
Yeni Vakıflar için Asgari Kuruluş Mal Varlığı Limiti Açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 yılında kurulacak yeni vakıfların asgari kuruluş mal varlığı limitini 80 bin TL olarak belirledi. Ayrıntılı bilgi ve
ilgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
Yedinci Dönem Başvuruları Devam Ediyor

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu
yana, filantropi ve bağışçılık alanlarında bilgi ve becerilerini
geliştirip alanın gelişimine katkı sunmak isteyen sivil toplum
kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın yedinci dönem başvuruları
devam ediyor. Ocak-Haziran 2020 arasında gerçekleşecek 6
modülden oluşan eğitim programı süresince birbirinden öğrenme ve
deneyim paylaşma fırsatı bulacak olan katılımcılar aynı zamanda
bireysel ve kurumsal bağışçılık, bağışçı ilişkileri, bağışçılığı
ilgilendiren yasal ve vergisel mevzuat gibi konularda uzmanların
paylaştıkları pratik bilgilerden de faydalanacaklar. Son başvuru
tarihi 13 Aralık 2020 olan eğitim programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve
başvurmak için tıklayınız.

Avukatlar Ağı Çalışma Grubu’nun İkinci Toplantısı
Gerçekleşti

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan Avukatlar
Ağı Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısı 1 Kasım tarihinde
gerçekleşti. Sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal mevzuat
hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması amacıyla,
örgütlenme özgürlüğü alanında çalışan avukatların katılımıyla
gerçekleşen toplantı hakkında ayrıntılı bilgiye ve toplantı notlarına
ulaşmak için tıklayınız.

Flantropinin Küresel Durumu Raporu Türkçeye
Çevrildi

TÜSEV’in de üyesi olduğu Worldwide Initiatives for Grantmaker
Support’un (WINGS) geçen sene yayımladığı the Global Landscape
of Philanthropy başlıklı rapor, Filantropinin Küresel Durumu adıyla
TÜSEV tarafından Türkçeye çevrildi. 2016 yılında yayımlanan
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’ndan öne
çıkan bulgulara ve TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in
görüşlerine de yer verilen rapor, dünyada filantropi alanındaki
güncel eğilimleri ve alanda çalışan aktörlerin karşılaştıkları sorunları
geniş bir çerçevede ortaya koyuyor. Filantropi, bireysel bağışçılık,
yerel bağışçılık, hibe veren kuruluşlar, filantropik iş birlikleri,
filantropi altyapı kuruluşları gibi pek çok farklı konu hakkında bilgi
ve görüş içeren raporda, filantropinin ve sivil toplumun gelecekteki
rolü ve gelişimi hakkında öngörüler de paylaşılıyor. Teknoloji ve
dijitalleşme, daralan sivil alan, filantropi altyapısının gelişimi ve rolü
gibi konuları da kapsayan rapora ulaşmak için tıklayınız.

Ekonomi ve Sivil Toplum Kuruluşları: Mevcut
Durum, Beklentiler ve Öneriler Paneli 12 Aralık’ta

TÜSEV’in, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı’nın (Finans Kulüp)
katkılarıyla düzenlediği Ekonomi ve Sivil Toplum Kuruluşları: Mevcut
Durum, Beklentiler ve Öneriler etkinliği 12 Aralık’ta gerçekleşecek.
Ekonominin küresel ve yerel ölçekteki durumu hakkında bilgi ve
deneyim paylaşımının yapılacağı etkinlikte ayrıca ekonominin
STK'ların finansman kaynaklarına etkileri tartışılacak. Ekonomi
alanında geleceğe yönelik beklentilerin ve STK'ların varlıklarını
yönetmeleri konusunda fikir ve önerilerin de paylaşılacağı etkinlik
hakkında detaylı bilgi almak ve etkinliğe kayıt yaptırmak için
tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Mezunları
Bir Araya Geldi

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’ndan bugüne kadar
mezun olan sivil toplum profesyonellerinin bir araya geldiği mezun
buluşması 28 Kasım’da gerçekleşti. Eğitim programının bugüne
kadar düzenlenen 6 dönemine katılan mezunlarının buluştuğu
etkinlikte, Klinik Psikolog Öznur Acicbe kolaylaştırıcılığında sivil
toplum alanında çalışanların iyi olma hali üzerine konuşuldu ve
deneyim paylaşımında bulunuldu.

Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Gerçekleşti

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında, Türkiye’de
bireysel bağışçılığın geliştirilmesi ve stratejik hale getirilmesine
katkı sağlayacak fikir ve önerilerin paylaşılması ve yeni yöntemlerin
üretilmeye çalışılması amacıyla düzenlenen Tasarım Odaklı
Düşünme Atölyesi 15 Kasım’da gerçekleşti. IBM Türk Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Ceyhun Göcenoğlu’nun
yürütücülüğünü üstlendiği ve farklı profillerden toplam 10 kişinin
katılımıyla gerçekleşen atölyenin çıktılarının, proje kapsamında
bireysel bağışçılığı geliştirmek için hayata geçirilebilecek
çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cinsel Şiddete Karşı Öyle
Değil Böyle! Kampanyası
Düzenlendi

Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği, cinsel şiddetin
önlenmesi, azalması ve konu
ile ilgili toplumsal farkındalığın
artması için toplumun her
kesimini çözümün parçası
olmaya çağırdığı “Öyle Değil
Böyle” kampanyasını başlattı.
Ayça Damgacı, Berrak
Tüzünataç, Ceren Moray, Esra
Dermancıoğlu, Hasibe Eren,
Laçin Ceylan, Seyhan Arman
ve Tülin Özen’in yer aldığı
kampanya kapsamında, cinsel
şiddet mitlerine karşılık gelen
gerçeklerin neler olduğu
açıklanıyor. Tüm toplumu
ilgilendiren cinsel şiddet
sorununu, medyada yaygın
olarak kullanılan hatalı dile
dikkat çekerek konuşulur
kılınmasının amaçlandığı
kampanya hakkında ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Eğitim Reformu Girişimi
Eğitim İzleme Raporu 2019’un
Dosyalarını Yayımladı

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği Eğitim İzleme
Raporu 2019’un Öğrenciler ve
Eğitime Erişim başlıklı üçüncü
ve Öğretmenler başlıklı
dördüncü raporunu yayımladı.
Öğrenciler ve Eğitime Erişim
başlıklı raporda; okul öncesi,
ilkokul, ortaokul ve
ortaöğretim kademelerinde
çocukların eğitime erişimi,
öğrencilerin program türlerine
göre dağılımı, devamsızlık,
sınıf tekrarı, eğitimden erken
ayrılma gibi konuların yanı
sıra özel gereksinimli, geçici
koruma altındaki ve çalışan
çocukların eğitime erişimiyle
ilgili konular ele alınıyor.
Öğretmenler başlıklı raporda;
Öğretmen Stratejisi Belgesi
2017-2023 (ÖSB) ile 2023
Eğitim Vizyonu belgeleri temel
alınarak öğretmen
politikalarındaki mevcut
durum değerlendiriliyor.
Öğrenciler ve Eğitime Erişim
raporuna buradan,
Öğretmenler raporuna
buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Düşün Forumu
Başvuruları Devam Ediyor

Avrupa Birliği Sivil Düşün
Programı’nın düzenlediği
İnsan Hakları ve İş Dünyası
temalı Sivil Düşün Forumu
15-16 Ocak tarihlerinde
Ankara’da gerçekleşecek. İş
hayatı ve insan hakları
ilişkisinde sivil topluma, kamu
ve özel sektöre düşen roller,
insan hakları ve küresel
tedarik zinciri gibi konuların
tartışıldığı bir platform
sunması amaçlanan forumda,
Türkiye’den ve Avrupa’dan
konuşmacıların katkılarıyla,
Birleşmiş Milletler İş ve İnsan
Haklarına Dair Rehber İlkeler
ile AB İnsan Hakları ve
Demokrasi Eylem Planı
ayrıntılı olarak ele alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Aralık
Çarşamba günü olan forumda,
iş hayatı ve insan hakları
üzerine hazırlanan Ulusal
Eylem Planları bulunan
ülkelerden temsilciler,
katılımcılarla bir araya
gelecek. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Türkiye’de Gönüllülük: Katılım,
Koşullar ve Hukuk Konferansı
13 Aralık'ta

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil
Toplum Çalışmaları
Merkezi’nin yürüttüğü
Türkiye’de Gönüllülük
Araştırması 2019 anketi
sonuçlarını paylaşmak ve
tartışmaya açmak amacıyla
hazırlanan Türkiye’de
Gönüllülük: Katılım, Koşullar
ve Hukuk Konferansı 13 Aralık
tarihinde Santral İstanbul
Kampüsü’nde düzenlenecek.
Türkiye’de Gönüllülük ve
Hukuki Yapı, Bir Katılım Aracı
Yöntemi Olarak Gönüllülük,
Gönüllü, Gönüllülük ve Etik
başlıklarının da yer aldığı
konferansta, alanında
uzmanların katıldığı
oturumlarda bilgi ve deneyim
paylaşımı yapılacak. Ayrıntılı
bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Anadolu Vakfı 40. Yılını Kutluyor

Anadolu Vakfı, 40 yıldır Anadolu insanına eğitim ve sağlık alanında hizmet sağlamaya devam ediyor.
Kurulduğu günden bu yana 29.000’den fazla burs desteği, bursiyerlerine yönelik değer üretebilmeleri, fark
yaratabilmeleri, vizyoner ve açık fikirli olmaları için 54 bin saattin üzerinde mentorlük desteği, Okusun da
Büyüsün Projesi ile 60 binin üzerinde çocuğa kitap ve eğitim malzemesi desteği, Sağlıkta Sosyal
Sorumluluk Projesi kapsamında 50 binden fazla hastaya 600 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti sağlayan
vakıf ayrıca, Sosyal Girişimcilik temasıyla yürütülen Değerli Öğretmenim Projesi kapsamında 50 ilde 80
binin üzerinde öğretmene ulaştı. Sosyal Girişimcilik Proje Yarışmaları ile 200’ün üzerinde ödül veren vakıf,
bugüne kadar 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı yaptırarak ilgili
bakanlıklara teslim etti. Vakfın 40.yıl videosunu izlemek için buraya ve 40. yılı blog yazısını okumak için
buraya tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın Filantropi Semineri’nde Engelsiz Yaşam Teknolojileri Tanıtıldı

Sabancı Vakfı’nın 2007 yılından bu yana sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmak amacıyla
düzenlediği Filantropi Semineri, “Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme” başlığıyla Sabancı
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Sivil toplum, özel sektör ve
kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri’nin bu yılki ana konuşmacısı
engellilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla alternatif Nobel Ödülü olarak görülen Right Livelihood
Ödülü (2017) ve The Spirit of Helen Keller Ödülü (2018) sahibi Yetnebersh Nigussie oldu. Dr. Yankı
Yazgan’ın moderatörlüğünde düzenlenen seminerde yer alan diğer konuşmacılar ise, henüz 9 yaşındayken
Cerebral Palsy'li kız kardeşinin genel eğitim sınıfına alınması için dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’a
hitaben yaptığı konuşmayla dikkat çeken Anastasia Somoza, görme engellilerin sesli kitap, gazete ve
eğitimlere erişimini kolaylaştıran Hayal Ortağım uygulamasını geliştiren Duygu Kayaman, dünyada işaret
dili ile eğitim veren tek üniversite olan Gallaudet Üniversitesi’ne Türkiye’den giden ilk kişi olan Cem
Barutçu ve engelli hakları savunucusu Down sendromlu Robert Cem Osborn oldu. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

TAPV’ın Düzenlediği Engelli Ergen Gelişiminin Görünmeyen Yüzü Konferansı
Gerçekleşti

Ergen sağlığı ve ergenlerin gelişim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması
Vakfı’nın (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu iş birliğiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Engelli
Ergen Gelişiminin Görünmeyen Yüzü Konferansı 30 Kasım tarihinde gerçekleşti. Beden, cinsellik ve
engellilik, cinsiyet kimliği gelişimi, engelli ergenler ve eğitim, ihtiyaç ve beklentileri açısından engelli
bireylerin paylaşımları başlıklarında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulan konferans hakkında bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı'na Hayırseverlikte Mükemmellik Ödülü

Amerika ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek üzere 1949’dan beri faaliyet
gösteren Amerikan Türk Cemiyeti’nin (The American Turkish Society) her yıl alanındaki çalışmalarıyla çok
sayıda kişinin hayatına katkı yapmış öncü kişi ve kurumları ödüllendirdiği Hayırseverlikte Mükemmellik
Ödülü, bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’na verildi. New York’taki törende ödülü, Vehbi Koç
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir
araya getirmeyi amaçlayan Synergos isimli organizasyonun kurucusu Peggy Rockefeller Dulany’den aldı.
Semahat Arsel’e bu esnada Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, rahmetli Mustafa Koç’un kızı Esra
Koç ve Amerikan Türk Cemiyeti Eşbaşkanları Ümit Taftalı ile Lawrence M. Kaye eşlik etti. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

WWF Türkiye’nin Yürüttüğü Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın Sonuçları
Açıklandı

WWF Türkiye'nin tehlike altındaki biyolojik zenginliklerin yerel girişimlerce korunmasını desteklemek
amacıyla yürüttüğü Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın 4. dönem sonuçları açıklandı. Anılarda
Kalmasın temalı dördüncü dönem kapsamında, Fethiye Tanıtım Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV),
Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED), ve Hemşin Yaşam Derneği’ne (HEMYADER) destek verilecek.
Programa seçilen projeler kapsamında Muğla Fethiye’de su samurları, Bolu ve Trakya’da şah kartallar, Rize
Hemşin’de karakovan arıları korunacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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