Çocuk Hakları ve Çalışmaları Uzman İlanı
İlan Referans No : 2203
İlan Tarihi : 3 Mart – 15 Mart
İş tanımı:
Proje, çocukların yaşadıkları bölgede kültür ve sanatın erişilebilirliği konusunda yerel ölçekte
karar alma becerilerinin geliştirilmesine, aktif vatandaşlık ve yurttaşlık becerilerinin
güçlendirilmesine ve yaşadıkları alanda söz sahibi bireyler haline gelmelerine katkı sunmayı
hedeflemektedir.
Bu kapsamda, Kültür ve Sanat Elçileri Ekibindeki 15 çocukla, 8 farklı çevrimiçi buluşma
düzenlenmesi planlanmaktadır. Gerçekleşen buluşmalarda, kültür ve sanat faaliyetlerinin
çocukların bakış açısı ile erişilebilirliği tartışılacak ve bu kapsamda Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na sunulmak üzere bir politika belgesi çocuklarla birlikte hazırlanacaktır.
Takvim:
Faaliyetin Adı

Mart

Nis

May

Haz

Kültür ve Sanat Elçileri Ekibi'nin çevrimiçi olarak 8 toplantı
gerçekleştirmesi

x

x

x

x

x

x

Kültür ve Sanat Elçileri Ekibi'nin yaklaşık 200 çocukla birlikte
araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmesi
Kültür ve Sanat Elçileri Ekibi'nin kültür ve sanatın erişilebilirliği
ile ilgili politika belgesi hazırlaması

Tem

x

Aranan Özellikleri:
●
●
●
●
●

Çocuk hakları alanında 5 senelik çalışma deneyimine sahip olması.
Çocuk katılımı, aktif yurttaşlık, anlamlı katılım alanlarında deneyim sahibi olması.
Politika belgesi oluşturma alanında kanıtlanabilir deneyim sahibi olması.
Kültür, sanat, dijitalleştirme ve yeni medya alanında deneyim sahibi olması.
Esnek Çalışma saatlerine uyumlu ve seyahat engeli olmaması

Başvuru Süreci
Bu ilana başvuru için aşağıdaki belgeleri ilgili mail adresine en geç 15 Mart 2022 saat 18.00’a
kadar iletmeniz gerekmektedir.
●
●
●

Özgeçmiş
Gerçekleşecek çevrim içi toplantılar için taslak bir iş planı
Fiyat teklifi

Teklifler, yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden belirlenen hizmet planına
istinaden günlük tutar + KDV gibi vergileri de belirtilerek imzalı veya kaşeli olarak
gönderilmelidir.
Teklif dışında gerek duyulan ihtiyaç ve hizmetler ve/veya değişkenlik gösterebilecek iş kalemleri
ayrıca paylaşılmalı ve bütçeye ek olarak sunulmalıdır.
Başvurularınızı eksiksiz bir şekilde hr@ichildforchild.org mail adresine 2203 referans kodu ile
göndermeniz gerekmektedir. Son teslim tarihi 15 Mart 2022 saat 18:00’dır. Bu tarihten sonra
gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
ICHILD, ilgili uzman alımı için hiçbir bireyin; ırk-etnik köken, din-inanç, cinsiyet kimliği, cinsel
yönelim, hastalık, engellilik, eğitim seviyesi olabildiği gibi politik-siyasi görüş, dil, mezhep, yaş,
fiziki görünüş, gelir ve memleket gibi faktörler de dahil olmak üzere kötü muamele görmemesini
sağlamayı taahhüt eder.
ICHILD Hakkında
ICHILD’ın temel hedefi, toplum tarafından her çocuğun eşit bir yurttaş ve özne olarak kabul
edilmesini sağlayacak adımlar atmak ve hali hazırda atılmış olan adımları güçlendirmektir. Bu
eksende, çocukların kendi haklarını savunabilmeleri için var olan mekanizmaları güçlendirmeyi
ve gerektiği noktalarda yeni mekanizmalar tasarlamayı da hedefler. Yürüttüğü tüm
çalışmalarında çocuğun yüksek yararını gözetir ve çocukların katılım hakkını ön planda tutarak,
onlarla dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışır.

