PEXforum 2022 Gerçekleşti

#PaylaşmaGünü’nü 29 Kasım’da 3. Kez Kutluyoruz

TÜSEV olarak Philanthropy Europe Association (Philea) ile birlikte
düzenlediğimiz #PEXforum2022’yi 24-26 Ağustos tarihlerinde
“(Eko)sistem Değişikliğini Hızlandırmak: Filantropide İş Birliğinin
Dönüştürücü Gücünü Keşfetmek” temasıyla gerçekleştirdik. Kadir
Has Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Avrupa genelinde
ﬁlantropi altyapısı alanında çalışan 60’ın üstünde kurumdan,
100’den fazla uzman bir araya gelerek sivil toplumun ve ﬁlantropi
alanının gündemindeki konuları interaktif sunum, konuşma ve
atölyeler eşliğinde değerlendirdi. Üyelerimizden Sabancı Vakfı ve
Vehbi Koç Vakfı’nın da ev sahipliği yaptığı #PEXforum2022
kapsamında katılımcılar aynı zamanda düzenlenen saha ziyaretleri
ile Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarını da tanıma fırsatı buldular.
#PEXforum2022 ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası #GivingTuesday kampanyasının Türkiye uygulaması
olan ve TÜSEV olarak ülke koordinatörlüğünü yürüttüğümüz
#PaylaşmaGünü’nü bu yıl 29 Kasım Salı günü kutlayacağız.
Türkiye’de bu yıl üçüncü kez kutlayacağımız #PaylaşmaGünü’nde
bireyler, aileler, sivil toplum kuruluşları, toplum liderleri, özel
sektör, eğitim kurumları ve daha pek çok paydaş bu yıl 29 Kasım’da
bir araya gelerek bağışçılığı ve gönüllülüğü hep birlikte
kutlayacaklar. #PaylaşmaGünü hakkında detaylı bilgi almak,
hazırlık sürecindeki gelişmelerden haberdar olmak ve duyuruları
takip etmek için buraya tıklayınız.

Destekle Değiştir Projeleri Tamamlandı
WINGS Blog’a Katkı Sağladık
Üyesi olduğumuz Worldwide Initiatives for Grantmaker Support’un
(WINGS) üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemek
amacıyla hazırladığı blog bölümüne Ağustos ayında katkı sağladık.
Ekibimizden Birce Altay’ın kaleme aldığı, Making Uncertainity Work:
The Case for Civil Society in Turkey (Belirsizliği İşler Kılma:
Türkiye’de Sivil Toplumun Durumu) başlıklı yazıda özellikle
COVID-19 sonrasındaki dönemde sivil toplumun içinden geçmek
zorunda kaldığı zor koşullarda iş yapma biçimlerindeki değişikliklere
ve ortaya çıkan iş birliği pratiklerine değiniliyor. İngilizce dilinde
yayımlanan yazıyı okumak için tıklayınız.

Sivil Sesler Festivali 30 Eylül-1
Ekim Tarihlerinde
Düzenlenecek
Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği (STGM)
tarafından bu yıl beşinci kez
düzenlenecek Sivil Sesler
Festivali 30 Eylül-1 Ekim
tarihleri Ankara’da
gerçekleşecek. Daha iyi bir
dünyanın mümkün olduğunu
düşünenlerin, değişim için
hayal kuranların, birlikte
değiştirmek için yola
çıkanların ve Türkiye'nin dört
bir yanından sivil toplum
kuruluşlarının “Sivil Toplum
Sensin: katılım, iyilik, güzellik
#Seninsesinde” söylemiyle bir
araya geleceği festival yurt içi
ve yurt dışından konuklarla
sivil toplumun gündemine
giren konuların konuşulacağı
paneller, STÖ’lerin düzenlediği
atölyeler, etkinlikler, çeşitli
sergiler ve sahne
performanslarına ev sahipliği
yapacak. Festival ile ilgili daha
detaylı bilgi için tıklayınız.

ELELE DESTEK Hibe Programı
Başvuruları Devam Ediyor
Avrupa Birliği tarafından
desteklenen ve Gençlik
Servisleri Merkezi Derneği
(GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve
Devlet Tiyatroları Opera ve
Balesi Çalışanları Yardımlaşma
Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında
yürütülen “Kültür ve Sanat
Yoluyla Değişim için Diyalog
(elele) Projesi” kapsamında bir
alt-hibe programı olan ELELE
DESTEK programı ile öncelikli
olarak kurumsal kapasite
geliştirme amaçlanırken kültür
ve sanat alanında aktif olarak
çalışan STÖ’lerin çalışmalarını
gerçekleştirebilmelerine ve
gelişimlerine/güçlenmelerine
katkı sağlanması hedeﬂeniyor.
Başvuruların 15 Eylül 2022’ye
kadar devam ettiği programla
ilgili daha ayrıntılı bilgi almak
ve başvuru için tıklayınız.

TÜSEV olarak 2014 yılında The Funding Network’ün teknik
desteğiyle kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre düzenleyerek
uygulamaya başladığımız ve 27 Mayıs 2021 tarihinde, Türkiye’de ilk
kez çevrim içi olarak düzenlediğimiz Destekle Değiştir etkinliğinde
sunulan projeler tamamlandı. Değişimin bir parçası olmak isteyen
bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının projelerini daha yakından
tanıma ve onları destekleme fırsatı bulduğu etkinliğin 12. ay
raporunu incelemek için tıklayınız.

Türkiye'nin Canı Yanmasın
Destek Programı Başvuruları
Devam Ediyor
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF-Türkiye) tarafından
Garanti BBVA’nın desteğiyle
5. Dönemi gerçekleştirilecek
Türkiye’nin Canı Küçük Destek
Programı yerel sivil toplum
kuruluşlarının biyoçeşitliliği
koruma girişimlerini
desteklemeyi amaçlıyor.
2012, 2014, 2017, 2019
yıllarındaki dört uygulama
döneminde başarıyla
tamamlanan ve biyolojik
çeşitlilik odaklı projelerin
desteklendiği programın 5.
Döneminde, 2021 yazında
ülkemizde yaşanan tarihi
boyutlardaki orman yangınları
üzerine odaklanılması
hedeﬂeniyor. Türkiye’nin Canı
Yanmasın Destek Programı
hakkında daha detaylı bilgi
almak için tıklayınız.

CIVICUS Aktivizm ve Sivil
Alanın Genişlemesinde
Gençlik Eğilimleri Raporunu
Yayımladı
Üyesi olduğumuz CIVICUS,
ﬁziksel ve dijital gelişmeleri,
ülkelerde kullanılan
stratejileri, genç aktivistlerin
kullandığı uygulamaları analiz
ettiği, aktivizm ve sivil alanın
genişlemesinde gençlik
eğilimleri raporunu yayımladı.
Gençlerin sivil toplumdaki
rolünü güçlendirmek ve
sağlıklı, sürdürülebilir
demokrasilerin inşasını
hızlandırmak için olası
alanlara vurgu yapılan
raporda gençlerin, sivil alanın
olumlu yöndeki dönüşümüne
yaptıkları katkının da altı
çiziliyor. Sivil alanlarda genç
katılımının mevcut eğilimlerini
aydınlatmak için yürütülen
araştırma sonucunda ortaya
çıkan ve İngilizce dilinde
yayımlanan raporu okumak
için tıklayınız.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve D-Marin İş Birliğindeki STEAM ile Denizleri
Koruyorum Projesi 8’inci Yılında
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve D-Marin iş birliğinin 8’inci yılında öğretmen ve öğrenciler bir kez daha
STEAM ile Denizleri Koruyorum Projesi’nde buluşuyor. Muğla ve Aydın’dan projeye katılacak olan 14
öğretmen 5-9 Eylül tarihleri arasında TURMEPA tarafından verilecek eğitimlerle deniz ekosistemi, denizlerin
önemi, sıfır atık hakkında bilgi sahibi olacak, öğrencilerle birlikte STEAM’e dayalı projelerle denizleri
korumak için çözüm ve öneri getirecek. Denizel konuların yanı sıra 5 gün boyunca ERTEV uzmanlarından
STEAM ve kodlama eğitimleri alacak olan öğretmenler kendi okullarında proje grupları kurarak
öğrencilerine denizler ve STEAM konusunda eğitim verecek. TURMEPA’nın faaliyetleri hakkında daha fazla
bilgi için tıklayınız.

Genç Hayat Vakfı Eşittir Kod Projesi Katılımcılarını Bekliyor
Genç Hayat Vakfı'nın EMpower Vakfı desteğiyle yürüttüğü Eşittir Kod projesi; ücretsiz kodlama-elektronik
eğitimleriyle, projeye katılan öğrencilerin teknoloji okuryazarlığını arttırmayı ve öğrencilerin kodlama
becerileri kazanmalarını amaçlıyor. 13-18 yaş aralığındaki öğrencilerin katılabileceği proje; öğrencilerin
bilişim alanında kendilerine güvenlerini artırmayı hedeﬂerken, fırsat eşitliği temelinde öğrencileri
potansiyellerine ve ilgilerine göre geleceklerini şekillendirmeleri yönünde teşvik ediyor. Ücretsiz online
kodlama ve elektronik eğitimleri için başvuruları devam eden proje hakkında detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

GİF Young Fellows Programı Başvuruları Devam Ediyor
Global İlişkiler Forumu (GİF) tarafından yürütülen GİF Young Fellows Programı için başvurular devam
ediyor. Program, kabul alan öğrencileri uluslararası ilişkilere dayalı ve küresel konuları özgürce, akla dayalı
ve yapıcı bir üslupla tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmayı amaçlıyor. İlk
toplantısının Kasım 2022’de gerçekleşmesi öngörülen ve toplamda dört toplantı düzenlenmesi planlanan
program için son başvuru tarihi 9 Eylül 2022. Program hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’nin ‘Fırsatlar Haritası’ Açıldı
Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen,
“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinin dijital portalı açıldı. Dijital portalda, 18-29 yaş arasındaki ne
eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların Türkiye’nin her yerinden iş, staj, eğitim ve girişim
desteğine ulaşmalarını sağlayan Fırsatlar Haritası da yer alıyor. Fırsatlar Haritası’nın önemine değinen
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Her zaman vurguladığımız gibi bu tip küresel
meselelerde kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi iş birliği içinde çalışmalıdır. Fırsatlar Haritası’nda
ne kadar çok kurumun istihdam ve eğitim fırsatı yer alırsa genç NEET kadınlar için hep birlikte bir adım
atmış oluruz. Bu vesileyle, özel sektör ve sivil toplumun tüm değerli kurum ve kuruluşlarını Fırsatlar
Haritası’nda yerlerini almak üzere davet ediyorum. Çünkü biliyoruz ki; genç kadınları eğitime ve iş
hayatına, dolayısıyla da topluma kazandırmak ancak kolektif etkiyle mümkün.” dedi. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

TEMA Vakfı Orman Yangınları Farkındalık Projesini Başlattı
TEMA Vakfı tarafından başlatılan Orman Yangınları Farkındalık Projesi kapsamında, #DahaYanmadan
çağrısıyla vatandaşlara, yetkililere ve kurumlara düşen görev ve sorumluluklar ‘DahaYanmadan.com’ web
sayfasından paylaşılarak, orman yangınlarına karşı alınacak bireysel ve kurumsal önlemlerin artırılması
amaçlanıyor. TEMA Vakfı’nın “Daha Yanmadan” çağrısıyla başlattığı projede, televizyon, radyo ve dijital
platformlarda yaygın iletişim çalışmaları gerçekleştirilecek. Yangın öncesinde alınması gereken önlemlere
yönelik farkındalık artırmayı amaçlayan proje hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

