
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında yönetmelik yayımlandı. İçinde Sivil Toplum İstişare Kurulunun da
tanımlandığı ve Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı düzenlemesinin de bulunduğu yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

17 Ekim 2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine
Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

TÜSEV Çalışma Arkadaşları Arıyor

TÜSEV daha güçlü bir sivil toplum vizyonu ile sürdürdüğü
faaliyetleri kapsamında ekibine katılacak çalışma arkadaşları arıyor.
Sosyal Yatırım program alanı altında Türkiye’de bağışçılık ve
filantropi kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen Değişim
için Bağış Projesi’nde çalışacak Proje Uzmanı pozisyonunun
detaylarına buradan, İletişim Uzmanı pozisyonunun detaylarına ise
buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Alanında Yüksek Lisans Programları:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve
Marmara Üniversitesi Örnekleri Vaka Analizi
Yayımlandı

Sivil Toplum İzleme Raporu 2016-2017 kapsamında hazırlanan Sivil
Toplum Alanında Yüksek Lisans Programları: İstanbul Bilgi
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Örnekleri
Vaka Analizi yayımlandı. Sivil toplum alanına ilişkin akademik
çalışmalara dair verilere yer verilen vaka analizi, belirtilen
üniversitelerde yürütülen yüksek lisans programları ve araştırma
merkezlerinin STK’larda insan kaynağının güçlendirilmesi, STK’ların
kurumsal ve savunuculuk kapasitelerinin desteklenmesi ve alanda
yürütülen akademik çalışmalara katkısı açısından özetliyor. Vaka
analizini incelemek için tıklayınız.

TÜSEV Grantmakers East Forum’a Katıldı

TÜSEV, Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) altında faaliyet gösteren
tematik ağlardan biri olan ve 15-17 Ekim tarihleri arasında
Budapeşte’de, ‘Refarming Civil Society: Actors, Values, Tools’
teması ile gerçekleşen Grantmakers East Forum 2018’e katıldı.
Forumda şehirlerin demokratikleşmesi, yeni data ve analiz
yöntemlerinin sosyal değişime katkısı, teknolojinin bir araç olarak
kullanımı, sosyal inovasyon ve sivil toplumu desteklemede yeni
yöntemler ve işbirliği fırsatları tartışıldı. TÜSEV Genel Sekreter
Yardımcısı Liana Varon’un forumdan izlenimlerini aktardığı ve
Alliance Blog’da yayımlanan ‘New civil society: the start of
something special or just a rebrand?’ başlıklı yazısını okumak için
tıklayınız.

Filantropinin Bir Arada Yaşamı Desteklemedeki Rolü
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 serisi kapsamında düzenlenen
Filantropinin Bir Arada Yaşamı Desteklemedeki Rolü toplantısı 31
Ekim’de gerçekleşti. Sivil Toplum için Destek Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesi Yörük Kurtaran, Sulukule Gönüllülüleri Derneği Proje
Koordinatörü Aytül Özcan ve Karakutu Derneği Kurucu Üyesi Evren
Ergeç’in katılımıyla düzenlenen etkinlikte filantropinin toplumsal
barış ve bir arada yaşama katkısı ve sivil toplum kuruluşlarının bu
alandaki çalışmalarının bireysel ve kurumsal bağışçılar tarafından
desteklenmesinin önemine dair deneyimler paylaşıldı. 

Filantropi Profesyonelleri Mezunları Danışma
Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜSEV’in 2014 yılından bu yana, bağışçılığın gelişimine katkı
sağlayan sivil toplum profesyonellerinin katılımıyla yürüttüğü
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın mezunları 18 Ekim
tarihinde düzenlenen danışma toplantısında bir araya geldi.
Danışma toplantısında Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım
toplama iznine sahip olan veya izin almak isteyen kuruluşların bu
alandaki deneyimleri ve bu kanunun sivil toplum kuruluşlarının mali
sürdürülebilirlikleri üzerindeki etkisine dair gözlemleri paylaşıldı.
Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV’i Sosyal Medyada Takip Ediyor Musunuz?

TÜSEV sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek
için hayata geçirdiği faaliyetleri düzenli olarak sosyal medya
hesapları aracılığıyla paylaşıyor. Düzenlenen etkinliklerden, sivil
toplumdan ve üyelerimizden haberlerden ve TÜSEV tarafından
yayımlanan raporlardan, vaka analizlerinden ve bilgi notlarından
haberdar olmak için Facebook hesabımızı buradan, Twitter
hesabımızı buradan ve Instagram hesabımızı buradan takip
edebilirsiniz.

Engelli Çocuk Hakları
Odağında Uluslararası İnsan
Hakları Mekanizmaları’na
Erişim, Takip ve Savunuculuk
Çalıştayı 16-17 Kasım’da
Gerçekleşecek

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek
İçin Ortaklık Ağı’nın
düzenlediği Engelli Çocuk
Hakları Odağında Uluslararası
İnsan Hakları
Mekanizmaları’na Erişim,
Takip ve Savunuculuk
Çalıştayı 16-17 Kasım
tarihlerinde gerçekleşecek.
Birleşmiş Milletler insan
hakları mekanizmalarının
işlevleri ve süreçleri,
Türkiye’nin yaklaşan Evrensel
Periyodik İnceleme süreci ve
sivil toplum kuruluşlarının
konudaki rollerinin Birleşmiş
Milletler temsilcileri tarafından
aktarılacağı çalıştay ile ilgili
detaylı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Çocuk Fonu 2018-2019
Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın Çocuk Fonu
2018-2019 dönemi
başvuruları açıldı. 0-15 yaş
arası çocukların temel
haklarına erişimlerini tesis
etmeye yönelik projelerin
destekleneceği fon
kapsamında çocukların
desteklenmesine yönelik yan
faaliyetleri içeren projeler de
programdan yararlanabilecek.
En fazla 12 ay sürecek
çalışmaların destekleneceği
ve en az 300 bin TL’lik hibe
desteği sağlanacak fonun son
başvuru tarihi 8 Kasım 2018
olarak belirlendi. Detaylı bilgi
için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin
Yerelleştirilmesinde Dünyadan
İyi Örnekler Kitabı Yayımlandı

Yerel İzleme, Araştırma ve
Uygulamalar Derneği
(YERELİZ) Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin
Yerelleştirilmesinde Dünyadan
İyi Örnekler Kitabı’nı
yayımladı. Yerel yönetimlere
ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri doğrultusunda yerel
yönetimlere belirli politikalar
ve eylemlere yönelik
savunuculuk yapan STK’lara
yol göstermeyi amaçlayan
kitap, eğitim ve öğretim,
katılımcılık ve müzakereci
yönetim, eşitlik ve dahiliyet,
sağlık, iklim ve çevre, sosyal
hizmetler, istihdam ve geçim
ile kentsel planlama
konularında birçok iyi örneği
de kapsıyor. Kitaba ulaşmak
için tıklayınız.

Dünya Bağışçılık Endeksi 2018
Yayımlandı

Charities Aid Foundation (CAF)
tarafından her yıl hazırlanan
Dünya Bağışçılık Endeksi’nin
(World Giving Index)
dokuzuncusu yayımlandı.
Dünya genelinde 146 ülkeden
bağışçılık alanından önemli
veriler içeren raporda;
ülkelerin bağışçılık skoru
“tanımadığı bir kimseye
yardım etme”, “sivil toplum
kuruluşlarına bağış yapma” ve
“gönüllülük için harcanan
zaman” üzerinden
ölçümleniyor. 2017 yılında
toplanan veriler
doğrultusunda Dünya
Bağışçılık Endeksi 2018’in ilk
sırasında Endonezya, ikinci
sırada Avustralya ve üçüncü
sırada Yeni Zelanda yer alıyor.
Türkiye’nin genel bağışçılık
skorunun %20 ve
sıralamasının 131 olarak
belirlendiği endekste Türkiye
tanımadığı bir kimseye yardım
etmede %40 oranla 113.
sırada, sivil toplum
kuruluşlarına yapılan
bağışlarda %12 oranla 122.
sırada ve gönüllülük için
harcanan zamanda %9 ile
126. sırada. Endeksi
incelemek için tıklayınız.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 11 Ekim’de Gerçekleşti

Aydın Doğan Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği için kızların güçlenmesi ile ilgili gerçekleştirdiği
çalışmaların bir parçası olarak, bu yıl dördüncü kez düzenlediği Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı
“Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi” teması ile 11
Ekim’de gerçekleşti. Birleşmiş Milletler tarafından 2012’den beri kutlanan Uluslararası Kız Çocukları Günü
kapsamında, UNICEF, UN Women, UNFPA işbirliğiyle, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Grubu’nun danışmanlığında düzenlenen konferansta kız çocuklarının geleceği şekillendirebilen ve
toplumları dönüştüren bireyler olmaları önündeki engelleri kaldırmak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık oluşturmaya odaklanıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Genç Hayat Vakfı Türkiye'de Mevsimlik Tarım: Yaşam Koşulları ve Çocuk İşçiliği
Gerçeği Kitapçığı'nı Yayımladı

Genç Hayat Vakfı’nın, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları ile çocuk işçiliği sorununa dikkat çekmek
ve çözüm için politika önerileri sunmak amacıyla hazırladığı Türkiye'de Mevsimlik Tarım: Yaşam Koşulları
ve Çocuk İşçiliği Gerçeği kitapçığı yayımlandı. Mevsimlik çocuk işçiliği ile ilgili güncel veriler içeren ve
iyileştirici öneriler de sunan kitapçık mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin ve çocukların sorunlarına
çözüm üretebilmeyi hedefliyor. Kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın Düzenlediği Tasarla, Paylaş, Kazandır Yarışması
Başvuruları Başladı

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) IBM Türkiye işbirliğiyle, eğitimde kullanılmaya yönelik e-içerik
üretilmesi için düzenlediği, Tasarla, Paylaş, Kazandır Yarışması başvuruları açıldı. Teknolojiyi bir araç
olarak kullanabilen girişimci öğretmenler yetiştirmek, öğretmenlerin üretkenlik, eleştirel düşünme, iletişim
ve işbirliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak ve millî, manevi, kültürel ve evrensel değerler ile
ilgili nitelikli ve zengin yeni içerikler üreterek bu içeriklerin eğitim için kullanılmasını sağlamak amacıyla
düzenlenen ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 25 Kasım olarak belirlendi. Detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Metropolis Antik Kenti Grifonlu Soylu Koltuğu’na Kavuştu

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilen Ana Tanrıça kenti Metropolis’teki kazı çalışmalarında
korunmuş halde bulunan “Grifonlu Soylu Koltuğu” yeniden yontularak Antik Tiyatro’daki iki bin yıllık özgün
yerine yerleştirildi. Heykeltıraş Sinan İlhan tarafından pantograf tekniği kullanılarak mermerden yontulan
koltuğun yeniden Antik Tiyatro’daki yerine yerleştirildiği tören, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel
Safkan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. 1995 yılında Metropolis Antik Kenti’nin en dikkat çekici yapılarından biri olan Antik
Tiyatro’da bulunan Grifonlu Soylu Koltuğu’nun aslı İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Yarını Kodlayanlar Projesi Devam Ediyor

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
desteği ile hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar Projesi devam ediyor. Proje kapsamında yola çıkan Yarını
Kodlayanlar Eğitim Tırı’nın yeni durağı olan Mardin’de düzenlenen eğitimlerde yaşları 7-14 arasında
değişen yaklaşık 150 çocuğa kodlama öğretildi. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda verilen eğitimlerle
birlikte, Mardin’de bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 400’ü aşarken, ilde devam
eden sınıf eğitimleri ile toplam 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2018115171254884
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20181151712541322
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