli olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Kırklareli Üniversitesi; İMO (Kırklareli inşaat Mühendisleri 0c161) Skşif Toplum Kuruluşu ile 

eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil- Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

ytirütebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Sosyal.  Hizmetler ir Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 

Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçeldeştireceklerdir. 

Rol Model Çalışması  Takvimi: 

FAALİYET TARIH 

Kırklareli Üniversitesinin Bahar Yarıyı! Eğitim- 

Öğretiminin başlangıç dönemi 

04/02/2019 

Üniversite Öğrencilerinin Bahar Yarlyıl Ara 

Sınav Dönemi 

25/03/2019 — 31/03/2019 

Projenin Bitiş  Tarihi 17/05/2019 

Genel Değerlendirme Raporlarmın Teslimi 24/05/2019 

Proje Değerlendirme Toplantısı  31/05/2019 



D) Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürliiğii  

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmaların gerçekleştirileceği okulları  tespit ederek, 

etkinliklerin yürütülmesini sağlayacaktır. Devam eden süreçte 'çalışmalar, dezavantajlı  kesimde yer 

alan tüm çocukları  kapsayacak şekilde genişletilecelctir. 

Çalışma yürütülen okullarda etkinliklerin düzenlenebileceği gerekli ortam temin edilecelctir. 

Proje dahilinde çalışma yapan gönüllü üniversite öğrencilerine katı lım bnIgesi düzenlenip 

verilecektir. 

Çalışma yürütülen okullarda düzenlenecek etkinlikler için gerekli materyal teminini sağlanacaknr. 

Sınıf öğretmenleri özellikle sürekli devamsıZlık yapan öğrertciler.i tespit edip, onların ailelerine 

ziyaret gerçekleştireceklerdir. 

Çalışma yürütülen okullardaki 1.sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları  takip edilerek, okula devam 

sağlanması  için standartlar oluşturulacaktır. 

Okullarda tespiti yapı lan eksikliklerin tamamlanması  için gerekli çalışmalar yapı lacaktır. 

Okur yazar olmayan aileler için öğrencinin eğitim hayatına olumlu katkı  sağlayacağı  düşünülerek, 

velilere Okuma-Yazma Kursu açılacaktı r. 

Dezavantajlı  kesimin iş  istihdamın] arttırabilmek amacıyla Halk Eğitim ile işbirliği yapılarak Mesleki 
T: 

Eğitim kursları  açı lacaktır. 

Çalışma yürütülen okullarda haftanın en az 3 günü Refiber Öğretmen görevlendirilmesi yapılacalctır. 

Çalışma yürütülen okullarda Edirne gezisi düzenlenecektir. , 

Gezilerdeki ulaşım konusunda il içi gezilerde İl Özel idaresi, il , dışı  gezilerde Kı rklareli 

Belediyesi'nden destek alınacaktır. 

Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 

Devamsızlık verilerini ve yapılan diğer çalışmaların evraklarını  her ay düzenli olarak Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Kıklareli Il Milli Eğitim Müdürlüğü, Kı rklareli Ticaret Borsası  Sivil Toplum Kuruluşu ile 

eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

ytirütebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve • Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 



Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçekleştireceklerdir. 

E)Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü  

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Çocuklara Trafik Eğitimi verilebilmesi için planlama.yapı lacaktır. • 

Üniversite öğrencilerinin okulda bulundukları  saat diliminde güvenlik tedbirleri alınacaktır. 
Meslek tanıtım faaliyetleri düzenlenecektir. 

Spor aktiviteleri düzenlenecektir. 

Yapı lan çalışmaların evraklarını  her ay düzenli olarak .Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Il 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Kıklareli İl Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli Kahveciler Odası  Sivil Toplum Kuruluşu ile 

eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Top-  lum Kuruluşları  ile çalışmalar 

yürütebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 

Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçekleştireceklerdir. 

F) Kı rklareli İl Özel idaresi  

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Proje kapsamında kaynak oluşturma çabalarına katkı  sağlayacaktır. 
Sosyal ve sportif etkinlikler için taşıma desteği sağlaycalctjr, • 

Oluşturulacak Yaşam Merkezi için yer temini sağlayacaktır.' 
SODAM da üretilen ürünlerin satışı  için Belediye ile birlikte yer ter4ini sağlayacaktır. 
Paydaş  kurumlar tarafından düzenlenecek il içi geziler için ulaşım desteği sağlayacalctır. 
Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 	 . 

Yapı lan çalışmaların evraklarını  her ay düzenli olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İ l 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Kıklareli 11 Özel Idaresi; Kırklareli Şoförler ve Otombilciler Odası  Sivil Toplum Kuruluşu ile 

eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

yürtitebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Il Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 



Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçeldeştireceklerdir. 

G) Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü  

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Öğrencilerin sağlık sorunlarının tespitinin (göz taraması,' kulak, diş  sağlığı  ,kanser taraması  vb.) 

düzenli periyotlarla yapı larak, aile bazında genişletihnesi gerçekleştirilecelctir. 

Madde Bağımlı lığı, alkol bağımlı lfğı  gibi kötü allşkanlıklar konusunda öğrencilere ve ailelere eğitim 

verilecektir. 

Erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirıne yapı lıp farkındalık arttınlacalctır. 
Bilgi bankası  şeklinde oluşturulacak olan yazı lımdan çocuklann4,şa'ğlık taramaları  kontrol edilecektir. 

Müzik terapisi konusunda çalışmalar yapılacalcur.. 	 • 

Kimsesiz hastalara gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kftap okuma faaliyeti ve sosyalleşme 
ortamı  sağlanacalctır. 
Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 

Yapılan çalışmaların evraklarmı  her ay düzenli Olarak Aile; Çalışma ve Sosyal Hizmetler İ l 
Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Kıklareli İl Sağlık Müdürlüğü; SOTBIR (Kırklareli Süt Ürgiciler Birliği) Sivil Toplum Kuruluşu ile 

eş  leştirilm i ştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

yürütebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Il Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 

Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçekleştireceklerdir. 

H) Kı rklareli İl Müftüliiü:  

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

Proje kapsamında çalışma yapan tüm okullarda milli ve manevi değerler üzerine çalışma yapacaktır. 
Merkez, Babaeski, Vize, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçaleriniiz için her mahallede ev ortamında 
sohbetler düzenlenecek ve Müftülük kontrolünü sağlayacaktır. 
Kuran kursu açı lacaktır. 
Kahve sohbetleri düzenlenecektir. 	 • 

Sabah Namazı  Buluşmaları, Ahde Vefa Geçmişlere Dua Programı, İnanç ve Kültür Ziyaretleri 
gerçekleştirilecelctir. 

Her Sofra bir Suffe Programı  (hediyeli aile ziyareti ve sohbeti), Hasta ve Yaşlı  Ziyareti 
gerçekleştirilecelctir. 



Yetişkin Kur'an Kursları  (bay-bayan ayrı  mekanlarda), Çocuklara Yönelik Değerler Eğitimi, 

Gençlere Yönelik İnanç Atölyesi, Kahve Sohbetleri, Özel Sunum Programları  ( Bağımlı lık vb) 

gerçekleştirilecelctin 
Yayla Mahallesi'nde bulunan caminin bir kısmının sosyal rehabilite melcani plarak düzenlenmesi ile 
hane ziyaretlerine Müftülük personelinin katı lımı  sağlanacaktır. 	• ; 

Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 	 • ı  
Yapılan çalışmaların evrakland her ay düzenli olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlet İl 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 	 f, 

Kıklareli İl Müftülüğil; Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları  Birliği Sivtl Toplum Kuruluşu ile 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

yürütebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma v'e Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 

Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçekleştireceklerdir. 

1)Kırklareli Çalışma ve İş  Kurumu İl Müdürlüğü • 

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir. 

ASDEP ziyaretleri sonrası  yapılacak ihtiyaç analizleri çerçevesinde istihciama yönelik SODAM ile 

ortaklaşa kurs çalışmaları  yapılacalctır. 

ASDEP ziyaretleri sonrası  istihdam talebi olan kişilerin İŞKUR'a yönlendirilmesi ve İŞKUR 
tarafından talciplerinin yapılması  sağlanacaktı r. 
Yapı lan çalışmaların evraklarını  her ay düzenli olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü'ne gündereceklerdin 
Kıklareli Çalışma ve İş  Kurumu İl Müdürlüğü Kırklareli. Lokantacılar Esnaf Odası  Sivil Toplum 

Kuruluşu ile eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrukusundd diğer Sivil Toplum Kuruluşlan ile çalışmalar 

yürütebilir. Ancak-  bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ‘il Müdürlüğü'ne 

bilgilendinneleri gereklidir. 

Tüm kurumlardaki görevli koOrdinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  
gerşekleştireceklerdir. 



İ)Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlü'gii  

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevfendirilecelctir. , 

Öğrencilerin sportif ilgi alanlarının tespiti ve bunların düzenli takibi sağlanacaktır. 
Dezavantajlı  öğrencilerin ilgi alanlarının tespiti için tokullarda anket çalışması  yapılacak, ionuçlanna 

göre kurum uygun olan kursları  açacalcur. 

Açı lacak kurslar için araç gereç temini sağlanacalctır. 
Proje kapsamında Masa Tenisi Kursu, Judo Kursu, Basketbol Kursu açılacaktır ve sportif 

faaliyetlerden yararlanan öğrenci sayısı  antınlacalcur. 

Çocukların faaliyetlere ulaşımı  ve faaliyetler için malzeine ttmifıi s ğlanacaktır. 
Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 

Yapılan çalışmaların evraklannı  her ay düzenli olarak Aile, Çalışma! ve Sosyal Hizmetler il 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Kıklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Sivil 

Toplum Kuruluşu ile eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

ytirütebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 

Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçelcleştireceklerdir. 

J) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  

 

Proje kapsamında I adet proje koordinatörü görevleiiiiirecektir. 

SODAM'Iarın daha aktif hale getirilebilmesi için, 'açilacak kursların planlanması  ve imkanlar 

dahilinde beş  hizmetlerinden ailelerin yararlanması  sağlanacaktır. 
Çalışma yürütülen okullardaki 1.sınıf öğrencileri için devamsızlığın önüne geçmek adına servis 

imkanının sağlanması  için mütevelli heyetiyle görüşme •sağlanapaktı r. 
Ayni ve Nakdi yardım alan ailelerin istatistikleri düzenli olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü'ne bildirilecelctir. 

Yardıma muhtaç ve müllciyet sorunu olmayan ailelerin evlerine, gereken ihtiyaçlarla ilgili sosyal 
inceleme görevlileri sevk edilecektir. 

Başarı lı  öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenlenecektir. 

Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 	:4 

SODAM da üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin:koordinasyonunu sağlayacaktı r. 
, 
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Yapılan çalışmaların evraklarmı  her ay düzenli olarak Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Kıklareli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakf:;'Kırklareli Ziraat Odası  Başkanlığı  Sivil Toplum , 

Kuruluşu ile eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları  ile çalışmalar 

yürtitebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereldidir. 

Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak ü,zere her ayın ilk çat; ambası  topladı  

gerçekleştireceklerdir. 

K) Trakya Kalkınma Ajansı   

Proje kapsamında 1 adet proje koordinatörü görevlendirilecektir: 

Projenin takibine destek sağlamak için Yazdım oluşturulacalctır. 

Trakya Kalkınma Ajansı  tarafından oluşturulacak projelerden dezavantajlı  kesime bilgilendirme 

yapı lacalctır. 
Kahvaltı  organizasyonları  düzenlenecektir. 

SODAM da üretilen ürünler için e-ticaret çalışması  yapılacalctır. 

Yapılan çalışmaların evraklarını  her ay düzenli olarak Aile, Çalışrha ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü'ne göndereceklerdir. 

Trakya Kalkınma Ajansı; Kırklareli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Sivil Toplum Kuruluşı .  

ile eşleştirilmiştir. 

Kurumlar kendi faaliyet alanları  doğrultusunda diğer Sivil: Toplum Kuruluşları  ile çafişmalar 

yürütebilir. Ancak bu çalışmaları  Aile, Çalışma ve Soiyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 

bilgilendirmeleri gereklidir. 	 , . 
Tüm kurumlardaki görevli koordinatörler ayda bir olmak üzere her ayın ilk çarşambası  toplantı  

gerçekleştireceklerdir. 



• 

ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER: 

Kı rklareli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler II, Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Kırklareli Belediyesi, Kırklawli üniversitesi, Emniyet lküdürlüğti, İl Özel Idaresi, İl Sağlık 

Müdürlüğü, İl Müftrilüğti, Kırklareli Çalışma Ve Iş  Kurumu Müdürlüğü' , Gençlik • ve Spor İl 

Müdürlüğü, SYDV Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı  projenin gerçekleştirilmesi için uygun 

olan tarihleri belirleyecektir. 
.• 

Kırklareli Valiliği, Aile, Çalışma ve Stisyal Hizmetler Il Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Kırklareli Belediyesi, Kırklareli.  üniversitesi, Eniniyet Müdürlüğü, Il Özel Idaresi, İl Sağlık 

Müdürlüğü, İl Müftülüğti, Kırklareli Çalışma ve .Iş • Kurumu 'Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü, SYDV Müdürlüğü ve Trakya • Kalkinma Ajansı  proje kapsamında eşgüdümlü olarak 

hareket edecektir. 

Kırklareli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizrrietler İl Müdürlüğti: Il Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Kırklareli Belediyesi, Kırklareli tİniversiteısi, Emniyet .MildğrIfığü, İl Özel, idaresi, İl Sağlık 
•-, 	. 	. 

Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kırklareli Çalışma ve ''Iş  Kurumu Müdürlüğü, Güıçlik.ve  Spor ii 

Müdürlüğü, SYDV Müdürlüğü ve Trakya Kalkıhma*Ajansı.tarafindan Yaşam Merkezi şeklinde bir 

birim kurulup, projenin sistemli bir şekilde devam .etmesi sağlanac.alctır. 

Kı rklareli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Il Müdürlüğü, İl Milli Eğitith Müdürlüğü, 

Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Üniversitesi, Emniyet 'Müdürlüğü, İl Özel Idaresi, İl Sağlık 

Müdürlüğü, İl müftülüğth Kırklareli Çalışma ve İş  Kurııimu.  Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü, SYDV Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı  tarafından görevlendirilen proje 

koordinatörleri projeyi geliştirip daha iyi yürütülebilmek için başta İstanbul olmak üzere Roman 

Grup Projeleri ve Dezavantajlı  Toplum Projeleri yürüten illerimfze çalışma ve inceleme gezileri 

düzenlenecektir. 



aşkanı 	 Kı rklareli Belediye Başkanı  

Çidem CERIT 

Kırklareli İl Sağlık Müdtit'lüğü 

ila! KUŞOĞLU 

MADDE-8 

YÜRÜRLÜK:  

İşbu protokol (..) ana maddeden ibaret olmak üzere Kırklareli Valiliği'nin ..../.../2019 tarih ve 	 
sayılı  Olur'larma istin 	) nüsha olarak düzeulenmiş  ğlup, imzalandrğı  tal itibariyle yürürlüğe 
girer. 	/03/20 • . , 

'‘'Nük  
2. 

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR 

Kırklareli üniversitesi Relctörü Kırklareli İl Emniyet Müdürü 

 

Cahit AKİN 

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü 
	

*Aile, Çalış  a ve Sosyal Hizmetler I Müdürü 

Kırklareli İl özel Idaresi Genel Sekreteri 
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Kırk rel 	Spor tl üdürü 	 Trakya Kalkın 

Hti 	MİRTAŞ  

Kırk1artit Müftüsü 

A 	IOĞULLU 

Kırklareli Çalışma ve İş  Kurumu İl Müdürü 
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