RENKLİ KAMPÜS PROGRAMI
RENKLİ KAMPÜS programı, İstanbul'daki üniversitelerde okumakta olan engelli ve
engelsiz gençlere yönelik bir sorumlu liderlik ve farkındalık programıdır.
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Cumartesi günleri yarım gün sürecek şekilde düzenlenmiştir ve 14 modülden oluşur.
Programımız ücretsizdir, mezuniyet için devam zorunluluğu vardır.
Iş dünyasından,STK'lardan konuşmacıların katıldığı ve gençlere liderlik deneyimlerini,
başarılarını/başarısızlıklarını aktardıkları, gençlerin kendi kabuklarını kırıp, kendilerini keşfetmeye bir
adım daha atarak "sorumlu liderler" olmaları yönünde onları teşvik ettiğimiz bir gençlik programıdır
Gençler farklı üniversitelerden engelli-engelsiz, kadın-erkek, farklı bölümler ve farklı sınıflar dengesi
gözetilerek seçilmektedir
Başvuru formu doldurarak başvurulur.

PROGRAMIN TARİHÇESİ
İlk programını 2015 yılında gerçekleştiren Renkli Kampüs 2012 yılında kurulmuştur. Tamamen gönüllü
olan ekibimiz, destek veren çalışanlarımız ve mentörlerimizden oluşan yaklaşık 50 kişinin katkılarıyla
programlarımızı gerçekleştiriyoruz.Programımıza seçilmiş gençler 6 ay boyunca farklı şirketlerin ve kurumların
mekanlarında düzenlediğimiz modüllerde bir araya gelirler, iş dünyasından, Insan Kaynakları üst düzey
yöneticilerinden ve STK'lardan ilham verici konuşmacıları dinleyip farklı bakış açıları kazanırlar, onlara birebir
soru sorarak iş dünyası ile ilgili farklı bilgilere anında ulaşabilirler, onlarla sohbet imkanı bulurlar, gelecekleri için
çok değerli bağlantılar kurarlar. Mekanlarını ziyaret ettiğimiz ve her dönem yenisi eklenen destekçi kurumlardan
örnek vermek gerekirse; Anadolu Sigorta, Boyner, BP, Borusan, Deloitte, Denizbank, EY Türkiye, Google Dome,
Microsoft, Sahibinden.com, Startershub,Teknosa, Turkmall, Vodafone, Beşiktaş Belediyesi, Kadıköy Belediyesi.
6. programımızda bizimle birlikte olacak yine harika ilham verici konuşmacılarımız olacak; Türkiye’nin
en genç Profesörü Nezih Orhon, 2008-2012 tarihleri arasında Greenpeace Akdeniz Genel Direktörlüğünü yapmış,
2012 yılının Eylül ayından itibaren Change.org’da Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü ,
ayrıca www.good4trust’ın kurucusu ve kışkırtıcısı Uygar Özesmi, Google ve Twitter’ın avukatı ELIG avukatlık
bürosu kurucusu avukat Gönenç Gürkaynak ve daha bir çok bizlere farklı bakış açıları katacaktır.
İş dünyasından yöneticilerin ve akademisyenlerin mentörlüğünde sosyal sorumluluk projeleri için belirledigimiz
STK’larla ekip halinde çalışırlar. Proje yönetimini, ekip çalışmasını deneyimler, sorumlu liderliğe giden yolda
emin adımlarla ilerler ve sivil toplumda aktif rol alırlar. Farklı STK’larla çalışarak farklı konulara güncel çözümler
üreten bu projeler katılımcılarımızı kaynaştırır ve toplumu daha iyiye doğru götürme konusunda birer lider
olabileceğini onlara gösterir. Şimdiye kadar birlikte çalıştığımız STK’ların arasında AKUT, Bir Dilek Tut
Derneği, Rehber Köpekler Derneği, KA-DER, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, TESYEV, KEDV, Türkiye Çocuklara
Yeniden Özgürlük Vakfı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Bilim Kahramanları Derneği, İhtiyaç Haritası,
HAYKONFED, Etik ve İtibar Derneği, KAÇUV’u sayabiliriz.Katılım zorunluluğunu gözeterek programımızdan
mezun olmaya hak kazanan katılımcılarımız senede bir kere düzenlediğimiz Kariyer günümüze katılarak
Türkiye'nin önemli firmalarına staj ve iş başvurusu yapma şansı yakalarlar. Şimdiye kadar mezun ağımıza
170’den fazla mezunumuz katılma fırsatını yakaladı.
Modüllerimizi düzenlediğimiz mekanlar engelsiz ve toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilen mekanlarda
yapılır. Ulaşım konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu bildiren katılımcılar Renkli Kampüs tarafından desteklenir.
Daha detaylı bilgi ve önceki programlarımızla ilgili detaylar için ve başvuru formuna ulaşmak
için www.renklikampus.org web sitemizi inceleyebilirsiniz.
Önceki dönemlerimizin tarihleri:
21 Şubat 2015 – 23 Mayıs 2015
03 Ekim 2015 – 29 Aralık 2015
05 Mart 2016 – 04 Haziran 2016
05 Kasım 2016 – 06 Mayis 2017
04 Kasim 2017 – 05 Mayis 2018
Katılımcılarımızın ufkunu açan ve onlara büyüyen bir ailenin parçası olma imkanı veren bu programa başvurmak
için 15 Eylul’e kadar vaktiniz var. Geç kalmayın! Bu harika programı kaçırmayın!
Renkli Kampus Ekibi

