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KONU
: Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Belediyemizce yazılan ESC11
numaralı proje ile ilgili olarak 03-06 Şubat 2020 tarihleri arasında Portekiz’in Portimao şehrinde; Volunteering for
Inclusion adlı proje ile ilgili olarak ise 5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında İspanya’nın Malaga şehrinde proje
ortaklarıyla gerçekleştirilecek ön toplantı ile 11-18 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ana faaliyete
katılmak üzere Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 06.01.2020 günlü birinci Birleşiminde Dış İlişkiler ve
Araştırma Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ortak havale edilen Dış İlişkiler Müdürlüğünün 30.12.2019
tarih ve E.214 sayılı teklifi ve eki;
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Başkanlığı'nın Avrupa Dayanışma (ESC) Programı
kapsamında yazdığımız ESC11(2019-2-TR01-ESC11-077987) numaralı projemiz hibe almaya hak kazanmıştır.
Proje kapsamında 18 - 30 yaş arası 8 gencimiz Portekiz'in Portimao şehrinde 1 ay süreyle kültürel faaliyetlere
katılacaktır. Program kapsamında gidecek gönüllülerin tüm masrafları alınan hibe ile karşılanacaktır. Proje
başlamadan önce çocukların yaşayacağı şehri, evi ve yapacakları aktiviteleri görmek, olabilecek aksilikleri önlemek
ve gelecekte olabilecek projeler için iş birliğimizi güçlendirmek amacıyla proje ortağımızla 03 - 06 Şubat 2020
tarihlerinde Portimao şehrinde öz hazırlık toplantısı yapılacaktır. Toplantıya gidecek olan proje sorumlularının vize,
konaklama ve seyahat masrafları alınan hibe tarafından karşılanacaktır. Toplantı için projeyi yazan ve yürüten Dış
İlişkiler Müdürlüğü proje sorumluları İpek MEMİK AYMAN ve Hilal Katibe EKİCİ'nin; Ayrıca İspanya'nın
Malaga şehrinde ortağı olduğumuz Imagina Derneği'nin yazdığı Volunteering for Inclusion adlı ve 2019 - 2 - ES02
- KA105- 013737 numaralı proje İspanya Ulusal Ajans'tan hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında 7 farklı
ülkeden gelen 16 - 19 yaş aralığında 4'er genç ve 1'er grup liderleri Malaga'da 11 - 18 Mart 2020 tarihlerinde
engelliler için yapılacak projeye katılacaklardır. Projeye katılacak olan liderler için 5 - 7 Şubat 2020 tarihlerinde öz
hazırlık toplantısı gerçekleştirilecektir. Proje sorumlusunun konaklama ve seyahat masrafları hibe tarafından
karşılanacaktır. Belirtilen tarihlerde ön hazırlık toplantısı ve ana faaliyete katılacak ve projeyi yürütecek Dış
İlişkiler Müdürlüğü personeli Pınar ÇAKMAK'ın; görevlendirilmeleri, harcırah giderlerinin karşılanması için
Belediye Meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclis Başkanlığı'na havalesini ve idari izin ve işlemleri için İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazımızın havalesini; yukarıda isimleri verilen proje sorumlularının belirtilen
tarihlerde yol dahil görevli izinli sayılmasını Olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında
Belediyemizce yazılan ESC11 numaralı proje ile ilgili olarak 03-06 Şubat 2020 tarihleri arasında Portekiz’in
Portimao şehrinde yapılacak ön hazırlık toplantısına katılmak üzere İpek MEMİK AYMAN ile Hilal Katibe
EKİCİ’nin; proje ortağı olduğumuz Imagina Derneği'nce yazılan Volunteering for Inclusion adlı proje ile ilgili
olarak ise 05-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İspanya’nın Malaga şehrinde proje ortaklarıyla gerçekleştirilecek ön
toplantı ile 11-18 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ana faaliyete katılmak üzere Pınar ÇAKMAK’ın
görevlendirilmeleri ortak Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Belediye Meclisimizin Ocak dönemi toplantısının 10.01.2020 tarihli ikinci
birleşiminde; Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Belediyemizce yazılan ESC11 numaralı proje ile
ilgili olarak 03-06 Şubat 2020 tarihleri arasında Portekiz’in Portimao şehrinde yapılacak ön hazırlık toplantısına
katılmak üzere İpek MEMİK AYMAN ile Hilal Katibe EKİCİ’nin; proje ortağı olduğumuz Imagina Derneği'nce
yazılan Volunteering for Inclusion adlı proje ile ilgili olarak ise 05-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İspanya’nın
Malaga şehrinde proje ortaklarıyla gerçekleştirilecek ön toplantı ile 11-18 Mart 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek ana faaliyete katılmak üzere Pınar ÇAKMAK’ın görevlendirilmelerine ilişkin komisyon
raporunun aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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