Küçük Hibe Desteği ile
Çocukların Sivil Topluma Katılımı
Çocuklar için Mikro-Fon Programı

Görünürlük Rehberi
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1. Mikro Fon Programı Hakkında
Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için verilen mücadelenin etkin bir şekilde
ilerlemesi için hak sahipleri olan çocukların katılımı oldukça önemlidir.
“Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı” 2011 yılından bu yana çocuk hakları
alanında savunuculuk, izleme ve raporlama çalışmaları yapmakta ve üyeleri ile diğer STK’ların da
bu alandaki kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. Ortaklık Ağı bu çalışmalarını çocuk
katılımı ile yürütmeye önem verir. Bununla birlikte STK’ların çalışmalarında anlamlı bir çocuk
katılımı oldukça eksik ya da arka plana atılmış bir kavram olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bazı
STK’ların çalışmalarında çocuk katılımına ilişkin iyi örnekler olmasına karşın Ortaklık Ağı genelinde
anlamlı ve tutarlı çocuk katılımı uygulamaları istenilen düzeyden uzaktır.
Çocuk katılımı; çocukların kişisel gelişimlerini zenginleştirir, onlara, kendi çevrelerinde
olumlu değişiklikler yapılmasına katkı sağlamak için olanaklar sunar; hakları konusunda
farkındalık yaratarak çocukların korunmasını sağlar; dışlanmış çocukların da içerilmelerine ve
çocukların çevrelerindeki değişimin bir parçası olmalarına yardımcı olur.
Çocuk Katılımının güçlendirilmesi ve anlamlı bir çocuk katılımı için 2016-2017 yılında
Uluslararası Çocuk Merkezi(UÇM) ve Ortaklık Ağı tarafından “STK’lar için Çocuk Katılımı Küçük
Destek Programı” gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında başlatılan ve küçük hibeler yoluyla
gerçekleştirilen STK’larla çocuk katılımı çalışmasının genel amacı; çocuk hakları alanında çalışan
kuruluşların çocukların yerel ve ulusal düzeyde kararlara katılımı için aracılık etmeleri ve bu
aracılığın gerçekleştirilmesi için kuruluşların kapasitelerinin artırılması olarak belirlenmiştir.
Çocukların güçlendirilmeleri ve katılımlarının sağlanması için çocuk hakları ve çocuk katılımı
konusunda donanımlı ve organize sivil toplum kuruluşlarına gereksinim vardır. Bu nedenle bir
önceki Destek Programının devamı niteliğinde olan bu çalışmanın beklenen çıktıları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.

 Sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlamak
 Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin bu konudaki
kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmak.
“Mikro-Fon” programı ile çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve
kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu programın başarılı bir şekilde uygulanması “çocuk
katılımı” ile ilgili yaşanan güçlükler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmamızı sağlayacak ve
katılımın önündeki engellerin kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmalara zemin oluşturacaktır.

1.1.

Görünürlük Rehberi’nde Neler Var?

Mikro-Fon Programı Görünürlük Rehberi, UÇM destekli çalışmalarınızın çıktılarında,
görünürlük paketinin kullanım alanlarını ve şartlarını açıklamak üzere oluşturuldu.
AB, fonladığı tüm proje çıktılarında, belirlediği görünürlük kurallarının kullanılmasını
zorunlu kılar ve UÇM bu kuralları uygular. AB tarafından belirlenen kurallar için
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/uploads/communication-visibility-requirements2018_tr.pdf adresini inceleyebilirsiniz.
Bu rehberde, görünürlük paketi altındaki program adı, Mikro Fon logosu, AB Logosu ile
sorumluluk reddi metninin kullanım yerlerini ve biçimleri bulabileceksiniz. Rehberde, çalışmanızın
çıktısının türüne göre (basılı ve/veya dijital yayın, video, tanıtım malzemesi, web sitesi ve sosyal
medya) görünürlük paketinin kullanım şekillerini ayrı ayrı gözden geçirebilirsiniz.
Bu rehberde belirtilen görünürlük kurallarınının tamamının uygulanması ve çalışma
çıktılarının basıma/yayına girmeden ve taslak versiyonların UÇM Ekibi’ne gönderilmesi
gerekmektedir. Görünürlük kurallarının uygunluğu açısından onay alınmadan dolaşıma sokulan
çalışma çıktılarıyla ilgili ödeme yapılmayacaktır ve sorumluluk UÇM’ye ait olmayacaktır.

1.1.1. Mikro-Fon Programı Görünürlük Paketi
Mikro-Fon Programı görünürlük paketinde, program adının kullanım biçimleri, Çocuklarla
Güçlü proje logosu, Mikro-Fon logosu, AB logosu ve sorumluluk reddi metni yer alır. Görünürlük
paketindeki öğelerin hepsinin bir arada kullanıldığı yerler olduğu gibi sadece logoların kullanıldığı
durumlar da mevcuttur. “5- Görünürlük paketinin kullanım alanları” bölümünde bu durumlar
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

a. Program Adı
Destek aldığınız programın tam adı “Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma Katılımı:
Çocuklar için Mikro-Fon Programı”dır. Bu rehberde kısaca “Mikro-Fon Programı” olarak
anılmaktadır.
Aldığınız desteği duyurduğunuz metinler, basın bültenleri vb. yazılı yerlerde, programın adının ilk
kez ve/veya bir defaya mahsus geçtiği durumlarda “Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil
Topluma Katılımı Çocuklar için Mikro-Fon Programı” olarak kullanılması gerekir. Metin içinde
programın tam adı bir kez kullanıldıktan sonra, “Mikro Fon Programı” olarak anılmaya devam
edilebilir.

b. Mikro-Fon Logosu
Mikro-Fon logosunun, Mikro-Fon Programı tarafından desteklenen tüm çalışma çıktılarında
AB logosu ve Çocuklarla Güçlü Proje logosu ile birlikte kullanılması zorunludur.

c. Çocuklarla Güçlü Proje Logosu
Mikro-Fon Programı, Çocuklarla Güçlü – II Projesinin altında yer alan bir programdır. Bu
nedenle çalışma çıktılarının tamamında Mikro-Fon Program logosu ve AB logosu ile birlikte
kullanılması gerekmektedir.

d. AB Logosu
AB Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Mikro-Fon Programı kapsamında
desteklenen tüm çalışmaların çıktılarında AB logosu kullanılması zorunludur. AB logosu, MikroFon logosu ile birlikte kullanılmalıdır.

Logoların yüksek çözünürlükteki farklı formatlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
http://www.cocuklarlagucluyuz.net/mikro-fon-programi/logolar

e. Sorumluluk Reddi Metni
Avrupa Birliği, Mikro-Fon destekli çalışma çıktılarının içeriğinden sorumlu değildir. Bu
sebeple, yazılı ve görsel tüm yayınlarda (kitap, broşür, video, web sitesi, vb.) standart bir
sorumluluk reddi metni bulunmalıdır.
Sorumluluk reddi metni, Mikro-Fon logosu ve AB Logosu ile birlikte kullanılmalıdır.
Aşağıda sorumluluk reddi metnini bulabilirsiniz. Bu metin değiştirilmeden, sadece noktalı
olan yerler doldurularak kullanılmalıdır.

“Bu …………………* Mikro-Fon Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla << sivil toplum örgütü (STÖ) adı >> aittir ve Uluslararası Çocuk
Merkezi ya da AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

* Sarı noktalı bölüme, çalışma çıktısının türüne göre, ‘broşür’, ‘kitap’, ‘web sitesi’, ‘platform’,
‘sergi’, ‘yayın’, ‘video’, ‘film’, ‘belgesel’, ‘toplantı’, ‘etkinlik’, ‘kampanya’ vb. yazılabilir.

1.1.2. Görünürlük Paketinin Genel Kullanım Kuralları
Mikro-Fon Program logosu, Çocuklarla Güçlü Proje Logosu, AB logosu ve sorumluluk reddi
metninin kullanımı konusunda belirlenmiş temel kuralları aşağıda bulabilirsiniz:
 Logolar her zaman birlikte kullanılmalıdır. AB logosu, diğer logoların üzerinde veya
solunda yer almalıdır.
 Logoların renkleri değiştirilemez. Logoların renkli kullanımı tercih edilir; gerekli olduğu
durumlarda siyah beyaz olarak kullanılabilir.
 Logolar aynı boyutta kullanılmalıdır.
 Mikro Fon, desteklenen çalışmaların çıktılarında çalışmayı gerçekleştiren sivil toplum
örgütü görünürlüğünün ön planda tutulmasına öncelik verir. Bu nedenle, STÖ logoları
basılı malzemelerin ön iç kapakları, arka kapakları veya logo kullanılan sayfalarında yer
alabilir.
 Logoların boyutları kullanıldığı çalışmanın (afiş, kitap, el ilanı, vb.) boyutuna uygun
olmalıdır.
 Çalışma eş finansman/sponsor desteğiyle yürütülüyorsa, AB logosu, Çocuklarla Güçlü
logosu ve Mikro Fon logosu diğer logolarla eşit büyüklükte kullanılmalıdır.
 Sorumluluk reddi yazısı okunabilir olmalı; sorumluluk reddi metninin boyutu logoların
büyüklüğüyle orantılı olmalıdır.

1.1.3. Görünürlük Paketinin Kullanım Alanları
Mikro-Fon görünürlük paketinin bileşenleri – Mikro-Fon logosu, Çocuklarla Güçlü Proje
logosu, AB logosu ve sorumluluk reddi metni – yazılı içerik barındıran tüm basılı malzemelerde ve
tanıtım malzemelerinde kullanılmalıdır. Mikro-Fon’a ek olarak eş finansman sağlayan kurumlar
varsa, onların logolarının bulunduğu yerde (ön kapak, arka kapak, vb.) AB logosu, Çocuklarla
Güçlü logosu ve Mikro-Fon logosu da yer almalıdır.

1.1.4. Günürlük Kuralları Temel İlkeleri
 Mikro-Fon destekli çalışmaların çıktılarında ayrımcı, incitici, hakaret içeren, hak alanlarına
zarar veren metin ve görsellerin yer almamasına özen gösterilmelidir.
 İnsan görünen fotoğraflarda şiddet içeren veya ajitasyon malzemesi olarak görülebilecek
içeriklerin kullanmamasına, çocuk fotoğraflarında yüz görülmemesine dikkat edilmelidir.
 Çalışma çıktılarında kullanılacak fotoğraf, video, yazı, vb.’de fikri mülkiyet ya da telif hakkı
bulunuyorsa, çıktılarda mutlaka kullanılan eserin kime/kimlere ait olduğu belirtilmelidir.
Çıktılarınızda bu ve benzeri kriterlerle ilgili sorun yaratabilecek durumlar olduğunu
düşünüyorsanız, lütfen UÇM’ye danışınız.

1.1.5. Mikro-Fon Destekli Çalışmalarınızın Belgelenmesi ve Duyurulması
Mikro-Fon desteğinin belgelenmesi ve arşivleme açısından destekler kapsamında yapılan
duyurularda Mikro-Fon’dan söz edilmesi önemlidir. Duyurularla ilgili aşağıdaki noktaları göz
önünde bulundurabilirsiniz:


Çalışmalarınızın basılı çıktılarından, UÇM tarafından istenen sayıda kopyayı arşiv ve
dağıtım için UÇM’ye iletmeniz gerekir.



Yürütülecek çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim, toplantı, konferans,
seminer, atölye çalışması, sergi, vb. sırasında fotoğraf çekilmesi ve UÇM ile paylaşılması
rica olunur.



Çalışmanızın duyurulması için hazırlayacağınız basın bülteni, basın kiti, özel haber, sosyal
medya iletisi vb.’de, çalışmanın Mikro-Fon Programı tarafından desteklendiği
belirtilmelidir.



Sosyal medya kanalları üzerinden yapacağınız duyurularda, UÇM’nin aşağıda belirtilen
sosyal medya hesapları etiketlenmelidir.

Facebook: @cocuklarlagucluyuz
Twitter: @cocuklarlagucl
Youtube: @ICCcocukhaklariTV



Çalışmalarınızla ilgili basında çıkan haber linklerini UÇM ile paylaşmanız rica olunur.



Duyurularınızda örgütünüzün iletişim bilgileri, logosu, web sitesi adresi ve sosyal medya
hesaplarının bulunması görünürlüğünüzün artmasına ve çalışmanızla ilgilenenlerin size
ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM-ICC)
Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
0 (312) 290 10 53
0 (312) 290 21 87
bilgi@cocuklarlagucluyuz.net
http://www.cocuklarlagucluyuz.net

