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TANITIM & İLKELER
Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum
kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen
Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler
Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kuruldu. Kuruluş
vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan
Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası
ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirdi.
Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan
Habitat, Kent Konseyi, Gençlik, Kadın, Engelli ve Çocuk Meclisleri ile Ulusal Gençlik
Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etti. Bununla birlikte TOBB Genç ve Kadın
Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına destek verdi.
Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile
•
•
•

din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın 		
toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışır,
yönetişim, bilişim, finansal bilinç ve girişimcilik alanlarında kapasite 		
artırıcı projeler uygular,
yerel, ulusal ve küresel düzeyde kamu politikalarına katkı koyar.

Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurar. Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır.
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Habitat Derneği Çalışma İlkeleri
•

Şeffaflık

•

Sürdürülebilirlik

•

Hesap verebilirlik

•

Yenilikçilik

•

Kolaylaştırıcılık

•

Eğitimde fırsat eşitliği

•

Toplumsal cinsiyet eşitliği

•

Bilgiye erişim eşitliği

•

Yerel ve eşitlikçi demokrasi

•

Kapsayıcı katılım

NASIL

HABİTAT GÖNÜLLÜSÜ
OLABİLİRİM
Gönüllü
Deneyim, yetenek ve zamanını planlayarak maddi kazanç
ve herhangi bir çıkar beklemeden, kendi isteği ile dernek
çalışmalarına gönüllü katılan kişilerdir..

Eğitmen Eğitimi Başvurusu
Habitat Deneği yürüttüğü projelerin iş planı kapsamında belirli
dönemlerde gönüllü çağrısına çıkmaktadır. Yürütülen projelerin
tanıtımlarını okuduğunuzda hangi projenin sizin için daha uygun olduğunu düşünüyor iseniz o projeye yönelik ve yaşadığınız
lokasyonu kapsayan gönüllü eğitimine başvuru yapmanız gerekir. Hangi projede gönüllü olmak istiyorsanız o projenin gönüllü
çağrısını takip etmeniz doğru bir gönüllülük serüveninin ilk
adımıdır.
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Başvuru Değerlendirme Süreci
Gönüllü olmak için yaptığınız başvurular sırası ile aşağıdaki
değerlendirmelerden geçer.
o

o

o

Teknik Eleme: Eğitim duyurusunda belirtilen illerden
yapılan ve başvuru formunun tam ve eksiksiz 		
doldurulmuş başvurular teknik elemeyi geçer ve 		
değerlendirmeye alınır.
Değerlendirme: Teknik elemeyi geçen başvurular, 		
başvuru formundaki açıklamalarına göre
değerlendirme aşamasına alınır. Bu aşamada 		
başvuru formlarının ikinci kısmında, proje eğitmeni
olmak için gerekli yeterliliğin ölçülmesine yönelik 		
soruların cevapları puanlama usulüne göre 		
değerlendirilir.
Tüm değerlendirmeler sonucunda kontenjan 		
durumuna göre başvuru sonuçları açıklanır ve 		
başvuruları olumlu değerlendirilen katılımcılar 		
eğitime davet edilir

18 yaş altı gönüllülerimiz ailelerinden izin kağıdı getirmeleri
durumunda projelerimize başvuru yapabilirler.

HABİTAT’ta
GÖNÜLLÜLÜK
Eğitmen:

Ofis Gönüllüsü:

Eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış ve aldığı eğitimi yerelinde
akranlarına aktaran kişilerdir.

Projelerin işleyişinde koordinatörlere
destek olan kişilerdir. Ofis gönüllüleri
herhangi bir eğitmen eğitimi veya proje
eğitim toplantısına katılmasalar da Habitat Gönüllü Mentörlük sistemi içerisinde
tecrübe sahibi olurlar. Ofis gönüllüsü
olmak isteyen adaylar Habitat’a gelerek
hangi konularda destek olabilecekleri ve
ayırabilecekleri zamanı paylaşarak ilgili
projede çalışmalarına başlar.

Master eğitmen:
Eğitmenlik sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış, yerelde ve ulusalda eğitmeni
olduğu projenin gelişimine destek veren ve en az 1 yıl boyunca aktif bir şekilde
eğitmenlik yapan, yapılan mülakatlar ve eğitimler sonucunda eğitmen eğiticisi
olmaya hak kazanmış kişilerdir.
Proje Savunucuları (Elçiler):
Yönetişim ve Girişimcilik alanında yürütülen projelerin yerellerde 		
yaygınlaştırılmasını ve proje hakkında farkındalık oluşturulmasını 		
sağlayan kişilerdir.
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EĞİTİM
Modelimiz
Akran eğitim modelinde profesyonel olarak eğitici olmayan kişiler hedef grupta olan bireylerin öğrenmelerine
yardımcı olmakta, öğretirken kendileri de öğrenmektedir. Akran eğitim modelinde akranların birbirlerine özdeşimi,
sosyal etkileşimi ve iş birlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenmeden yararlanılır.
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KISA SÜRELİ
Etkinlikler

KISA SÜRELİ Etkinlikler
Hackathon
Katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi
amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir olaydır.
Bu olay bir donanımın geliştirilmesi için de yapılabilir. Hackathon
genellikle bir gün ile bir hafta arasında sürebilir. Birçok durumda asıl
amaç yazılım oluşturulması ya da yazılım geliştirilmesi olduğu kadar,
bazı hackathonlar yalnızca sosyal veya eğitim amacına yöneliktir.
Hackathonlarda kullanılan programlama dilleri, işletim sistemleri,
uygulamalar ya da API’ler belirli bir odak noktasına sahip olma
eğilimindedir ve topluluğun demografisini yansıtır. Bunun
dışındakilerde ise oluşturulan yazılımın türünde herhangi bir kısıtlama
bulunmaz.
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KISA SÜRELİ Etkinlikler
Kodu Cup
Kodu, çocukların bilgisayar oyunu geliştirirken programlamanın temellerini eğlenerek öğrenmelerini sağlayan, Microsoft
tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir oyun geliştirme aracıdır. Kodu’da komutlar diğer programlama dillerinde olduğu gibi yazılı
olarak değil görsel öğeler kullanılarak girilir. Kodu Cup Türkiye
yarışmasına 8-14 yaş arasındaki bütün öğrenciler katılabilir.
Çocukların 3 kişilik takımlar halinde katılabilecekleri yarışma için
başvurular öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Başvurular
arasından 8-11 yaş kategorisinden 5 ve 11-14 yaş kategorilerinden de 5 takım olmak üzere toplam 10 takım, öğretmenleri ve bir
velileriyle birlikte finale davet edilmektedir.
Finalde yarışmacılar oyunlarını jüri karşısında tanıtmaktadır. Her
bir yaş kategorisinden ilk üçe kalanlara çeşitli ödüller verilmektedir. Birincilere ayrıca Kodu Kupası verilmektedir.
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KISA SÜRELİ Etkinlikler
Fikir Üretme Kampı

Fikir Üretme Kampı, girişimci ruhlu gençlerin bir araya gelmesini ve
kendilerine sunulan problemlere çözüm bulmalarını amaçlayan,
yarışma konseptli bir etkinliktir. Yarışmanın amacı, katılımcıların
çeşitli zorlu problemlere inovatif çözümler üretmelerini sağlamak
ve fikirlerinin yaratıcı ve uygulanabilir olduğuna jüri üyelerini ikna
etmelerini sağlamaktır.
Fikir Üretme Kampı’nın asıl hedefi, kariyerlerine girişimci olarak devam etmek isteyen öğrencilere, nasıl yeni fikirler üretebileceklerini
ve sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini göstermektir.
Fikir Üretme Kampı ile yarışmacılar takım olmanın ve yaratıcı
düşünmenin gerekliliğini, mentörlerin deneyimine başvurmanın ve
zaman idaresinin önemini yaşayarak kavramaktadırlar.
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GÖNÜLLÜ
Taahhütnamesi

GÖNÜLLÜ Taahhütnamesi
1.

Derneğin vizyonu ve misyonu doğrultusunda gönüllülük ilkesi temelinde destek vereceğimi,

2.

Habitat Gönüllü Kılavuzu’nda da belirtilmiş olan kurum ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmaları 		
yürüteceğimi,
			
3.
Dernek standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerimin değerlendirilemeyeceğini kabul edeceğimi ve bu 		
konuda anlayış göstereceğimi.
4.

Habitat Derneği Personelinden yetki ve sorumlulukları dışında hizmet istemeyeceğimi,		

5.

Toplumun tüm kesimleri ile ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyerek,
dernek faaliyetlerine katılan herkese eşit mesafede davranacağımı,

6.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarımda ve söylemlerimde ayrıştırıcı bir söylem ve nefret suçu 		
işlemeyeceğimi, böyle bir durum olduğunda Habitat Derneği ile olan ilişkimin sonlandırılacağını,

7.

Habitat Derneği koordinasyon toplantılarını takip ederek bilgilerimi güncel tutacağımı,

8.

Habitat terminolojisini benimseyeceğimi,

9.

Gönüllü sorumluluğunda süreklilik göstereceğimi ve zaman planlamasına uyacağımı,

10.

Öncelikli olarak eğitmeni olduğum projede görev ve sorumluluklarımı yerine getireceğimi,

GÖNÜLLÜ Taahhütnamesi
11.

Derneğin gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesi için, dernek kayıtlarındaki bilgilerimin güncel olmasını 			
sağlayacağımı,

12.

Dernek bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların e-mail ve kısa mesaj (SMS) olarak tarafıma 			
ulaştırılmasını kabul ettiğimi,

13.

Kültürel farklılıkları gözeterek, toplum için rol model olacağımı,

14.

Dernek çalışanları, proje koordinatörleri ve diğer gönüllülerle uyum içinde olup, ekip çalışmalarına destek vereceğimi,

15.

Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda, öncelikle koordinatörler ile bağlantı 			
kurarak çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,

16.

Dernek bünyesinde ve faaliyetlerinde herhangi bir siyasi görüş ve kurum adına söylem ve eylemde bulunmayacağımı,

17.

Katılmayı ve destek vermeyi taahhüt ettiğim etkinliğin uygulanışında kendisinden kaynaklanan aksaklığın yaşanmasına 			
sebep olmayacağımı,
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GÖNÜLLÜ Taahhütnamesi
18.

Dernek kayıtlarında bulunan, proje katılımcılarının ve gönüllülerine ilişkin kişisel bilgilerin ve görsellerin gizliliğine riayet
edeceğimi; bu bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, vb.) sosyal medya vb. mecralarda paylaşımı için kişilerden ve/veya 		
Dernek Merkezi’nden izin alacağımı,

19.

Dernek kurumsal iletişim organlarında ve proje ortaklarımızın halkla ilişkiler faaliyetlerinde (dergi, web sitesi, sosyal 		
medya, bülten vd.), iletişim – tanıtım materyalleri ve faaliyetlerinde; tarafımca çekilen fotoğraflar ve video 			
görüntülerinin süresiz olarak kullanmasına izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,

20.

Gönüllü belge teslimi sürecinin tamamlanmasından itibaren adli sicil kaydında ve diğer kişisel bilgilerde meydana 			
gelen değişiklikleri Habitat’a bildireceğimi ve yenilenen adli sicil kaydını Habitat’a teslim edeceğimi,

Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu ve uygulayacağımı, Habitat Gönüllü Başvurusu Sürecinde verdiğim bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe
uygun olduğunu, Kendi isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi ve kusurumla sebep olduğum
herhangi bir kazada her türlü sorumluluğun sahsıma ait olduğunu, Kendime ve birlikte etkinlik/eğitim yapacağım katılımcı ve gönüllülere
zarar verebilecek ve/veya kendim ve çevremdekiler açısından bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum
olmadığını, olduğu takdirde koordinatörleri bilgilendireceğimi, Habitat Derneği Gönüllü Taahhütnamesi olarak bu sözleşmenin maddelerini
rücu etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
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PROGRAMLARIMIZ
Projelerimiz

Genç Dostu Kentler Endeksi
Genç Dostu Kentler Endeksi (GDKE) projesi, Mart 2016 – Mart 2018 dönemine yönelik İsveç Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilmektedir. Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği ortaklığında yürütülecek proje, temel olarak kapasite gelişimi ve katılım hakları temelinde farkındalık
yaratmayı, gençliğin (yerel) karar alma süreçlerine dâhiliyetini ve kentlerine olan aidiyetini artırmayı, gençler için daha yaşanabilir kentler
yaratmayı ve gençliğin katılımını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda proje, merkezi ve yerel yönetimlerin gençliğin ihtiyaçlarını ve önceliklerini görebileceği, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışmaları için altlık olabilecek, katılım konusunda bir destek
mekanizması ve temel bir araç ortaya koymayı amaçlamaktadır.
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Uluslararası Girişimcilik Merkezi
Uluslararası Girişimcilik Merkezi (UGM) girişimcilik ekosistemlerinin gelişimini kolaylaştırarak girişimciliği destekler.
Türkiye genelindeki ilgili aktörler arasında bilgi, deneyim paylaşımı ve işbirliklerini geliştirerek yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini destekler. Farklı kentlerdeki girişimcilik ekosistemlerinin geliştirip, yurtiçi ve yurtdışındaki kent ekosistemleri arasında köprüler kurar.
Girişimci dostu politikalar ve yaratıcı mekanların oluşumunu sağlayarak girişimciler için elverişli ortamlar yaratır. Toplum genelinde girişimcilik algısının pozitif yönde gelişimini sağlayarak; yenilikçi fikir üretme frekansının artışı ve ihtiyaca yönelik ve sürdürülebilir iş modellerinin
yapılandırılmasını hızlandırarak; girişimcilerin mentör ve yatırımcılar ile buluşmasına aracılık ederek girişimciliğin Türkiye genelinde gelişimini destekler. T.C. Kalkınma Bakanlığı, UNDP, Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ana ortaklığında toplumsal kalkınmaya sosyal ve
ekonomik düzeyde katma değer sağlar. Girişimcilik ekosistemindeki teknoloji şirketleri, kamu kurumları, uluslararası örgütler, sivil toplum
örgütleri, inisiyatifler olmak üzere Türkiye’de 7 coğrafi bölgeyi kapsayan yerel, bölgesel ve ulusal 120’yi aşkın etkin paydaş ile faaliyetlerini
hayata geçirir. UGM, aynı zamanda 157 ülkede eş-zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nın Türkiye eş-koordinatörlüğünü üstlenir.
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İnternetle Hayat Kolay
İnternet üzerinde sunulan kamu hizmetleri ve özel hizmetler dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Ülkemizde İnternet kullanımı hızla artıyor ancak hala herkes bu teknolojiden eşit ölçüde yararlanamıyor. Bu nedenle, Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Telekom Grubu’nun hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay projesi ile
•
•
•
•

Türkiye’de internet okuryazarlığı oranının arttırılmasını,
Kamu ve özel sektörün sunduğu e-hizmetlerin kullanımı için kapasite gelişimi desteği,
Yeni medya araçlarının bilinçli kullanımı konusunda farkındalık sağlaması,
İnternetin güvenli kullanımı hakkında bilincin artmasını hedefliyor.

Projenin özel eğitiminden geçen gönüllü eğitmenler bir yıl boyunca kalkınmada öncelikli 50 kentte 3 yılda toplam 30.000 yurttaşı eğiterek
hayatlarını kolaylaştırmalarına yardım edecek.
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Paramı Yönetebiliyorum
Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını,
gençlere paralarını yönetmeyi öğreterek; sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmaları ve böylece sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda
bulunmayı hedeflenmektedir.

21

Cebimdeki Gelecek
Tekstil işçilerinin, finansal bilinç düzeylerini artırabilmeleri
konusunda destek verilerek; bütçe yapmalarını, birikim yapmayı öğreterek; finansal hedeflerine ulaşmalarını hedeflemektedir. “Cebimdeki Gelecek” projesi; Levi’s ve Habitat Derneği’nin
bir araya gelmesiyle 2016 yılının nisan ayında hayata geçirildi.
Tekstil işçileri için, finansal okuryazarlıklarının artırılmasına,
tasarruf alışkanlıklarının ve yatırım becerilerinin geliştirilmesi ve
sağlıklı bir finansal geleceğe sahip olmalarına destek olacak bir
eğitim sunmayı amaçlamaktadır
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Geleceğini Şimdi Yönet
Kredi risk alanında gençlerin bilgilendirilmesi; gençler arasında bilinçli borçlanma sisteminin yaygınlaştırılması, bütçe yönetim ve planlanması: genç/kadın girişimci ve kobi sahiplerinin bankalar ve finans sektöründeki diğer aktörlerle olan ilişkilerini etkin yönetmeleri ve risk yönetiminde etkinleştirilmeleri hedeflenmektedir. Bu başlıklarda gençlerin, kadın girişimcilerin ve KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.
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Bilişim Mucitleri
Habitat Derneği ve Samsung ülkemizdeki mobil yazılımcı sayısını
arttırmak ve mobil yazılım alanında girişimciliği desteklemek için bir
araya gelerek Bilişim Mucitleri projesini hazırlamıştır.
Son zamanlarda hızla gelişen mobil dünyada akıllı cep telefonları
için uygulama yazma konusunda teknik eleman ihtiyacının artması
sektöre olan ilgiyi de artırmıştır. Proje kapsamında gençlerin bulut bağlantılı mobil uygulamaları yaratma becerisi kazanarak mobil
uygulama geliştirmesinin altında yatan tüm prensipleri öğrenmesi
hedeflenmektedir.
Sanal gerçeklikte günümüzün önemli teknolojileri arasında yer alıyor.
Proje kapsamında gençlerin VR platformunda içerik geliştirmeleri
teşvik edilecektir. Ayrıca proje kapsamında gençler mobil dünyada
tüketici konumdan çıkarak üretici noktaya geleceklerdir.
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Kadın için Teknoloji
Türkiye’nin kalkınmasında ve toplumun gelişiminde kadınların rolünün önemine
inanan TeknoSA ve Habitat Derneği, kadınlara ücretsiz bilgisayar eğitimi vererek
teknoloji ile yakınlaştırmayı hedefledikleri Kadın için Teknoloji projesinde şimdiye
kadar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana illerinin yanı sıra Urfa, Van, Trabzon, Kars,
Iğdır, Diyarbakır, Siirt gibi olanakların daha sınırlı olduğu birçok yerde eğitimler
gerçekleştirmiştir. Eğitimler ile kadınların hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojiyi etkin kullanmasını sağlayarak, kişisel gelişimlerine, kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Habitat Derneği ve yerel
kurumların işbirliğiyle yürütülen proje, şu ana kadar 61 ilde gerçekleştirilmiş; 15
binin üzerinde kadın eğitimlerden faydalanmıştır.
Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında verilen ücretsiz bilgisayar eğitimi programı içerisinde, bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş,
e-posta gönderimi, Microsoft Word, Excel ve Power Point programlarının genel
uygulamaları işlenmektedir. Ayrıca, kadınların ilgi duydukları sosyal medya gibi
konular da eğitim içeriğinde yer almaktadır. Kadınlar bu eğitimler sonunda, teknolojinin ve internetin geniş imkanlarına erişip günlük yaşantılarında ihtiyaçları
olan bilgilere daha kolay ulaşabilmekte, iletişimlerini güçlendirmektedir.
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Yarını Kodlayanlar
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük
etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymak için
bir araya geldi.
“Yarını Kodlayanlar” projesindeki eğitimler sayesinde çocuklarımız sadece
teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını öğrenecek. Bu yönüyle kodlama, liderliğini yaptığımız Dijital Dönüşüm
vizyonuyla da doğrudan örtüşüyor.
Proje kapsamında vereceğimiz eğitimlerde çocuklara 4 temel değeri öğretmeyi hedefliyoruz: hayal et, tasarla, yap ve paylaş. Bu değerler, “kendin yap”
kültürünün de temelini oluşturuyor. Yeni fikirler her zaman hayal etmekle
başlar. Çocuklarımızın hayal gücünü harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Onlara
hayal ettikleri düşünceleri tasarlama imkânı sunuyoruz.
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Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor
QNB Finansbank, Habitat ve Microsoft Türkiye, çocuklar için kod eğitim
programını sürdürülebilir hale getirmek ve daha da yukarılara çekmek
üzere güçlerini birleştirdi ve programı “Minik Parmaklar Geleceği
Programlıyor” adıyla daha da kapsamlı hale getirdi.
Proje, bugün itibariyle binde 8 olan Türkiye’nin bilişim üretimindeki
payını yukarılara çekmek, dijital dönüşümü yakalamak, ülkemizi bir
bilişim merkezi haline getirmek vizyonuyla hayata geçirildi.
Çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesini hedefleyen proje, çocukların yaratıcılığını ve bilgisayar becerilerini geliştirecek, onları programcılık ile tanıştırarak, kod
okuryazarlığı bilincini yayacak.
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Geleceğini Tasarla
Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği toplumun farklı kesimlerinin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve Türkiye’nin e-dönüşümüne destek vermek temel vizyonu ile Türkiye’nin 81 ilinde ortak sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ortak olarak geliştirilen
“Geleceğini Tasarla Programı” ile de eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana odak alan üzerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.
Geleceğini Tasarla Programı, genç gönüllülerin kendi bilgi teknolojileri uzmanlığını akran eğitimi yöntemiyle kitlelere yaygınlaştırmayı, online
ve yüzyüze eğitimler aracılığıyla gençlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirilmesini desteklemeyi, İnternet Girişimciliği ve İnternet
güvenliği konusunda gençler arasındaki farkındalığın arttırılmasını hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda bugüne kadar Program altında yer alan bilenler bilmeyenlere bilgisayar öğretiyor projesi ile bilgisayar okuryazarlığı, sayısal yaşam ve internet güvenliği, web tasarım
ve sosyal medya okuryazarlığı konularında projenin eğitim müfredatları geliştirilmiş; genç gönüllüler bu eğitim alanlarında eğitici olarak yetiştirilmiştir. 81 ilde 1718 genç eğitmen ile 250.000 kişiye yüz yüze eğitimlerimiz ulaştırılmıştır. İhtiyaç sahibi kişilerin bilişim becelerine sahip
olması için gönüllü eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Bununla birlikte, gençleri başarılı iş adamları ve girişimcilerle buluşturabilmek amacıyla üniversitelerde “geleceğini tasarla” konseptiyle bilişim ve girişimcilik seminerleri, girişimcilik kampları ve zirveleri gerçekleştirmektedir.
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Bilişimde Genç Hareket
Bilişimde Genç Hareket, 2006 yılından bu yana Habitat Derneği ve Cisco ortaklığında gerçekleştirilen bir projedir. Projenin amacı gençleri bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğiterek, onları yarının dünyasına hazırlamak ve Türkiye’nin farklı
şehirlerinden yüzlerce genci, bilgi temelli toplumun ve ekonominin bir parçası
haline getirirken gönüllülük ilkesi ile toplumsal bilinç kazanmalarını sağlamaktır.
Bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğitim alarak, ülke ekonomisine katkıda bulunacak genç potansiyelin yetiştirilmesine yönelik, ülke genelinde 16-26 yaş
arasında, sosyo-ekonomik düzeyleri düşük gençler gönüllü eğitmen olmak için
seçilmekte ve Cisco Networking Akademisi kapsamında bilişim eğitimi almaktadır. Gönüllü eğitmenler illerinde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere
bu eğitimi ücretsiz olarak sağlamaktadır. Böylelikle Cisco Networking Akademisi
eğitimleri gençlere gençler tarafından ulaştırılır. Bilişimde Genç Hareket teknoloji, bilişim, sosyal sorumluluk ve gönüllülüğü bir araya getirir. Gönüllülük ilkesi
projenin en önemli gücüdür. Gönüllü eğitmenler kişisel gelişmelerine katkıda bulunur, iş deneyimi kazanırlarken kendi şehirlerindeki dezavantajlı gençlere destek
olup, ülkenin gelişmesine katkıda bulunurlar.
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