
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Mezunları
Bir Araya Geliyor

TÜSEV’in 2014 yılından bu yana, filantropinin gelişimini önemseyen
ve bu alandaki bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen
sivil toplum çalışanlarına yönelik tasarladığı ve uyguladığı Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın mezunları 12 Eylül tarihinde
gerçekleşecek etkinlikte bir araya gelecekler. Programın
tamamlanan beş döneminden mezun olan toplam 71 sivil toplum
çalışanının davet edildiği etkinlikte farklı dönemlere katılan
mezunların tanışmaları ve filantropinin gelişmesi için birlikte
yapılabilecekler üzerine konuşulması, fikir ve deneyim paylaşımı
yapılması hedefleniyor. Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı
ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum İzleme Raporu 2016-2017 Vaka
Analizlerini Takip Ediyor Musunuz?

TÜSEV’in Türkiye’de sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri,
alanın güçlü yanları ve etkisini önceki yılların bulgularıyla
karşılaştırmalı olarak ele aldığı Sivil Toplum İzleme Raporu için
STK’lar, donör kuruluşlar ve kamu sektöründen temsilcilerle
gerçekleştirilen mülakatlar ışığında hazırladığı vaka analizleri
yayımlanmaya devam ediyor. Sivil Toplum İzleme Raporu
2016-2017 kapsamında hazırlanan vaka analizlerine buradan
ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir İzmir Projeleri Ne Aşamada?

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, Tülay Aktaş Gönüllü
Kuruluşlar Güç Birliği tarafından 10 Şubat 2018 tarihinde İzmir’de
düzenlenen etkinliğinin güncelleme raporu yayımlandı. TÜSEV’in
teknik desteği ile düzenlenen etkinliğe katılan BARIŞ Çocuk
Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, İzmir Görme Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Uluslararası Proje Eğitim ve
Gençlik Merkezi Derneği’nin etkinlikten sonraki altı ayda
kaydettikleri gelişmeleri paylaştıkları güncelleme raporuna buradan
ulaşabilirsiniz.

Değişim için Bağış Projesi Kapsamında Hazırlanan
Ayın Yazıları Devam Ediyor

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında filantropi ve
bağışçılık alanındaki bilgi birikimi ve deneyim paylaşımını
yaygınlaştırmak amacıyla hazırladığı Ayın Yazıları serisi devam
ediyor. Ayın Yazılarında, bağışçılık alanındaki eğilimler, iyi
uygulamalar ve filantropinin gelişimine katkı sağlayan konularda
uzmanların kaleme aldığı ve TÜSEV ekibi tarafından hazırlanan
yazılar ile röportajlar yer alıyor. Aralarında hibe verme yoluyla sivil
toplum kuruluşlarını desteklemek, sivil toplum-özel sektör
işbirlikleri, farklı bağış yapma modelleri ve kaynak geliştirme
yöntemleri gibi konuların bulunduğu ayın yazılarına buradan
ulaşabilirsiniz.

UN Women Suriyeli Kadın ve
Kız Çocuklarının
Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı
Yayımlandı

Birleşmiş Milletler’in toplumsal
cinsiyet eşitliği için çalışan
birimi UN Women, kadın
hakları, toplumsal cinsiyet
eşitliği, kadına yönelik şiddet,
toplumsal katılım, uyuşmazlık
çözümü, sosyal içerme,
kadına yönelik şiddetin
ortadan kaldırılması ve
mültecilerin toplumsal uyumu
konularına odaklanan sivil
toplum kuruluşlarına ve
akademik kurumlara yönelik
teklif çağrısı yayımladı. Teklif
çağrısı kapsamında
desteklenecek projelerin
mülteciler ve yerel toplum
arasındaki sosyal uyumu ve
dayanışmayı artırması
hedefleniyor. Son başvuru
tarihi 17 Eylül 2018 olarak
belirlenen çağrı ile ilgili detaylı
ilgi almak için tıklayınız. 

2018 Tarih ve Hafıza
Araştırmaları Teşvik Fonu
Başvuru Çağrısı Yayımlandı

Hrant Dink Vakfı 2018 Tarih
ve Hafıza Araştırmaları Teşvik
Fonu başvuru çağrısını
yayımladı. Türkiye tarihinin
zor dönemlerinde, gizli kalmış
vicdani ve insani davranışların
araştırılmasını ve gün yüzüne
çıkartılmasını sağlamak
amacıyla her yıl bu alanda
bilimsel çalışma yapan
araştırmacıları teşvik etmeyi
ve bu çalışmaların kamuoyuna
ulaşmasına katkı sağlamayı
hedefleyen teşvik fonu
kapsamında sorumluluk,
vicdan ve adalet kavramları
çerçevesinde verilen tepkileri
ele alan tarih ve hafıza
çalışmaları desteklenecek.
Son başvuru tarihi 8 Eylül
2018 olarak belirlenen çağrı
ile ilgili detaylı bilgi için
tıklayınız.

İnsan Hakları Kısa Film
Yarışması Başvuruları Açıldı

Avrupa Birliği (AB)
Delegasyonunun düzenlediği
2018 AB İnsan Hakları Kısa
Film Yarışması’nın başvuruları
açıldı. Amatör ve profesyonel
sinemacılara filmlerini
gösterebilecekleri bir platform
sağlamayı amaçlayan
yarışma, toplumu insan
hakları sorunlarına ilişkin
bilinçlendirmeyi, bu konular
üzerinde düşünmeye teşvik
etmeyi ve insan hakları
savunucularının çalışmalarını
onurlandırmak için bir fırsat
yaratmayı amaçlıyor. Son
başvuru tarihi 8 Kasım olan
yarışma hakkında detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Civic Space in Europe 2017
Raporu Yayımlandı

Civil Society Europe
tarafından hazırlanan Civic
Space in Europe 2017 Raporu
yayımlandı. Avrupa’da sivil
toplum alanındaki eğilimleri
sivil toplum kuruluşlarının
gözünden ele alan rapor, sivil
alanda yaşanan daralmaya
dikkat çekiyor. TÜSEV
tarafından yayımlanan Sivil
Toplum İzleme Matrisi Türkiye
2016 Raporu’ndan verilere de
yer verilen raporu incelemek
için tıklayınız.

Elginkan Vakfı Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı 24-26 Nisan’da
Gerçekleşecek

Elginkan Vakfı’nın kültür değerlerini, örf, adet ve manevi değerleri ve Türkçeyi araştırmak, alanda yapılan
araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak amacı doğrultusunda 2013 yılından beri
düzenlediği Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. İki
yılda bir düzenlenen ve 2019 yılında Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı teması ile gerçekleşecek
kurultay ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ÖSGD Meslek Lisesi Koçları Programı 2018-2020 Dönemi Gönüllü Başvuruları
Açıldı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)’nin 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde uyguladığı bir eğitim
programı olan Meslek Lisesi Koçları Programı 2018-2020 dönemi gönüllü başvuruları açıldı. ÖSGD ve Milli
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Daire Başkanlığı ortaklığında imzalanan protokol dahilinde
yürütülen program kapsamında özel sektörden katılan gönüllü koçlar, 10. ve 11. sınıf meslek lisesi
öğrencileriyle iki yıl boyunca farklı kişisel gelişim alanlarında hazırlanan içerikleri uygulayacaklar. Bugüne
kadar 60 şirketten 1.327 gönüllü koçun katılım sağladığı, 15 farklı şehirden 116 meslek lisesinde okuyan
9.630 öğrenciye erişen program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Üçüncü Kısa Film Yarışması’nın Kanaat Önderi Ödüllü Yönetmen
Joshua Oppenheimer Oldu

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderliğini dünyaca
ünlü belgesel yönetmeni Joshua Oppenheimer üstlendi. Yönetmen, “Ayrımcılık” temasıyla düzenlenen
yarışmada, eserleriyle genç sinemacılara ilham verecek. Dünyanın en önemli festivallerinde pek çok ödüle
layık görülen ve kısa filmleriyle de dikkat çeken Oppenheimer, belgeselleri ile ayrımcılığa maruz kalanların
hikayelerini görünür kılıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Eğitim Vakfı Şube Umut Ziyaretlerine Devam Ediyor

Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV), şubelerinin olduğu illerde TEV bursu ile öğrenim gören gençleri, gençlerin
yetişmesine katkıda bulunan akademik kurumları, yerel ve idari yöneticileri ziyaret ederek daha çok
insanın eğitim seferberliğine katılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Şube Umut Ziyaretlerinin
dokuzuncusu Denizli’de gerçekleşti. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı,  Genel Müdürü Yıldız Günay,
Denizli Şube Yürütme Kurulu Başkanı Nail Kalemci, TEV bursiyerleri, Denizlili bağışçılar ile Denizli'nin üst
düzey bürokratları, iş ve sanayi dünyasının önemli isimlerinin katıldığı toplantı hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

TTGV’nin Yürüttüğü Yarını İnşa Et Projesi Kapsamında Maker Yaz Kampı
Düzenlendi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen Yarını İnşa Et projesinin birinci döneminde
seçilen beş projenin takımlarının katılmaya hak kazandığı Maker Yaz Kampı gerçekleşti. 18-22 Haziran
tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kampta öğrenciler uzman eğitimcilerden 3B
modelleme baskı, tasarım odaklı düşünme, Internet of Things, girişimcilik ve kodlama konularında
eğitimler aldılar. Düzenlenen iki dönemde, 12 ilden, 206 farklı okuldan 572 öğretmen ve 4270 öğrenciye
ulaşan proje kapsamındaki eğitimler ve takım çalışmaları sonucunda şimdiye kadar 526 proje geliştirildi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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