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PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Türkiye’de ilgili babalığın desteklenmesi,
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkin/etkili bir
sivil toplum yaratmaktır. Proje özellikle, ilgili babalığın
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışan, sivil
inisiyatifler ve/veya sivil toplum kuruluşları olarak faaliyet
gösteren yerel babalık ağlarının (LFN) içeriğe ilişkin
bilgilerinin arttırılmasını; bireysel düzeyde ilgili babalık
kavramı ile ilgili anlayışlarının geliştirilmesini; Yerel
Babalık Ağlarının yönetim, iletişim ve savunuculuğa ilişkin
becerilerini geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesini;
ilgili babalığa yönelik söylem ve mesajlar gibi içeriklerin
oluşturulması
konusunda
kapasite
geliştirilmesini
amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Baba Destek Programını (BADEP) bitiren babalar, 2013 yılından bu
yana ilgili babalık konusunda çalışan ve proaktiflik düzeyi, yönetim
şekilleri ve ölçekleri farklı olan yerel sivil inisiyatifler ve STK’lar
olarak faaliyet gösteren yerel babalık ağlarını (LFN) kurmuştur.
Proje, Türkiye’de ilgili babalığın desteklenmesi, güçlendirilmesi
ve yaygınlaştırılması için etkili bir sivil toplum yaratmayı
hedeflemektedir. Bu 15 aylık projenin sonunda beklenen çıktı,
Yerel Babalık Ağlarının hem sayıca daha fazla olacakları hem de
yönetim, iletişim ve savunuculuk konusunda daha fazla kapasiteye
sahip olacakları özerk bir yapı haline gelmeleridir. Yerel Babalık
Ağlarının sahip olacağı bu gelişmiş kapasitenin; aileler, iş yerleri ve
mahallelerde elverişli bir ortam yaratılmasına yönelik savunuculuk
yaparak yaşadıkları şehirleri ilgili babalık konusunda harekete
geçirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, projenin hem yerel hem
de ulusal düzeyde süregelen işbirliklerinden faydalanarak çeşitli
aktörleri harekete geçirmesi de beklenmektedir. Yerel inisiyatiflere
ilişkin çalışma hem Yerel Babalık Ağı uygulamalarını hem de
kampanya çalışmalarını içermiş, böylelikle AÇEV ve söz konusu
sivil inisiyatiflerin “baba dostu şehirler/mahalleler” oluşturmasına
ve ilgili babalık konusunda daha güçlü bir sivil toplum için çok
katmanlı destek sunmasına vesile olmuştur. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• 12 gün boyunca farklı şehirlerden 35 gönüllü eğiticinin eğitimi
• Belirlenen şehirlerden yaklaşık 2000 babanın 135 Baba Destek
Programı grubu uygulamaları ile eğitim alması
• Yerel liderler ve gönüllülerin organizasyon ve savunuculuk
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi
• Yerel Babalık Ağlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri
ve Yerel Babalık Ağlarının strateji geliştirmeleri için toplantılar
düzenlenmesi
• En az üç Yerel Babalık Ağının özel ihtiyaçları konusunda
desteklenmesi (ör. internet sitesi kurulması, kişilerin ilgili
babalık konusunda harekete geçirilmesi için yerel iletişim
kampanyalarının
yürütülmesi
ve
proje
başvurularının
hazırlanması)
• Yerel Babalık Ağlarının bulundukları şehirlerde savunuculuk
faaliyetleri, erkeklik algısı ve şiddetle mücadele çalıştayları
düzenlenmesi

