
Vakıfların Dikkatine: Vakıflar Meclisi Seçimleri

4. Dönem (2018-2020) Vakıflar Meclisi seçimleri 24 Aralık 2017 günü Ankara’da yapılacaktır. TÜSEV'in Meclis adayı Genel Sekreter Tevfik
Başak Ersen olarak belirlenmiştir. Seçimde temsilci belirleyerek vakfınız adına oy kullanabilir veya TÜSEV temsilcisini görevlendirebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Beşinci Destekle Değiştir Etkinliği İstanbul’da
Düzenlendi

TÜSEV’in, dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan “Giving
Circle” modelinden, The Funding Network’ün teknik desteği ile
kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in beşinci etkinliği 10 Ekim
Salı günü Pera Müzesi’nde düzenlendi. Müzisyen Kalben’in
sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte projelerini tanıtan Rehber
Köpekler Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Troya Çevre
Derneği sosyal değişimin parçası olmak isteyen bireylerle bir araya
geldi. 120 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 90 kişi yaklaşık
50 bin TL destek taahhüdünde bulundu. Destekle Değiştir ile
ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi ve Kültür-Sanat İlişkisi: Birlikte Alanlar
Yaratmak Toplantısı Gerçekleşti

TÜSEV’in filantropi ve sivil toplum alanlarında çalışan uzmanların
stratejik bağışçılık ve filantropi ile ilgili konularda bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunması amacıyla başlattığı Filantropi
Profesyonelleri Konuşuyor‘un ikinci etkinliği 31 Ekim’de düzenlendi.
TÜSEV ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle ve
“Filantropi ve Kültür-Sanat İlişkisi: Birlikte Alanlar Yaratmak”
başlığıyla gerçekleşen toplantıda İKSV Genel Müdürü Görgün Taner,
SAHA Derneği Direktörü Merve Çağlar ve Vehbi Koç Vakfı Genel
Müdürü Erdal Yıldırım konuşmacı olarak yer aldılar. TÜSEV Genel
Sekreteri Başak Ersen'in modere ettiği etkinlikte, filantropi ve
bağışçılığın kültür-sanat alanıyla ilişkisi, kültür-sanat kurumlarını ve
sanatçıları desteklemek için kullanılan farklı filantropik modeller ile
kültürel ve sanatsal üretimi destekleme yoluyla sürdürülebilir
sosyal fayda yaratılması gibi konular tartışıldı. Filantropi
Profesyonelleri Konuşuyor toplantı serisiyle ilgili detaylı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, AB & Sivil Toplum: Yolun Neresindeyiz? Batı
Balkanlar ve Türkiye için Olanakları Birlikte
Düşünmek Konferansına Katıldı

TÜSEV, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Projesi’nin
(TACSO) ikinci dört yıllık döneminin kapanış etkinliği ile eş zamanlı
gerçekleştirilen Avrupa Birliği’nin Genişleme Bölgesinde Sivil
Topluma Destek Rehberi İzleme Bölgesel Konferansı’na katıldı. 9-12
Ekim 2017 tarihlerinde Belgrad’da gerçekleşen konferansta sivil
toplum kuruluşları, kamu kurumları ile Avrupa Birliği (AB)
kurumlarından yetmişten fazla katılımcı bir araya geldi. Konferansta
Avrupa Birliği Genişleme Bölgesindeki Sivil Topluma Destek Rehberi
2014-2020 çerçevesinde 2017 yılı için Batı Balkan ülkeleri ve
Türkiye’deki sivil toplum alanının durumu ve mevcut politikalar
değerlendirildi. TÜSEV’in, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli
Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında hazırladığı ve AB Sivil
Toplum Rehberleri ile AB İlerleme Raporlarına da içerik sağlayacak
2016 Türkiye Raporu’nun temel bulguları da katılımcılar ile
paylaşıldı.

TÜSEV Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları
Zirvesi’ne Katıldı

TÜSEV, 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Esenler Belediyesi
tarafından düzenlenen Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları
Zirvesi’nde “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik” başlıklı
bir oturum düzenledi. TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen’in
moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Koç Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. Erdem Aytaç, Tohum Otizm Vakfı Genel
Müdürü Betül Selcen Özer, Adım Adım ve Açık Açık Derneği’nin
kurucularından Renay Onur konuşmacı olarak yer aldılar. TÜSEV’in
yayımladığı Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik raporu
yazarlarından Yrd. Doç. Dr. S. Erdem Aytaç’ın rapordan öne çıkan
bulguları sunmasının ardından konuşmacılar Türkiye’de
hayırseverlik ve bireysel bağışçılığın durumu, bağışçılık ve sivil
toplum algısı ile bağışçılığın geleceği konularında görüş ve
deneyimlerini paylaştılar. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eğitim Reformu Girişimi
Eğitim İzleme Raporu
2016-2017’yi Yayımladı

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
değerlendiği Eğitim İzleme
Raporu’nun onuncusunu
yayımladı. Kapsayıcı eğitim
politikalarına duyulan
gereksinimi ve çocuğun iyi
olma hali yaklaşımının politika
ve uygulamalara rehberlik
etmesinin önemini vurgulayan
rapor ayrıca eğitime ayrılan
kaynaklara, eğitime erişime,
güncel öğretmen
politikalarına, eğitimin
içeriğine, eğitim ortamlarına
ve eğitimin çıktılarına yönelik
bilgi sunuyor. Raporu bu
bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Türkiye Hapishane Çalışmaları
Merkezi'nden Araştırma Hibesi
Çağrısı

Türkiye Hapishane Çalışmaları
Merkezi, Avrupa Birliği'nin
desteğiyle her yıl verdiği,
hapishaneler üzerine yapılan
araştırmalara yönelik hibe
çağrısını duyurdu. Türkiye’de
hapishanelere yönelik
yayınların büyük bir kısmının
anı tarzı içeriğe sahip olması,
araştırmaya dayalı çalışma ve
yayınların azlığı sebebiyle
araştırmaya dayalı akademik
yayınların artırılmasını
hedefleyen destek
kapsamında toplam 12.000 TL
hibe verilecek. Kadın, çocuk,
LGBTİ, hasta, ağırlaştırılmış
müebbet, yabancı, öğrenci,
işçi, engelli, Roman ya da
başvuru sahibi tarafından
belirlenecek özel ihtiyacı olan
mahpus gruplarına yönelik
başvurulara öncelik verilecek
hibe çağrısının son başvuru
tarihi 17 Kasım 2017 olarak
belirlendi. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Türkiye - Hibe Programları
Başvuruları Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu’nun (UNFPA) 5. Ülke
Programı ve Suriye İnsani
Yardım Programı çerçevesinde
sivil toplum kuruluşlarını ve
kâr amacı gütmeyen toplum
temelli kuruluşları kapasite
oluşturmak ve geliştirmek için
desteklediği hibe programı
başvuruları devam ediyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve
kadına yönelik/cinsiyet temelli
şiddetle mücadele, cinsel
sağlık ve üreme sağlığı ve
haklarının geliştirilmesi,
gençlerin güçlenmesi, nüfus
ve kalkınma stratejilerinin
geliştirilmesi ve Türkiye'de
insani yardım ve acil durum
müdahalelerinin iyileştirilmesi
alanlarında, üç aydan bir yıla
kadar olan süreyi kapsayan ve
30.000 Dolar bütçeli hibe
programı ve başvuru
koşullarıyla ilgili detaylı bilgi
için tıklayınız.

Avrupa Vakıflar Merkezi Genel
Kurul Toplantısı ve Konferansı
28-31 Mayıs’ta Gerçekleşecek

TÜSEV’in üyeleri arasında
olduğu Avrupa Vakıflar
Merkezi’nin (EFC) Genel Kurul
Toplantısı ve Konferansı 28-31
Mayıs 2018 tarihinde
Brüksel’de “Culture matters:
Connecting citizens, uniting
communities” teması ile
gerçekleşecek. Konferans için
kültürel miras, çeşitlilik
döneminde kültürel kimlik,
kültür-sanat için yeni fon
mekanizmaları, dijitalleşme ve
yeni teknolojilerin kültür
üzerindeki etkisi, kültür ve
demokrasi, bilim, eğitim ve
kültürel inovasyon, sektördeki
liderlik kültürü ve bir davranış
değiştirme aracı olarak kültür
konularını kapsayan panel
içerik önerileri için son tarih
30 Kasım olarak belirlendi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Sabancı Vakfı, Hibe Programları Kapsamında 10 Yılda 137 Projeye 16 Milyon TL
Destek Verdi

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını Ekim Zamanı
Deneyim Paylaşım toplantısında bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın
ev sahipliğinde 25 Ekim’de gerçekleşen toplantıda, 2016-2017 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği
alan altı sivil toplum kuruluşu  projelerinin hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye’de hibe programlarını
uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, 10 yılda 137 projeye 16 milyon TL hibe desteği verdi. Vakıf, kadın,
genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren
kuruluşlara sadece hibe desteği değil, aynı zamanda bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Okulda Ergeni Görmek Konferansı 18 Kasım’da Düzenlenecek

Okulda Ergeni Görmek Konferansı, Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı (TAPV) ve Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu işbirliğiyle 18 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek. Alandan uzmanların, eğitimcilerin, sağlık hizmet
sunucularının, sivil toplum temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya geleceği konferans kapsamında
okul ortamında cinsel sağlık eğitiminin esasları tartışılacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’nin 2. En Büyük Ulusal Oyunları Denizli’de Gerçekleştirildi

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından Pamukkale Üniversitesi
işbirliği ile düzenlenen Türkiye’nin ikinci en büyük Ulusal Oyunları 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dört bir yanından 780 sporcunun katıldığı etkinlikte atletizm, masa tenisi, yüzme, karma futbol,
karma basketbol, karma voleybol ve yeni bir branş olan karma bocce olmak üzere toplam yedi branşta
oyunlar düzenlendi. 400 gönüllü öğrencinin yanı sıra kurumların başında gelen 250 idareci ve antrenörün
de görev aldığı etkinlikte, özel ve partner sporcular beş farklı sağlık branşında uzman klinik direktörler
tarafından sağlık taramasından geçirildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Steptember 2017 Sona Erdi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) tarafından yürütülen ve bu sene Türkiye’de dördüncüsü gerçekleşen
Steptember projesi 31 Ekim’de sona erdi. Dokuz ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen ve TSÇV’nin en büyük
bağış kampanyası olan Steptember’a bu sene 2.255 kişi katıldı ve etkinlik kapsamında 600.000 TL’den
fazla bağış toplandı. 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’nde ise cerebral palsy konusunda toplumsal
farkındalık oluşturabilmek amacıyla bir kampanya başlatan TSÇV, Cerebral Palsy’li bireylerin yapmakta
güçlük çektiği zıplama ve tekerleme söyleme eylemlerini kapsayan sosyal medya kampanyası
çerçevesinde bireylerin üç kişiyi davet ederek paylaştıkları gönderiler TSÇV’nin daha fazla kişiye
ulaşmasına katkıda bulundu.

Vehbi Koç Vakfı, 15. İstanbul Bienali’ne İki Yayın ile Katkı Sundu

Vehbi Koç Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 12 Kasım’a kadar sürecek
olan “İyi Bir Komşu” temalı 15. İstanbul Bienali’ne iki yayın ile katkı sundu. İstanbul Bienali Direktörü Bige
Örer’in önsözü, küratörler Elmgreen & Dragset’in sunuş yazısı, Kaelen Wilson-Goldie’nin bir denemesi ve
Pablo Larios tarafından her bir sanatçının işleri hakkında yazılan açıklayıcı metinlerden oluşan İyi Bir
Komşu - Sergi Kitabı ve evler, komşular ve mahallelerle ilgili pek çok kişisel hikâye ve anıyı bir araya
getiren, sergi kitabını tamamlayan İyi Bir Komşu – Hikâyeler kitabı İKSV ve Yapı Kredi Yayınları tarafından, 
Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla yayımlandı. Bienal mekânları, kitabevleri ve İKSV’den temin edilebilen
yayınlarla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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