
Dernek ve Vakıf Çalışanlarının Sigortalılığı ile İlgili SGK Genelgesi Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 24.04.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı Genelgede değişiklikler
yapılarak, “Derneklerde çalışanların sigortalılığı” ve “Vakıflarda çalışanların sigortalılığı” konuları yeniden düzenlenmiş ve örnekler
eklenmiştir. İlgili genelgeye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

TÜSEV, Sivil Toplum Forumu’na Katıldı

TÜSEV, danışma kurulu üyesi olduğu Avrupa Birliği Sivil Düşün
Programı tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde, Gelecekte Sivil Toplum
temasıyla Ankara’da düzenlenen Sivil Toplum Forumu’na katıldı. Bu
yıl üçüncü kez gerçekleşen ve 150’den fazla sivil toplum kuruluşu
temsilcisi ve aktivisti bir araya getiren etkinlikte, TÜSEV Genel
Sekreteri Başak Ersen, Gelecekte Sivil Toplum-Türkiye başlıklı
panelde konuşmacı olarak yer aldı. Forum kapsamında ayrıca
TÜSEV ekibi tarafından Sivil Toplum için Elverişli Ortam: Engeller-
Öneriler başlıklı bir atölye çalışması düzenlenerek Sivil Toplum için
Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Anketi’nin ön
bulguları katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV Londra Çalışma Ziyareti Gerçekleşti

TÜSEV, Türkiye’de filantropi altyapısını geliştirmek, bağışçılığı
teşvik etmek ve bağışçılığı kolaylaştıran yeni yöntem ve modelleri
yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında 15-17
Mayıs tarihleri arasında Londra’ya bir çalışma ziyareti düzenledi.
Filantropi ve bağışçılık alanlarının gelişimine katkı sunan Mott
Foundation, The Funding Network, Charities Aid Foundation,
Association of Charitable Foundations, Turkey Mozaik Foundation,
Global Giving ve London Community Foundation gibi kuruluşlarla
bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştirilen ziyaret kapsamında
ayrıca Charities Aid Foundation (CAF) ve Alliance Magazine’in
birlikte düzenlediği, International Giving and What It’s Telling Us
başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılım sağlandı ve CAF Global
Alliance Network direktörleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Dünya
Bağışçılık Endeksi’nin (World Giving Index) sonuçlarının
değerlendirilerek yorumlandığı yuvarlak masa toplantısında
gündeme gelen noktaların derlendiği İngilizce dilindeki yazıya
buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir İzmir 13 Haziran’da
Gerçekleşecek

Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi
kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim
yaratan projeleri tanıma fırsatını bulduğu Destekle Değiştir etkinliği,
13 Haziran 2019 tarihinde İzmir’de ikinci kez düzenlenecek.
TÜSEV’in teknik desteğiyle, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç
Birliği tarafından MaviBahçe Hayal Kahvesi’nde düzenlenecek ve
oyuncu ve eğitmen Meltem Cumbul’un sunumuyla gerçekleşecek
Destekle Değiştir İzmir etkinliğinde, Herkes için Turizm Derneği,
Konak Mülteci Derneği ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme
Derneği projelerini tanıtacak. TÜSEV’in modeli uygulamak isteyen
kuruluşlara sağladığı teknik destek hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Kamu-STK İş Birliği Atölyesi 2 Mayıs’ta Ankara’da
Gerçekleşti

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlediği Kamu –
STK İş Birliği Atölyesi kamu kurumlarından 22 temsilcinin katılımıyla
2 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleşti. TÜSEV Genel Sekreteri Başak
Ersen’in, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Sivil Toplum, Temel
Haklar, Adalet ve İçişleri Daire Başkan Yardımcısı Paolo Scialla’nın
ve Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı
Ahmet Hakan Atik’in açılış konuşmaları ile başlayan atölyede, proje
kapsamında hayata geçirilen anketin ön bulguları sunuldu, STK’ları
ilgilendiren mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar, katılım
hakkı ve kamu – STK iş birliği için elverişli ortama dair gerekli
şartlar üzerine tartışıldı ve STK’ların Gözünden Kamu-STK İş Birliği
Paneli gerçekleşti. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Civic Freedom Monitor Türkiye Sayfası Güncellendi

Uluslararası Kâr amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL) tarafından
yürütülen Civic Freedom Monitor projesi kapsamında, elli dört ülke
ve sekiz hükümetler arası kuruluş için sivil toplumu ilgilendiren
yasal mevzuatın değerlendirilmesine ve temel özgürlüklerin
kullanımı açısından gelişmelere odaklanılarak üç ayda bir güncel
veri sağlanmaktadır. TÜSEV’in Türkiye bölümünü yazdığı çalışmanın
Şubat 2019 – Mayıs 2019 dönemine ilişkin güncelleme ve
değerlendirmeleri yayımlandı. İngilizce dilinde yayımlanan Türkiye
sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul
Toplantısı ve Konferansı ile DAFNE Yaz Toplantısı’na
Katıldı

TÜSEV üyesi olduğu Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (European
Foundation Center - EFC) Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı ile
Donors and Foundations Network in Europe’un (DAFNE) Yaz
Toplantısı’na katıldı. 22-24 Mayıs tarihlerinde, “Liberté, égalité,
philanthropie” teması ile Paris’te gerçekleşen EFC’nin Genel Kurul
Toplantısı ve Konferansı’nda katılımcılık, iletişim ve dijitalleşme ile
fon veren kuruluşların karar alma süreçleri gibi başlıklar
tartışılırken, DAFNE yaz toplantısında üye ülkelerde filantropinin
durumuna yönelik gelişmeler değerlendirildi ve Avrupa’da filantropi
altyapısının geliştirilmesine dair yapılabilecekler hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Sesler Festivali 20-21
Eylül Tarihlerinde
Gerçekleşecek

Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi’nin (STGM)
yürütücüsü olduğu Türkiye’de
Sivil Toplumun Gelişiminin ve
Sivil Diyaloğun Desteklenmesi
Projesi kapsamında
Türkiye’nin birçok yerinden
farklı tematik alanlarda
çalışma yürüten sivil toplum
kuruluşlarını bir araya
getirmek, aralarındaki
diyaloğu güçlendirmek ve
diyalog ortamına katkı
sağlamak amacıyla hayata
geçirilen Sivil Sesler
Festivali’nin dördüncüsü
20-21 Eylül tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenecek.
’Katılım, iyilik, güzellik’
temasıyla gerçekleşecek ve
hak temelli çalışan STK
temsilcileri ile aktivistlerin bir
araya geleceği etkinliğe son
başvuru tarihi 16 Ağustos
Cuma olarak belirlendi.
Ayrıntılı bilgi ve festivale
katılmak için tıklayınız.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un
Eğitimin Yönetişimi ve
Finansmanı Dosyası
Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği ve senelik olarak
hazırladığı Eğitim İzleme
Raporu’nun 2019 yılı itibarıyla
beş ayrı dosya halinde
paylaşılması uygulaması
kapsamında raporunun ilk
dosyası olan Eğitimin
Yönetişimi ve Finansmanı'nı
yayımladı. Katılımcılık ilkesine
odaklanılan ve bu iki alanda
yaşanan gelişmelerin belirli
göstergeler çerçevesinde
analiz edildiği dosyada,
incelenen belgeler bilgi,
medya, veri ve bütçe
okuryazarlığı becerileriyle
ilişkilendirilerek
değerlendiriliyor. Raporu
incelemek için tıklayınız.

Sivil Toplumu Güçlendirme
Hibe Programı 2019-2021
Başvuruları Devam Ediyor

Hrant Dink Vakfı'nın Avrupa
Birliği desteği ile Sivil Toplum
Aracı ve Medya Programı
kapsamında hayata geçirdiği
Sivil Toplumu Güçlendirme
Hibe Programı 2019-2021
başvuruları devam ediyor.
Türkiye’de insan hakları ve
demokrasinin güçlendirilmesi,
hak ve özgürlüklerin
korunması, karşılıklı anlayış,
diyalog ve güven inşası
yoluyla farklı etnik, sosyal ve
politik grupların bir arada
yaşamının desteklenmesini
amaçlayan hibe programına
dernek, vakıf, kâr amacı
gütmeyen kooperatifler ve
üniversiteler başvuru
yapabilecek. Son başvuru
tarihi 12 Temmuz olan hibe
programı hakkında detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Yerel İnisiyatif
Destekleri için Hibe
Sözleşmesi Başvuruları
Devam Ediyor

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani
Yardım Operasyonları (ECHO)
ve Federal Alman Ekonomik İş
Birliği ve Kalkınma Bakanlığı
eş finansmanı ile LIFT
Deutsche Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
tarafından açılan Türkiye’de
Yerel İnisiyatif Fonu
başvuruları devam ediyor.
Hassas ve risk altındaki
kişilerin özel yardım ve hizmet
ihtiyaçlarına cevap veren
inisiyatifler için teknik ve
finansal destek sağlamanın
amaçlandığı fon kapsamında
yeni yerel inisiyatifler
başlatılacak ve özellikle risk
altındaki kişilerin özel
ihtiyaçlarına yönelik başarılı
yaklaşımlar geliştirilecek. Son
başvuru tarihi 15 Haziran olan
fon hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Aydın Doğan Vakfı’nın toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma
hedefiyle 36’ıncısını düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması başvuruları devam ediyor.
Tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık olan yarışmada Aydın Doğan Vakfı Geleneksel
Ödülleri’nin yanı sıra Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Özel Ödülü de verilecek. Başvuruları 5 Temmuz’a kadar
açık olan yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve katılım koşulları için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Tarafından Verilen Gönülden Ödüller Sahiplerini
Buldu

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek
yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla düzenlediği
Gönülden Ödüller 28 Mayıs Salı günü düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Bu yıl 12.si verilen ödüller
kapsamında “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Borusan Holding Okyanus Gönüllü
Borusanlılar Platformu’nun oldu. Akbank – Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar için Kişisel Albüm
Projesi ile “En Başarılı Gönüllülük Projesi” ve Borusan CAT – Domates Projesi ile “En Yaratıcı Gönüllülük
Projesi” ödüllerinin sahibi olduğu törende TEZMAKSAN Makina Mesleki Beceriyi ve Farkındalığı Artırmak
Projesi ile “Gönüllülük Projesi Teşvik Ödülü” aldı. Gönülden Ödüller hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bisikletli Kütüphaneci Köy Okullarını Kitaplarla Buluşturuyor

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini anlattığı “Fark Yaratanlar”
programının 10. sezonunun 15. Fark Yaratan’ı, bisikletinin arkasına monte ettiği römorkuyla Bitlis’in köy
okullarını gezen ve hediye ettiği kitaplarla çocuklara yeni dünyalar aralayan Hakan Yücel (Bisikletli
Kütüphaneci) oldu. Gönüllülerin hediye ettiği kitaplarla, mesleki becerilerini birleştiren Bisikletli
Kütüphaneci; öğrencilerin yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre sınıflandırdığı kitapları öğrenci sayısını
dikkate alarak okullara ulaştırıyor. Hakan Yücel’in çalışmaları hakkındaki videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Cambridge University Press ile İş Birliğini Hayata
Geçirdi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına destek olabilmek ve
yabancı dil gelişimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Cambridge University Press (CUP) ile iş birliği
yaptı. Program kapsamında ilköğrenim çağındaki çocukların yabancı dil gelişimi için CUP’un dijital ders
kitapları ve seviyelendirilmiş dijital içerikleri ile 10 hafta süren etkinlikler düzenlenerek her eğitim-öğretim
döneminde 1530 saatlik İngilizce desteği sağlanacak. 2019 yaz etkinlik döneminde beş TEGV etkinlik
noktasında 20 gönüllü eğitmen ve 160 öğrenci ile pilot uygulama olarak başlayacak program 2019 Eylül
itibariyle 800 gönüllü ve 5000 çocuk ile uygulamalara devam edecek. TEGV çalışmaları hakkında bilgi
almak için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
Festivali Düzenledi

Sabancı Vakfı’nın desteği, Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) iş birliğiyle, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde engelliliğe dayalı
ayrımcılığın azaltılması amacıyla hayata geçirilen Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
Projesi kapsamında Engelliler Haftası'nda 2 okulda festivaller düzenlendi. Yaklaşık olarak 1500 öğrencinin
katıldığı festivallerde çeşitli atölyeler, dans ve müzik gösterisi ve velilere yönelik Kapsayıcı Okul İklimi için
Engelli Hakları Paneli gerçekleşti. Tohum Otizm Vakfı çalışmaları hakkında bilgi için tıklayınız.
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