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PROJENİN AMACI

• Gençlerin kent hakkı konusunda farkındalığının artırılması ve yaşadıkları kentte söz
sahibi olabilmeleri adına aksiyon almalarının sağlanması yoluyla gençlerin aktif
vatandaşlık kavramını öğrenmelerini ve benimsemelerini sağlamak,

• Gençlerin genç kimliği üzerine tartışmalarını ve bu kimliğin avantajları ve dezavantajları
üzerine düşünmelerini sağlayarak kentte nasıl söz sahibi olabilecekleri, katılımcılığı nasıl
sağlayacakları üzerine yöntemler belirlemek,

• Gençlerin katılımcılık ve gönüllülük kavramları üzerine tartışmalarını sağlamak ve bu
kavramları aktif vatandaşlık kavramıyla özdeşleştirerek yerelde karar alma aşamalarında
rol almalarını sağlamak,

• Gençler arasında demokrasi kültürünün gelişmesini sağlamak,

• Yerel yönetimlerde seçimlerden sonra beş yıllık çalışmaların planlandığı, misyon, vizyon
ve değerlerin belirlendiği stratejik planlara genç bakış açısını yansıtmak,

• Gençlerin kentte yaşamlarını kolaylaştıracak proje fikirlerinin belediyelerin stratejik
planlarında yer almasını sağlamak için hazırlık sürecine müdahil olabilmeleri adına bir
metodoloji oluşturarak sağlıklı bir kentin oluşmasının önünü açmak,

• Yerel karar alıcıların genç kimliğine ve katılımına yönelik farkındalığını artırmak,

• Gençlerin belediyelerin stratejik planlarına katılımını sağlayacak ulusal bir yöntem
oluşturmak ve bu yöntemi bir rehber haline getirilerek yaygınlaştırmak
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PROJENİN ÖNEMİ

Bu projeyle birlikte dezavantajlı bir grup olan gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda eşit haklar
çerçevesinde söz sahibi olabildiği, aktif vatandaşlığı sağlıklı bir şekilde deneyimleyebildikleri bir ortam sağlanmıştır.
Böylelikle gençler hem kendi aralarında dayanışma kurabilmiş hem de yerel yönetimlerle işbirliği kurabilmişlerdir. Her
gencin eşit düzeyde katılım sağlayabileceği, sağlıklı, ulusal bir yöntemin oluşturulması katılımı güçlendirecek etkin bir
altyapı oluşturmuştur. Bu sayede gençlerin kendilerini güçlendirebildiği, kendilerine olan güvenlerinin arttığı ve
yaşadıkları kente aidiyetlerinin güçlendiği görülmektedir. Bu durum gençlerin aktif katılımının sürdürülebilir olmasını
sağlamaktadır ve mutlu, güvenli bir kent ortamı oluşturmaktadır.



KAZANIMLAR

Projenin ardından Nilüfer Belediyesinin “2020 - 2024 Stratejik Planı”nda “Yeni Nesil Nilüfer” kavramına yer
verildi ve bu kavram çerçevesinde stratejik plan şekillendi. “Çocuk ve gençlerin gelişimine yönelik çalışmalar ile topluma
katılım kapsamını artırarak yeni neslin güçlenmesine katkı sağlamak”, stratejik hedefi doğrultusunda gençlerin
taleplerinin ve ihtiyaçlarının karşılık bulduğu projeler stratejik plana eklendi. Gençler stratejik plan sürecinin tüm
aşamalarına dahil oldu ve gençlerin taleplerinin ve ihtiyaçlarının karşılık bulduğu bir stratejik plan hazırlanmış oldu. Aynı
zamanda bu doğrultuda Nilüfer Belediyesinde Gençlik Komisyonu oluşturuldu. Böylelikle Nilüfer’de gençlerin aktif
vatandaş olarak önemli rol oynadıkları ve oynayacakları bir sürece girildi. Bu sürecin ulusalda yaygınlaşması için
çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar devam ediyor.
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