TÜSEV 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı

Destekle Değiştir İlk Kez Çevrim İçi Düzenlenecek

TÜSEV’in 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerinin ve program
alanları altında hayata geçirilen çalışmaların yer aldığı Faaliyet
Raporu yayımlandı. Sivil toplumun daha elverişli bir ortamda
faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler
sunabilmek için TÜSEV’in Yasal Çalışmalar, Etkin Bağışçılık, Sivil
Toplumun İtibarı ve Araştırma ve Yayınlar program alanları altında
daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum vizyonuyla hayata
geçirdiği 2020 yılı çalışmalarını incelemek için tıklayınız.

TÜSEV’in dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving
Circle modelinden The Funding Network’ün teknik desteğiyle
kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in altıncı etkinliği 27 Mayıs
Perşembe günü çevrim içi ortamda düzenlenecek. Toplumsal
değişime önem veren bireylerin fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil
toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek değişim yaratan projeleri
tanıma fırsatı yakalayacakları Destekle Değiştir’le ilgili detaylı bilgi
için buraya, 27 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi
için buraya tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Devam
Ediyor
TÜSEV'in, Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasına
yönelik çalışan sivil toplum profesyonellerinin gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla, Değişim için Bağış Projesi kapsamında
yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekizinci
dönemi devam ediyor. Eğitim programının 20 Nisan tarihinde
gerçekleşen dördüncü modülünde, TÜSEV Genel Sekreteri Rana
Kotan'ın sivil toplumu ilgilendiren yasal ve mali düzenlemeler
hakkındaki sunumu ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Chief Governing
Oﬃcer'ı Erdal Yıldırım'ın ise İlkeli Temsil Yöntemi sunumlarının
ardından katılımcılarla soru cevap oturumu gerçekleştirildi. Program
hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bağlantılar: Eğitimi
#YenidenDüşün Raporu
Yayımlandı
Öğretmen Ağı, Eğitimi
#YenidenDüşün ana başlıklı
Bağlantılar isimli çevrim içi
panel serisinin çıktılarından
hazırladığı Bağlantılar: Eğitimi
#YenidenDüşün Raporu’nu
yayımladı. Öğretmen Ağı
Youtube kanalında
gerçekleşen Bağlantılar
çevrim içi panel serisinde,
Öğretmen Ağı’nın farklı
paydaşları, Değişim Elçisi
öğretmenlerle birlikte eğitimle
ilgili belirlenen konuları
yenilikçi bir bakış açısıyla ele
aldılar. Panel serisinin
çıktılarının bir araya getirildiği
rapora ulaşmak için buraya,
Youtube kanalına ulaşmak için
buraya tıklayınız.

Kavşak-Türkiye Kent İçi
Sürdürülebilir Ulaşım Ağı
Projesi E-öğrenme Programı
Modülleri Hazırlandı
Avrupa Birliği tarafından
ﬁnanse edilen ve WRI
Türkiye’nin yürütücülüğünü
yaptığı KAVŞAK-Türkiye Kent
İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağı
Projesi kapsamında, özellikle
ulaşım alanında faaliyet
gösteren kuruluşların hem
sürdürülebilir ulaşım
konusundaki teknik
kapasitelerini geliştirmek hem
de proje yönetimi,
savunuculuk, paydaş diyaloğu
gibi konulardaki
bilgilerini artırmak amacıyla
bir E-öğrenme Programı
hazırlandı. 10 farklı eöğrenme modülünü içerecek
programın ilk iki modülü olan
Sürdürülebilir Kent İçi UlaşımTemel Kavram ve
Uygulamalar ile Sürdürülebilir
Projelerin İletişimiYaklaşımlar, Kavramlar,
Taktikler yayınlandı. Emodüllere,
https://kavsak.net/e-moduller
adresinden
erişebilirsiniz. Kavşak
Platformu hakkında bilgi
almak ve üye olmak
için tıklayınız.

Ayın Çevirisi Serisi Devam Ediyor
TÜSEV’in ﬁlantropi ve sivil toplum alanındaki güncel konularda bilgi
kaynaklarının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata
geçirdiği Ayın Çevirisi serisinde Nisan ayı çevirisi yayımlandı. Her ay
uluslararası bir yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Nisan ayında,
orijinali 12 Şubat 2021 tarihinde Alliance Magazine’de yayımlanan,
Güvenlik ve İyi Olma Hali: Partnerleri Desteklemek için Fon
Verenlerin Umut Verici Uygulamaları başlıklı yazıya yer verildi. Ayın
Çevirisini okumak için tıklayınız.

Avrupa Vakıﬂar Merkezi,
Avrupa Vakıﬂarından Çevre
Fonlaması Raporu’nu
(Environmental Funding by
European Foundations)
Yayımladı
Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation CenterEFC) Avrupa Vakıﬂarından
Çevre Fonlaması Raporu’nu
(Environmental Funding by
European Foundations)
yayımladı. Daha önce
hazırlanan dört baskısının
ardından yayımlanan beşinci
baskıda, kamu yararına
çalışan 127 vakfın çevre
alanındaki hibeleri kapsamlı
bir şekilde analiz edildi ve 87
tanesinin verileri önceki
dönem raporuyla
karşılaştırmalı olarak ele
alındı. İngilizce dilinde
yayımlanan raporu incelemek
için tıklayınız.

İlk Fırsat 2021 Dönemi
Başvuruları Başladı
Esas Sosyal’in geliştirdiği ve
desteklediği İlk Fırsat
Programı’nın 2021 dönemi için
başvurular başladı. Üniversite
eğitimini yeni tamamlamış
gençlerin sivil toplum
kuruluşlarında (STK) tam
zamanlı çalışmalarının
desteklendiği ve 21. yüzyıl
becerilerini geliştirmeye
yönelik eğitimlerin sunulduğu
program kapsamında yer alan
STK’ları ve açılan pozisyonları
incelemek için buraya,
başvuru hakkında ayrıntılı
bilgi için buraya tıklayınız.

AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek Platformu Yayında
Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi konusunda
toplumda farkındalık yaratma hedeﬁyle hayata geçirdiği Okuyan Bir Gelecek Platformu yayına açıldı.
AÇEV'in erken çocukluk uzmanlarının seçtiği nitelikli çocuk kitaplarını ünlü sanatçılar, uzmanlar ve
yazarların seslendirdiği platformda ayrıca, çocukların dikkatini çekecek şekilde kitap okuma önerileri,
çocuklara alınabilecek nitelikli kitapların listesi, çocukların yaşlarına uygun kitapların özellikleri de yer
alıyor. Platformu incelemek için tıklayınız.

İKSV Köprüde Buluşmalar Ödülleri Sahiplerini Buldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den
ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya
getiren Köprüde Buluşmalar, 14-17 Nisan tarihleri arasında çevrim içi platformlarda gerçekleştirildi. Bu yıl
15. kez atölyelere katılan sinemacıların proje ve ﬁlmlerini geliştirmelerine destek olan Köprüde
Buluşmalar’da ödüller çevrim içi bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ilk kez Köprüde Buluşan Kitap ve
Köprüde Buluşan Dizi bölümlerinin eklendiği program hakkında ayrıntılı bilgi ve ödül sahiplerini incelemek
için tıklayınız.

Maya Vakfı Işığın İzinde Online Fotoğraf Sergisi Ödül Aldı
Maya Vakfı fotoğraf temeli psikososyal destek projesi PhotoLIFT kapsamında hayata geçirdiği Işığın İzinde
adlı online fotoğraf sergisi, Horizon Interactive Awards 2020’de Silver WebSites ödülünü almaya hak
kazandı. İstanbul’da yaşayan 14-18 yaşları arasındaki Türkiyeli ve Suriyeli toplam 82 gence ulaşılarak,
çocukların ruhsal iyilik hallerinin ve sosyal uyumlarının artırılmasının hedeﬂendiği proje hakkında ayrıntılı
bilgi için buraya, sergiyi ziyaret etmek için buraya tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi Kazandırmak Amacıyla
Hazırladığı Papuduk Kitap Seti, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) İş Birliği ile
Daha Çok Çocuğa Ulaşacak
Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin
daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yeni bir iş birliğine imza attı. Her birinde
hayvan haklarına dair farklı bir temayı ele alan Papuduk kitap setinden yola çıkılarak hazırlanan ve TEGV
gönüllülerinin online olarak yürüteceği “Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri”nde çocukların hayvan
hakları konusunda farkındalık kazanmaları ve yaratıcı okuma becerileri geliştirmeleri hedeﬂeniyor.
Şimdilerde yalnızca TEGV’e kayıtlı çocuklarla ve online ortamda uygulanan etkinlik serisi, Eylül ayından
itibaren hem TEGV’in etkinlik noktalarında ﬁziki olarak uygulanmaya başlayacak, hem de TEGV Dijital
Platformunda tüm çocukların ücretsiz olarak erişebileceği bir şekilde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı Ortaklığında Düzenlenen Sosyal Girişimcilik Günü Çevrim İçi
Gerçekleşti
Vehbi Koç Vakfı ortaklığında ve sosyal girişimcilik platformu Ashoka ev sahipliğinde bu sene dördüncü kez
düzenlenen Sosyal Girişimcilik Günü 28-29 Nisan tarihlerinde çevrim içi gerçekleşti. Türkiye’deki sosyal
girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalışan liderlerin bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmasını
yapan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, 2018 yılından bu yana Türkiye’deki sosyal
girişimcilik ekosistemine kapasite gelişimi desteği verildiğini; her düzeyden sosyal girişimci ve ilgili aktörün
teşvik edilmesi amacıyla Sosyal Girişimcilik Günü’nü birlikte hayata geçirdiklerini belirtti. Etkinlik hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

