İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor Video Serisi Devam
Ediyor
Değişim için Bağış Projesi kapsamında, farklı bağışçılık
deneyimlerini yaygınlaştırarak bireysel bağışçılık kültürünün
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan İlham Veren
Bağışçılar Anlatıyor video serisi devam ediyor. Serinin bugüne dek
yayımlanan videolarında köşe yazarı Yonca Tokbaş, ticari
gayrimenkul brokerı Ulvi Kocailik ve sivil toplum çalışanı İstem
Akalp bağışlarını neden sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapmayı
tercih ettiklerini anlattı. Video serisinin devamını Değişim için
Bağış’ın Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın
İzlenmesi Projesi 2016 Yılı Bölgesel Raporu
Yayımlandı
TÜSEV’in üyeleri arasında yer aldığı Balkan Sivil Toplum
Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda Batı Balkanlar ve
Türkiye’de eş zamanlı olarak yürütülen Sivil Toplumun Gelişimi için
Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi’nin 2016 yılı için ülkeler arası
karşılaştırmalı sonuçlar ve önerileri ortaya koyan Bölgesel Raporu
yayımlandı. Projenin uygulandığı Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de
sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı Özgürlüklerin Temel
Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve
Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi başlıklarında
göze çarpan ve öncelikli olarak reform gerektiren konuları işaret
eden Bölgesel Rapor, bu ülkelerde sivil toplum için elverişli ortamın
oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülecek savunuculuk
çalışmalarını da destekliyor. İngilizce yayımlanan rapora bu
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Grantmakers East Forum’a Katıldı
TÜSEV, Avrupa Vakıﬂar Merkezi (European Foundation Center- EFC)
altında faaliyet gösteren tematik ağlardan biri olan ve Avrupa’da
sivil toplum ile ﬁlantropinin gelişimini teşvik eden Grantmakers East
Forum’a (GEF) katıldı. 27-29 Eylül tarihleri arasında Viyana’da
gerçekleşen forumun “Reclaiming civic spaces: Imagination,
expression and creation for social change” olarak belirlenen teması
kapsamında ﬁlantropinin geleceğine yönelik önerilen farklı
yaklaşımlar ile sivil alanların sanat ve özgür ifade yoluyla geri
kazanılması konuları tartışıldı. Forumla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşları için
İletişim Stratejisi Geliştirmeye
Yönelik Rehber Yayımlandı
TACSO’nun (Technical
Assistance for Civil Society
Organisations - Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek
Projesi) sivil toplum
kuruluşlarının iletişim stratejisi
hazırlama sürecini
kolaylaştırmak için hazırladığı
Sivil Toplum Kuruluşları için
İletişim Stratejisi Geliştirmeye
Yönelik Rehber yayımlandı.
TACSO Türkiye ekibi
tarafından Türkçeleştirilen
rehber, strateji oluşturma,
hedeﬂerin tanımlanması,
değerlendirme gibi süreçlere
ilişkin detaylı bilgi içeriyor.
Rehberin tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.

Dernekler Dairesi Başkanlığı
Proje Başvuruları Açıldı
Dernekler Dairesi Başkanlığı
tarafından 2010 yılında
başlatılan Sivil Toplum
Kuruluşları için Proje
Yardımları Programı’nın 2017
yılı başvuruları açıldı. Program
kapsamında, STK'ların
kapasitelerinin geliştirilmesi,
kamu ile olan ilişkilerinin
artırılması ve karar alma
mekanizmalarına aktif katılım
sağlanması gibi amaçlar ile
projelerin destekleneceği
belirtildi. Son başvuru tarihi
13 Ekim 2017 olan program
ve başvuru süreci hakkında
detaylı bilgi için tıklayınız.

Destekle Değiştir 25 Ekim’de Kıbrıs’ta
Gerçekleşecek
Dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla uygulanan kolektif bir bağış
yapma modeli olan Giving Circle’ı 2014 yılında kültürel eğilimlere
ve yerel ihtiyaçlara göre adapte ederek Destekle Değiştir adı ile
uygulamaya başlayan TÜSEV, modelin farklı kuruluşlarca
uygulanarak yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. Bu
bağlamda verilen teknik destek ile Sosyal Dönüşüm Merkezi ve Sivil
Alan Teknik Destek Projesi tarafından düzenlenen pilot Destekle
Değiştir etkinliği 25 Ekim’de Lefkoşa’da gerçekleşecek. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği
Birimi Proje Başvuru Çağrısı
Yayımlandı

Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı Küresel Hibe
Programı Başvuruları Açıldı

Türkiye ve İsveç arasındaki
işbirliğini güçlendirmek
amacıyla 2011’den beri
faaliyet gösteren Türk-İsveç
Kalkınma İşbirliği Birimi,
STK’lar ile işbirliği başlatarak
tüm Türkiye’yi kapsayan
projelere destekte bulunmak
ve ortaklarına kaynak
sağlayarak kamusal tartışma
için platform sağlama
misyonu çerçevesinde 2018
dönemi için proje
başvurularını beklediğini
duyurdu. İnsan hakları, ifade
özgürlüğü, demokratik katılım
ve hesap verebilirliği
geliştiren, kadın ve kız
çocuklarının politik alanlarda
görünürlüklerini artıran,
çoğulcu sivil toplumu teşvik
eden ve güçlendiren,
toplumsal kutuplaşmaya ve
ayrımcılığa karşı önlem alan,
özgür, bilinçli kamuoyu
tartışmasını teşvik eden ve
demokrasi ile hukukun
üstünlüğünü geliştiren
projelerin kabul edileceği
çağrının son başvuru tarihi 13
Kasım 2017. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

İnsan hakları ve demokratik
reformlar konusunda sivil
toplumun rolünü
güçlendirmeyi amaçlayan ve
yıllık bir program olan
Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı (DİHAA)
kapsamında yeni küresel teklif
çağrısı yayımlandı. Genel
hedeﬁ dünya çapında insan
haklarının ve temel
özgürlüklerin korunmasını ve
geliştirilmesini teşvik etmek
için sivil toplumun
desteklenmesi olan teklif
çağrısının özel hedeﬁ ise
küresel düzeyde Avrupa Birliği
dışındaki sivil toplum ve insan
hakları savunucularının
toprakla ilgili haklar,
topraklara el koyma ve iklim
değişikliği bağlamında yerli
toplulukların hakları, yargısız
infaz ve zorla kayıp edilmeler
ile mücadele, zorla çalıştırılma
ve modern kölelikle mücadele,
engelli bireylerin hakları ile
din ve inanç özgürlüğü
çalışmalarının desteklenmesi
olarak belirlendi. Son başvuru
tarihi 9 Kasım 2017 olan teklif
çağrısı ve başvuru süreci ile
ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 11 Ekim’de Gerçekleşecek
Aydın Doğan Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği için kızların güçlenmesi ile ilgili gerçekleştirdiği
çalışmaların bir parçası olan Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 11 Ekim’de gerçekleşecek. Birleşmiş
Milletler tarafından beş yıldır kutlanan Uluslararası Kız Çocukları Günü dolayısıyla, Güçlü Kızlar, Güçlü
Yarınlar: 21. Yüzyılda Sosyal Değişimin Aktörleri Olarak Kız Çocukları başlığıyla UNICEF, UN Women, UNFPA
işbirliğiyle gerçekleşecek konferansla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı 2017-2018 Eğitim Yılında 400 Yeni Öğrenciye Burs Veriyor
Sabancı Vakfı, 43 yıldır maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vererek
eğitimlerini destekliyor. 2017-2018 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite
öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Sabancı Vakfı, her yıl 400’ü yeni olmak üzere
toplamda 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Vakfın 43 yılda verdiği burs sayısı 44 bini aştı. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı, Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi
Araştırması ile Ödül Aldı
Tohum Otizm Vakfı, GfK Türkiye ile birlikte gerçekleştirdikleri “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi
Düzeyi” isimli araştırma projesi ile Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin Baykuş Ödülleri gecesinde Sosyal
Baykuş Kategorisinde Altın Ödüle layık görüldü. İlki 2015, ikincisi 2017 yılında hazırlanan araştırma raporu
kapsamında Türkiye’nin 7 coğraﬁ bölgesinin 15 ilinde toplam 2.472 kişi ile yüz yüze görüşülerek
Türkiye’nin otizm farkındalık karnesi çıkarıldı. Tohum Otizm Vakfı’nın ilk rapor sonuçlarından sonra otizm
bilinirliği ile ilgili farkındalık çalışmalarına ağırlık vermesi sonucunda bu yıl yayımlanan ikinci araştırmada
otizmi duyanların oranının %58’e yükseldiği, otizmin belirtilerini bilenlerin oranının ise %7’den %18’e
yükseldiği tespit edildi. Araştırmanın sonuçlarına dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Ulusal Oyunları 11-13 Ekim’de
Gerçekleşecek
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği’nin (TÖSSED) ulusal çapta düzenlediği en
büyük etkinlik olan Özel Olimpiyatlar Ulusal Oyunları 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl
sekizinci kez düzenlenen ve Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Ulusal Oyunlar kapsamında
katılımcıların tüm ulaşım, yemek ve konaklama giderleri karşılanacak. Türkiye’deki tüm özel eğitim
kurumlarının katılımına açık olan etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı Gerçekleşti
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Ashoka Türkiye iş
birliğinde; Avrupa Birliği Erasmus + Gençlik için Stratejik İşbirlikleri Programı, Vehbi Koç Vakfı ve UniCredit
Vakfı desteğiyle Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Koç Üniversitesi Anadolu
Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans, sosyal girişimcilerin sosyal etki
yönetimiyle ilgili beceri ve kapasite gelişiminin sağlanması ve ﬁnansmana erişimlerinin artırılması amacıyla
düzenlendi. Sosyal girişimcilerin sadece sosyal etki yönetimi konusunda değil; sosyal girişimin iş modeli ve
sosyal ﬁnansmana erişimi konusunda da desteğe ihtiyacı olduğunun vurgulandığı konferansta bu
kapsamda hazırlanmış Sosyal Finansman Rehberi katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

