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TÜSEV, BCSDN Bölgesel Konferansı’na
Katıldı

TÜSEV, üyesi olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı’nın
(Balkan Civil Society Development Network - BCSDN) 21
Haziran’da Üsküp, Makedonya’da “Promoting Civic Space”
(Sivil Alanın Desteklenmesi) temasıyla gerçekleşen bölgesel
konferansına katıldı. Batı Balkanlar ve Avrupa’dan 40’tan
fazla sivil toplum temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen
konferansta TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen, “Sivil
Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamı Destekleyen
Çalışmalar” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV, Sivil Toplum Sektörü -
Üniversiteler ile Diyalog Çalıştayı’na
Katıldı

TÜSEV, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan
“Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama
Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında
düzenlenen Sivil Toplum Sektörü Çalıştayları’nın üçüncüsü
olan Sivil Toplum Sektörü - Üniversiteler ile Diyalog
Çalıştayı’na katıldı. 7 Haziran’da Ankara’da gerçekleşen
etkinlikte Türkiye’nin sivil toplum sektörü ve sektörün
önceliklerinin üniversite temsilcilerine tanıtıldı ve AB Mali
Yardımları kapsamında üniversitelerin önümüzdeki dönemde
faydalanabileceği hibe programları hakkında bilgi verildi.
Çalıştayda TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen, Üniversite-
Sivil Toplum İşbirliği Olanakları başlıklı paneli modere etti.
Önümüzdeki aylarda ülke genelindeki çeşitli illerde farklı
paydaşların katılımıyla tekrarlanacak olan çalıştay ile ilgili
detaylı bilgi için tıklayınız.

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Etkinliği:
STK’lar için Dijital Kampanyacılık Eğitimi
Gerçekleşti

TÜSEV'in Türkiye Ağı Koordinatörlüğünü yürüttüğü Anna
Lindh Vakfı’nın 2017 yılı faaliyetleri kapsamında düzenlediği
STK’lar için Dijital Kampanyacılık Eğitimi 21-22 Haziran
tarihlerinde gerçekleşti. ALV Türkiye ağı üyelerinin
katılımıyla gerçekleşen ve kampanya stratejisi, kampanya ve
görselleştirme araçları, başarılı örnekler ile kampanya
değerlendirme konularına odaklanan eğitimde katılımcılar
dijital kampanyacılık konusunda pratik bilgiler edinerek,
grup çalışmaları ile öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı
buldular.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın Dördüncü Dönemi Sona Erdi

TÜSEV tarafından filantropinin gelişimini önemseyen ve bu
alandaki bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen
STK çalışanlarına yönelik olarak 2014 yılından bu yana
yürütülen Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
dördüncü dönemi tamamlandı. 17 STK çalışanının katılımıyla
Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleşen altı eğitim
modülünde Türkiye’de ve dünyada filantropinin durumu,
bireysel bağışçılık, bağışçılarla ilişkiler ve bağışçı yönetimi,
bağışçılığı ilgilendiren yasal ve mali düzenlemeler, özel
sektör ve sivil toplum işbirlikleri, vakıfların hibe programları
gibi çeşitli konular ele alındı. Katılımcıların birbirlerinden
öğrenme ve deneyim paylaşma fırsatı yakaladıkları program
süresince alanda çalışan uzmanlar katılımcılarla çeşitli
konularda bilgi paylaşımında bulundular. Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı ile ilgili haberlere Değişim
için Bağış’ın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yerel STK’lar Hibe
Programı Teklif Çağrısı
Yayımlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı,
Avrupa Birliği Bakanlığı
Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı 2014-2020 (IPA 2)
kapsamında “Yerel STK’lar
Hibe Programı” teklif
çağrısını yayımladı. Toplam
bütçesi 1 milyon 750 bin
Avro olan teklif çağrısı
kapsamında STK’ların
kurumsal kapasitelerinin
güçlendirilmesi, lobicilik ve
savunuculuk faaliyetlerinin
desteklenmesi ve iletişim
becerilerinin geliştirilmesi
hedefleniyor. Kabul edilen
projelere 40 bin ile 60 bin
Avro arasında hibe desteği
sağlanacak olan teklif
çağrısının son başvuru
tarihi 18 Ağustos. Teklif
çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi
ve başvuru için tıklayınız.

CIVICUS Sivil Toplumun
Durumu Raporu 2017’yi
Yayımladı

CIVICUS: World Alliance for
Citizen Participation'ın
senelik olarak hazırladığı
Sivil Toplumun Durumu
Raporu 2017 yayımlandı.
Sivil toplumun mevcut
durumunu çeşitli başlıklar
altında, dünyanın farklı
bölgelerinden örneklerle
inceleyen raporun bu yılki
tematik bölümü sivil
toplum-özel sektör ilişkisine
odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi
ve rapora bu bağlantıdan
ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Şehir ve
Sivil Toplum Kuruluşları
Zirvesi 20-22 Ekim’de
Gerçekleşecek

Şehir ve insan hayatına
yönelik yerel, ulusal ve
uluslararası çalışmalar
yapan sivil toplum
kuruluşlarının, benzer
alanlarda faaliyet gösteren
diğer STK’larla ilişki
kurmalarına ve işbirliği
geliştirmelerine destek
olmak amacıyla Esenler
Belediyesi tarafından
düzenlenecek Uluslararası
Şehir ve Sivil Toplum
Kuruluşları Zirvesi 20-22
Ekim tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşecek.
Benzer sorun alanları için
üretilen çözümlerin ve iyi
uygulama örneklerinin
paylaşılması ile bilgi ve
deneyim aktarımının
hedeflendiği Zirve’ye
belirlenen konularda çalışan
STK, akademisyen ve
araştırmacılar; bildiri,
poster sunumu, iyi
uygulama paylaşımı, video
gösterimi veya çalıştay ya
da panel katılımcılığı
yollarıyla katılabilecekler.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’nin Canı Hibe
Programı 3. Dönem
Başvuruları Devam
Ediyor

WWF Türkiye (Doğal Hayatı
Koruma Vakfı), Türkiye’nin
Canı Hibe Programı’nın III.
uygulama dönemi için proje
teklif çağrısı yayımladı. Son
başvuru tarihi 17 Temmuz
olan hibe programı
kapsamında Türkiye’nin
sahip olduğu biyolojik
çeşitliliğin korunması için
yerel sivil toplum
kuruluşlarının girişimlerinin
desteklenmesi amaçlanıyor.
Türkiye’nin Canı Hibe
Programı’nın başvuru
koşulları, başvuru süreci ve
uygunluk kriterleri hakkında
detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

AÇEV, Türkiye’de İlgili Babalık ve Belirleyicileri Raporu’nu
Yayımladı

Babalar ve babalık algısı üzerinde etkisi olabilecek her türlü paydaşın ilgili babalığın güçlenmesi
ve yaygınlaşmasına yönelik olumlu bir etki yaratmasını hedefleyen Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV), konuyla ilgili bütün paydaşların yararlanabileceği bilimsel veriler üretmek amacı ile
geliştirdiği Türkiye’de Babalığı Anlamak serisinin ilk raporu “Türkiye’de İlgili Babalık ve
Belirleyicileri”ni yayımladı. 51 ilden 3 bin 235 babanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma
Türkiye’de özgül, toplumsal ve kültürel koşullarda farklı babalıkların ortaya konması ve bunları
etkileyen faktörlerin araştırılmasını, farklı babalıklar ve erkekliklerin birbirini nasıl inşa ettiğini
açıklamayı ve ilgili babalık davranışlarının artabilmesi için ihtiyaç duyulan düzenleme ve
uygulamalar konusunda farkındalık yaratmak ve bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyor.
Araştırma hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çelikel Eğitim Vakfı 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nu Yayımladı

Hedef kitlesi 15 – 24 yaş arası gençler olan Çelikel Eğitim Vakfı, 2007 yılından bu yana, eğitimin
niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve bu programları uyguluyor. Ocak 2017’de,
onuncu yılını dolduran Çelikel Eğitim Vakfı, gerçekleştirdiği proje ve programlar ile, yaklaşık
4.500 kişiye 2.500 saat kişisel, sosyal, kültürel eğitim desteği sağladı; 711 gence ise burs ve
sosyal yardım olanağı sundu. Vakfın çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için Çelikel Eğitim
Vakfı 2016 Yılı Faaliyet Raporu’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı Sekiz Sezondur Topluma
İlham Vermeyi Sürdürüyor

Sabancı Vakfı’nın, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin çalışmaları ile
yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılarak onları takdir etmek ve topluma ilham vermek
amacıyla 2009 yılından bu yana desteklediği “Fark Yaratanlar” programı, sekizinci sezonunu
tamamladı. Sekiz yıl boyunca yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan
ve topluma cesaret veren 160 Fark Yaratan’ın videoları, yurt içinde ve yurt dışında 17 milyona
yakın izlenme rakamına ulaştı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim 2017
Raporu Yayımlandı

Tohum Otizm Vakfı özel eğitim ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrenciler, araştırma yapan
akademisyenler, uzmanlar, aileler ve Türkiye’de otizmi ve özel eğitimi yakından tanımak
isteyen tüm bireylere yönelik “Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim” raporunu
yayımladı. Doç. Dr. Salih Rakap editörlüğünde, yazarlar Doç. Dr. Salih Rakap, Prof. Dr.
Binyamin Birkan ve Öğr. Gör. Sinan Kalkan’ın yazarlığında hazırlanan ve on bölümden oluşan
raporda Otizm Spektrum Bozukluğu, tarama, tanılama ve değerlendirme, özel eğitimde yasal
düzenlemeler, öğretmen ve personel yetiştirme, otizmde bilimsel dayanaklı uygulamalar, eğitim
programları, toplumsal hayata geçiş ve toplumsal gelişmeler konuları detaylı olarak ele alınıyor.
Rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Özel Olimpiyatlar Türkiye’de Bir İlk Özel Bakım: Sağlık Konferansı

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim Ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED), Doğu Akdeniz
Üniversitesi tarafından düzenlenen 23. Bahar Şenlikleri çerçevesinde düzenledikleri sportif
etkinliklerin yanı sıra, yürütmekte oldukları Sağlıklı Sporcular Projesi kapsamında, Türkiye’de
bir ilk olan Özel Bakım: Sağlık başlıklı konferansını gerçekleştirdi. İlk oturumunun başkanlığını
Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Klinik Direktörü Prof. Dr. İlknur Tanboğa’nın
yaptığı konferansta, Özel Olimpiyatlar Romanya’dan Dr. Arina Vinereanua, Özel Olimpiyatlar
Latin Amerika’dan Prof. Dr. Gabriela Scagnet ve Özel Olimpiyatlar Asya Pasifik’ten Prof. Dr.
Reena Kumar konuşmacı olarak yer aldılar. Dünyanın dört bir yanından gelen klinik direktörler,
özel eğitim gereksinimli bireylerde diş ve ağız bakımı konusundaki tecrübe ve bilgilerini
paylaştılar. Katılımcıların farklı bölgelerde gerçekleştirilen taramalarla ilgili karşılaştırmalar
yapabilme ve uzmanlara sorularını yöneltme fırsatı yakaladığı konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.
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