GÜNEY DOĞU AVRUPA’DA ÇOCUKLARIN ŞİDDETE KARŞI KORUNMASI PROJESİ
PROTECTION OF CHILDREN FROM VIOLENCE IN SOUTHEASTERN EUROPE PROJECT

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
Partnership Network for Preventing Violence Against the Child

YÖNETİM KURULU
EXECUTIVE COMMITTEE
11.12.2012
Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan “Çocuğa Karşı
Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan genel kurul, genel kurul tarafından
seçilen yürütme kurulu ve sekreterya ile alt birimlerden oluşur.
Yürütme Kurulu: Genel Kurul üyeleri tarafından adaylar arasından seçilen yedi asil üyeden oluşur. Çalışma süresi 2
yıldır. Asil üyelerden ayrılan olması halinde seçim sırasına göre yedek üye asil üyenin görev süresini tamamlamak
üzere atanır. Yürütme Kurulu tarafından sekreterya ve gerekirse alt birimler/çalışma grupları oluşturulur. İl
düzeyinde çalışmaların, ortaklık üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan il genel kurulları aracılığı ile yürütülmesi
için il genel kurullarının koordinasyonunu sağlar.
aa) Yürütme kurulu, Ortaklığın çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında yürütülecek çalışmaları koordine
eder ve düzenli bilgi akışını sağlar. Ağ, üye STÖlerin uzmanlık ve bilgilerini toplayıp çocuğa karşı şiddetin
sonlandırılması ile ilgili tüm aktörlere/paydaşlara ulaştırır.
bb) Ortaklığın izleme sürecinde yaptığı tüm çalışmaların görünür kılınması ve düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi
amacıyla bir web sayfası tasarlanması ve yürütülmesini gerçekleştirir.
cc) Ortaklığın UNICEF’in desteği ile; bilgide ortaklık sağlama, izleme faaliyeti ve izleme için kullanılacak yöntemleri
içeren bir eğitim materyali hazırlanmasını koordine eder.
Sözcü: Yürütme kurulu kendi içerisinden bir sözcü seçer. Sözcü, Protokol doğrultusunda alınan kararların
sözcülüğünü yapar.
The general assembly of the “Partnership Network for Preventing Violence Against the Child” established with a
view to strengthening the civil society’s role aiming to prevent violence against the child, is composed of
representatives of organizations which are a part of the network,
Executive Board: Consists of seven principal members elected by the members of the General Assembly from
among candidates. The term of office of the members of the Executive Board is 2 years. If one of the principal
members leaves, an alternate member is appointed in order to serve for the remaining part of the principal
member’s term of office in accordance with the order of election. The Executive Board will set up a secretariat and
sub-units / working groups if considered necessary. It ensures coordination among provincial generalassemblies so
that efforts at the provincial level are made through provincil general assemblies consisting of the representatives
of organizations which are members of the partnership.
aa) The Executive Committtee coordinates the Partnership’s works to be undertaken as part of the prevention of
violonce against the child and ensures regular flow of information. The Network gathers expertise and information
of member CSOs and conveys them to all players / stakeholders concerned with ending violence against the child.
bb) It designs and maintains a web site with a view to ensuringt that all efforts made by the Partnership during the
monitoring process becomes visible and there is regular flow of information.
cc) It coordinates the Partnership’s efforts to develop a training material comprising a system for texchange of
information, monitoring process, and methodology to be employed for monitoring.
Spokesperson: The Executive Committee will elect a spokesperson from among their number. The spokesperson
will announce decisions made in line with the Protocol.
an executive board elected by the general assembly, a secretariat, and sub-units.
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ASİL ÜYELER / Permanent Members
Risk Altındaki Çocuk, Genç ve Ailelerini Koruma Destekleme Gönüllüleri Derneği – ÇOVAK
Sakarya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu
Türk Psikologlar Derneği - TPD
Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği
Türkiye Gençlik Federasyonu
Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı

YEDEK ÜYELER / Substitute Members
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Birimi ÇOÇA
Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği ÇAÇADER
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
Beyaz Sayfa
Türkiye Gençlik Birliği Derneği

Mazlum Derneği
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