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19th October 2016, Bedestan, Nicosia
The 5th Civil Society Forum was held within the context of the International Conference on
Enabling Environment. The working group sessions conducted at the end of the Conference
was on providing recommendations towards a strategy to enhance the enabling
environment for civil society. The session was facilitated by Luben Panov, senior expert from
the European Center for Not-for-profit Law (ECNL).
The recommendations provided by the 2 working groups focused on the following questions:
•
•
•

What should be the key priorities of the Strategy (max. 5)
What should be the process?
Which institutions should be targeted?

The working group recommendations are summarized in the following table:
Questions
Key
Priorities

Process

Target
Institutions

Financial Environment
Legal Environment
• An independent network of CSOs to • Improving
the
tax
be created under the administration unit
exemption/benefits
responsible for internal affairs
• Code of conduct for consultation
• Identification of support criteria
with CSOs
• Creation of the budget – should be • Financial Regulation for NGO
among the duties of the network
funding
• Improvement in tax benefits for
donations
• Developing the framework for
volunteerism
• Founding of the Commission/network • Compiling
information
on
via an open call
international standards and good
• Criteria for selection of CSOs
practices
• Identification of the criteria and • Disseminating this information
amounts for funding provided by the
widely
administration units
• Creation of an inclusive network
• Inclusion of stakeholders in the • Training of this network and do
process
lobbying actions
• “union of municipalities”
• “district governors”
• “ministry of finance”
• “ombudsperson”
• “ministry of interior”
• EVKAF administration
• other institutions related with law • “municipalities”
making
• universities
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19 Ekim 2016’da yapılan Sivil Toplum için Elverişli Ortam Uluslararası Konferansı takiben, 5.
Sivil Toplum Forumu kapsamında, 2 çalışma grubu sivil toplum için elverişli ortamın
iyileştirilmesi için hangi önceliklerin olması gerektiğini tartıştılar. Çalışma grubu katılımcıları
aşağıdaki sorular etrafında görüş bildirdiler:
•
•
•

Strateji’nin öncelikleri neler olmalıdır (en fazla 5 öncelik)
Süreç nasıl olmalı?
Hangi kurumlar/örgütler hedef gruplar olmalı?

Çalışma gruplarının önerileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Sorular
Öncelikler
olmalı?

Mali Ortam
neler • İçişlerinden

sorumlu

idari

birim/kurum altında bağımsız

çalışacak
bir
STÖ
ağı
oluşturulması
• Destek
kriterlerinin
belirlenmesi
• Bütçenin
yaratılması/belirlenmesi – ağın
sorumlulukları altında olmalı
Süreç nasıl olmalı? • STÖ ağı açık bir Çağrı ile
oluşturulmalı
• STÖ’lerin seçimi için kriterler
belirlenmeli
• Kıbrıs Türk idaresi tarafından sivil
topluma sağlanan finansmanın
kriterlerinin ve miktarların

Yasal Ortam
• Vergi
muafiyetlerinin
iyileştirilmesi
• STÖ’lerle istişare için bir Davranış
Rehberi kabul edilmesi
• STÖ finansmanı için bir tüzük
hazırlanması
• Bağışlar için vergi muafiyetlerinin
geliştirilmesi
• Gönüllülük için bir “yasal çerçeve”
geliştirilmesi
• Uluslararası standartların ve iyi
örneklerin bilgilerinin derlenmesi
• Bu derlenen bilginin geniş çaplı
yaygınlaştırılması
• Kapsayıcı bir ağın oluşturulması
• Bu ağın eğitim görmesi ve
lobicilik/savunuculuk yapması

belirlenmesi
• Tüm paydaşların sürece dahil
edilmesi
Hedef
• “belediyeler birliği”
• “kaymakamlar”
Kurumlar/Örgütler • “maliye bakanlığı”
• “ombudsperson”
• “içişleri bakanlığı”
• EVKAF
• yasa yapımıyla ilgili diğer • “belediyeler”
kurumlar/gruplar
• üniversiteler
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This project is funded by the European
Union and implemented by a consortium
led by B&S Europe. The content of this
document is the sole responsibility of the
B&S Europe Consortium and can in no
way be taken to reflect the views of the
European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finance
edilmekte ve B&S Europe liderliğindeki
konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.
Bu belgenin içeriği yalnızca B&S
konsorsiyumunun sorumluluğu altındadır
ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin
görüşlerini
yansıttığı
şeklinde
algılanmamalıdır.
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