Vakıﬂarın Seçimli Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru Yayımlandı
Vakıﬂar Genel Müdürlüğü tarafından E.48575 sayılı, İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı genelgesine istinaden yayımlanmış
olan Genel Kurul ve Diğer Toplantılar konulu yazısına ilişkin açıklama yazıları yayınlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren
Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anket Sonuçları
Yayınlandı
TÜSEV’in COVID-19 salgının Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların
çalışmalarını ne şekilde ve ölçüde etkilediğini analiz ederek,
sonuçlarının farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak
savunuculuk çalışmalarının planlanmasında kullanılması hedeﬁ ile
başlattığı COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren
STK’lara Etkisi Anketi’nin sonuçları yayınlandı. 10-15 Nisan 2020
tarihleri arasında yürütülen ve 170 STK tarafından yanıtlanan 34
soruluk anketin sonuçlarının yer aldığı web sitesine
www.covid19vestklar.tusev.org.tr adresinden, anket sonuç
raporuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
Yedinci Dönemi Devam Ediyor
TÜSEV’in Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasına
yönelik çalışan sivil toplum profesyonellerinin gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın yedinci dönemi devam ediyor. Eğitim programının 21
Nisan tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşen üçüncü modülünde,
TÜSEV İletişim Koordinatörü Birce Altay'ın sivil toplum iletişimi ve
iyi örnekleri konu alan üzerine sunumunun ardından, Pikan
Ajans kurucu ortağı ve İletişim Direktörü Pınar İlkiz dijital kaynak
geliştirme üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Program hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

CIVICUS Uluslararası Sivil
Toplum Haftası Kapsamındaki
Etkinlikler Başladı
CIVICUS tarafından Bireylerin
Gücü (People Power)
temasıyla yıl boyunca sürecek
çeşitli faaliyetler ile
gerçekleşecek Uluslararası
Sivil Toplum Haftası (ICSW)
2020-21 kapsamındaki
etkinlikler başladı. Sivil
toplumun ortak çözümler
oluşturması, tartışması, ilişki
kurması için küresel bir
toplantı olan Uluslararası Sivil
Toplum Haftası kapsamındaki
etkinlikler; sivil toplumun
sesini, bilgisini, liderliğini ve
vizyonunu güçlendirmeye
odaklanıyor. Uluslararası Sivil
Toplum Haftası ve
gerçekleşecek etkinlikler
hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Koronavirüs Salgını Süresince
Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele İzleme Raporu
Yayımlandı
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı,
Türkiye’de COVID-19 salgını
süresince kadına yönelik
şiddetle mücadelede
mekanizmaların nasıl
işlediğine dair hazırlanan
Koronavirüs Salgını Süresince
Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele İzleme Raporu’nu
yayımladı. Raporda,
kurumlara ve mekanizmaların
işlerliğine dair tespitlerin yanı
sıra salgın süresince öncelikli
olarak yapılması gerekenlere
dair öneriler de yer alıyor.
Ayrıntılı bilgi ve rapora
ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019 Raporu
İngilizce Dilinde Yayımlandı
TÜSEV’in 2004 senesinden beri Türkiye’de bireysel bağışçılık alanını
izleyerek güncel verileri derlediği Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve
Hayırseverlik Raporu’nun 2019 yılı araştırmasının sonuçları İngilizce
dilinde de yayımlandı. Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik
Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi
Selim Erdem Aytaç liderliğinde gerçekleşen araştırma, Sosyal
Sermaye ve Sivil Toplum, Türkiye’de Bireysel Bağışlar ve Bağış
Yapma Motivasyonları üst başlıkları altında, ihtiyaç sahiplerine
doğrudan yapılan yardımlar, sivil toplum kuruluşlarına yapılan
bağışlar ve faaliyetlere katılım ile bağış yapma motivasyonları ve
tercih edilen yöntemler konularında güncel bilgi ve veri sunuyor.
Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019
Raporu Videosu Yayınlandı
TÜSEV’in, Türkiye’de bireysel bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış
yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konunun
ele alındığı ve Şubat 2020’de yayımlanan Türkiye’de Bireysel
Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019 Raporu'ndan öne çıkan verilerin
derlendiği video yayınlandı. 3 dakika 20 saniyede rapordan öne
çıkan bulguların özetlendiği videoda Türkiye’de bireylerin STK’ları
etkili buldukları alanlara, bağış yapma yöntemlerine,
motivasyonlarına ve daha fazlasına yer veriliyor. Videoyu izlemek
için tıklayınız.

MADaraştırma Destek
Programı Başvuru Tarihi
Uzatıldı

Korona Zamanlarında
Güçlendirme ve İyileştirme
Fonu Açıldı

Mekanda Adalet Derneği’nin
bu yıl üçüncüsünü yürüttüğü,
mekân çalışmaları ve
toplumsal adalet gündemini
birleştiren araştırma ve
üretimlere destek veren
MADaraştırma destek
programı başvuruları 15 Mayıs
tarihine kadar uzatıldı.
Program kapsamında
mekânsal adalet araştırma
gündemiyle kesişen, halk
sağlığı, afet, güvenlik, bilim ve
teknoloji, doğa temalarına
odaklanan, salgının yarattığı
belirsizlik ve dönüşüm
potansiyelinin anlaşılmasına
yardımcı olan araştırma ve
üretimlere destek sağlanacak.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Heinrich Böll Stiftung, korona
dönemindeki sorunlara cevap
verebilmek için sivil toplum
kuruluşlarına, üniversitelere
ve aktivistlere yönelik proje
teklif çağrısını yayımladı.
Korona döneminde insan
hakları ve demokrasiyi
savunmak ve güçlendirmek,
ötekileştirilmiş gruplar için
toplumsal eşitlik ve destek,
STK’ların,sivil toplumun
korona koşullarında çalışmaya
devam etme becerilerinin
güçlenmesi, Korona'dan sonra
daha sürdürülebilir ve yeşil bir
gelecek, salgın sırasında
küresel yönetişimin,
uluslararası iş birliğinin ve çok
taraﬂılığın güçlenmesi
konularında proje başvuruları
yapılabilecek. Son başvuru
tarihi 15 Mayıs olan fon
hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Genç Hayat Vakfı’yla #EvdeKod Zamanı
Genç Hayat Vakfı, Eşittir Kod projesi kapsamında #EvdeKod serisini başlattı. “Kodla, eşitle, değiştir!”
sloganıyla yola çıkan Eşittir Kod, EMpower Vakfı desteği ve Kodluyoruz Derneği ortaklığıyla, teknoloji
eğitimi ile her öğrenci için daha özgür bir meslek seçimine imkân yaratmayı hedeﬂiyor. Bu seride çocuklar
ve gençler için evlerinde kodlama öğrenebilecekleri kaynaklar, projenin blog sayfasında herkesin erişimine
açık olarak paylaşılıyor. Ayrıca 11-17 yaş grubuna yönelik ücretsiz online eğitimler düzenleniyor. Bugüne
kadar İstanbul’da 6 farklı ilçede 515 öğrenciye ulaşan proje, COVID-19 sürecinde de online atölyeler ile
öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Ücretsiz online eğitim başvurusuna buradan; kodlama ile ilgili
kaynaklara da buradan ulaşabilirsiniz.

İKSV, Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları
Politika Metnini Yayımladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, kültür politikaları çalışmaları kapsamında Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın
Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları başlıklı bir politika metni yayımladı. COVID-19 salgını koşullarında
kültür-sanatın toplumsal rolünü vurgulayan metinde, farklı ülkelerde yaratıcı sektörleri destekleyen
tedbirler özetlenerek, Türkiye’de kültürel alanda kamu desteğine ilişkin mevcut durum değerlendiriliyor ve
öneriler sunuluyor. Pandemi sırasında kültürel alanda dayanışmanın öneminin yer aldığı politika metninde
ayrıca, dünyada yaratıcı sektörlere yönelik ne tür desteklerin açıklandığı, Türkiye’de kültürel alanda kamu
desteğine ilişkin mevcut durumun ne olduğu, Türkiye’de kültürel alanda hangi tedbirlere ihtiyaç duyulduğu
sorularının cevaplarına odaklanan üç ana başlık bulunuyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 13. Gönülden Ödüller Başvuruları Uzatıldı
2007 yılından bu yana Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından Türkiye’de özel sektör kurumları
ve çalışanlarının gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark
yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla verilen Gönülden Ödüller’in başvuru tarihi uzatıldı. Bu yıl 13.
kez düzenlenecek ve şirket çalışanlarının geliştirip uyguladıkları “Gönüllülük Program ve Projeleri”nin
ödüllendirileceği Gönülden Ödüller’e başvurular 1 Haziran 2020’ye kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Sabancı Vakfı’ndan COVID-19 Taahhüdü
Dünyayı etkisine alan COVID-19 salgınının halihazırdaki toplumsal sorunları derinleştirdiği ve eşitsizlikleri
perçinlediğini belirten Sabancı Vakfı, eğitim, kültür-sanat ve sosyal değişim alanlarındaki çalışmaların
sürdürülebilmesi için tüm desteklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini taahhüt etti. Üyesi olduğu
Avrupa Vakıﬂar Merkezi (EFC) ve Vakıﬂar Birliği'nin (COF) salgınla mücadele için paylaştığı
taahhütnamelere imza atan Sabancı Vakfı, başta hibe programı olmak üzere tüm programlarında güvene
dayalı ﬁlantropi ilkelerine göre hareket edileceğini duyurdu. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum Analizi Raporu Yayınlandı
Vehbi Koç Vakfı liderliğinde ve 15 ortaklı bir iş birliği ile yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi
kapsamında, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunun tespit edilmesi, bu alanın
Türkiye’de gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen baz araştırması bulguları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma kapsamında; 6 ilde 205 kişinin
katılımıyla düzenlenen danışma toplantıları, 47 ekosistem aktörüyle yapılan yüz yüze görüşmeler, 166
kişinin katıldığı online anketler ve masa başı araştırmalarıyla bilgi toplandı. Rapor, temel olarak ekosistem
seviyesinde analize odaklandı ve tek tek aktörlerin değerlendirilmesi yerine; tüm aktörler, yapılar ve
bunlar arasındaki ilişkileri bütüncül bir şekilde değerlendirdi. Raporu incelemek için tıklayınız.

