SKKGM MİSYON

Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, Sinop’ta gençler arasında dil, din, ırk, sınıf ve siyasal görüş ayrımı
gözetmeksizin; toplumsal cinsiyeti esas alan, dayanışma ve ortaklık kültürünü geliştiren; yerel yönetim, özel
sektör ve kamu işbirliklerini geliştirerek kentsel politikalara gençlik bakış açısını yansıtan ve gençlerin bu
politikalarda aktif rol almasını sağlayarak, Sinop Gençliğini yerel, ulusal ve uluslar arası süreçlerde temsil etmek.

SKKGM VİZYON

Daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir Sinop için, aktif, katılımcı, girişimci ve çağdaş değerlere sahip bir gençlik
olarak, Türkiye ve Dünya gençliği arasında bir iletişim köprüsü kurarak, Karadeniz’in incisini, dünyanın da bir
incisi yapmak.

SKKGM AMAÇ

Sinop Kent Konseyi Gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol
almalarını sağlamak,
b) Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Kent gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların
ilgili mekanizmalarında temsil Meclisi’nin amacı;
a) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik
etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
d) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
e) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
f) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve
dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan
hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte
çalışma alışkanlığı kazandırmak,
i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum
ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek.

SKKGM İLKELER













Her türlü ayrımcılığa karşı çıkılması
Yerel düzeyde gençlik haklarının korunması ve geliştirilmesi
Hiçbir siyasi oluşumla dikey bir ilişki içerisine girilmemesi
Kadın- erkek eşitliğinin gözetilmesi
Şeffaf ve paylaşımcı olunması
Bilgi paylaşımının tarafsız, koşulsuz ve eşit yapılması
Çalışmalarda kişiler çıkarlara yol açmaktan kaçınılması
Gönüllülük esasına göre çalışılması
Yeni katılımlara açık olunması
Yapılacak tüm etkinliklerin üyelere duyurulması
Üyelerin düşüncelerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

SKKGM OLUŞUM

15 – 30 yaş arasında, dil, din, ırk, kültür, etnik köken, sınıf, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin kentte
yaşayan tüm gençlerimizi kapsamaktadır;










Üniversite Öğrenci Konseyleri Temsilcileri
Üniversite Öğrenci Topluluk Temsilcileri
Lise Öğrenci Birlikleri Temsilcileri
Gençliğe Yönelik Çalışmalara Yürüten Dernek Ve Vakıflar Ve Gençlikle İlgili Sivil Girişimlerin Temsilcileri
Odaların Gençlik Temsilcileri
Kamu Kurumlarının Gençlik İle İlgili Çalışmalar Yürüten Birimlerinin Temsilcileri
Mahalle Gençlik Temsilcileri
Sinop Belediye Meclisi’nde Üyesi Bulunan Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Temsilcileri
Örgütsüz Gençlerin Temsilciler

ULUSAL’DA YÜRÜTÜLEN PROJELER
Bilenler
Bilmeyenlere
Bilgisayar
Öğretiyor

Bilişimde
Genç Hareket

Genç
Girişimciler
Kurulu

Habitat
Bilişim
Akademileri

Genç
Liderler
Akademisi

EURO<26
Avrupa
Gençlik Kartı

Bir Gençlik
Hikayesi

Bilgisayar
Bilmeyen Kalmayacak
Bilişimde Hedef
1,000,000 Genç

Sürdürülebilir
Temiz Enerji

Türkiye’de
Gençlik Ağlarının
Güçlendirilmesi

Hayata Artı

Beni
Dahil Et

