
#PaylaşmaGünü Tanıtım Toplantıları Başlıyor

Bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum liderlerinin,
özel sektörün, eğitim kurumlarının ve daha pek çok paydaşın bir
araya gelerek yılda bir gün bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığı ve
bugün 70’ten fazla ülkede uygulanan bir kampanya olan
#PaylaşmaGünü bu sene 30 Kasım Salı günü kutlanacak.
Uluslararası #GivingTuesday kampanyasının Türkiye uygulaması
olan ve ülke koordinatörlüğünü TÜSEV’in yürüttüğü
#PaylaşmaGünü için hazırlık toplantıları Eylül ayının üçüncü
haftasında sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve eğitim
kurumları için ayrı tarihlerde düzenlenecek. #PaylaşmaGünü’ne
katılmak, bu yıl için hazırlanmak ve kampanyayla ilgili bilgi almak
isteyen tüm paydaşların katılımına açık olan toplantılarla ilgili bilgi
almak ve kayıt olmak için tıklayınız.

TÜSEV Ekibi Motivasyon ve Planlama Buluşması
Gerçekleşti

Pandeminin başlangıcından bu yana uzaktan çalışma yöntemiyle
faaliyetlerini sürdüren TÜSEV ekibi uzun zaman sonra bir araya
geldi. 27-28 Ağustos tarihlerinde açık havada gerçekleşen iki
günlük motivasyon ve planlama buluşması kapsamında ekip içi
dinamikler ve verimli ekip iletişimi konuları hakkında konuşularak,
ekibin iyi olma hali üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda
ayrıca 2021 yılı faaliyetleri gözden geçirilerek TÜSEV’in 2022 yılı
içinde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında
değerlendirme yapıldı.

TÜSEV Sivil Toplum Ekran Paylaşıyor Paneline
Katıldı

Hrant Dink Vakfı tarafından sivil toplum alanında güncel
tartışmaların, ihtiyaçların ve sorunların ele alındığı Sivil Toplum
Ekran Paylaşıyor Panel serisinin altıncı paneline TÜSEV Genel
Sekreteri Rana Kotan konuk oldu. 18 Ağustos tarihinde canlı
yayınlanan etkinlikte Kotan, dünyada ve Türkiye’de sivil toplum
kuruluşlarının kaynağa ulaşma yöntemleri, bireysel bağışlar, afet
dönemi yapılan bağışlar, şirket bağışçılığı, dijital dönüşüm konuları
üzerine fikirlerini TÜSEV’in çalışmalarıyla birlikte paylaştı. Paneli
izlemek için tıklayınız.

Ayın Çevirisi Serisi: İklim Filantropisi Taahhüdüne
Katılmak

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında filantropi ve sivil
toplum alanındaki güncel konularda bilgi kaynaklarının artırılması
ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği Ayın Çevirisi
serisinde Ağustos ayı çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir
yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Ağustos ayında, orijinali
Alliance Magazine’de yayımlanan, İklim Filantropisi Taahhüdüne
katılmak başlıklı yazıya yer verildi. Ayın Çevirisi’ni okumak için
tıklayınız.

Yeşil Düşünce Derneği 11.
Yeşil Ekonomi Konferansı için
Bildiri Çağrısı Yayımladı

Yeşil Düşünce Derneği’nin
Heinrich Böll Stiftung Türkiye
Temsilciliği’yle birlikte
yürüttüğü Yeşil Ekonomi
Programı kapsamında
gerçekleşecek 11. Yeşil
Ekonomi Konferansı’nda
Türkiye’de Yeşil ve Adil
Dönüşüm için katkı
sunabilecek akademik
çalışmalara yer vermek üzere
bir bildiri çağrısı yayımlandı.
Belirlenen konu başlıklarında
hazırlanacak bildirilerde, veri
temelli analiz eden, yeni bir
toplumsal mutabakat arayışı
açısından çözüm önerilerine
değinen, somut araçlar ile
politikaları tanımlayan
içeriklerdeki çalışmalar
sunulacak. 18 Ekim tarihine
kadar bildiri özetinin
gönderimine açık olan çağrı
hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Yereliz Derneği Belediyeler
için Afet Durumlarında Sosyal
ve Ekonomik Destek Programı
Geliştirme Seçenekleri
Rehberi’ni Yayımladı

Yereliz Derneği, Belediyeler
için Afet Durumlarında Sosyal
ve Ekonomik Destek Programı
Geliştirme Seçenekleri
Rehberi’ni yayımladı. Özellikle
COVID-19 pandemisi
sürecinde uluslararası
kuruluşların pandemiye
yönelik sosyal ve ekonomik
destek programı
geliştirilmesine rehberlik
etmek amacıyla yayınladıkları
ve büyük çoğunluğu Türkçeye
çevrilmemiş çalışmalara
dayanan bir derleme olan
rehberde, uluslararası
kuruluşların önerilerini
mümkün olduğunda Türkiye
gerçekliğine uyarlayarak
sunmaya çalışılıyor. Rehbere
ulaşmak için tıklayınız.

Turkish Philanthropy Funds
(Türk Hayırseverlik Fonları)
Türkiye 2021 Orman
Yangınları Yardım Çağrısını
Duyurdu

Türk Hayırseverlik Fonları,
Temmuz ayında Türkiye'nin
farklı şehirlerinde çıkan 60’ın
üzerinde orman yangınından
etkilenenler için yardım fonu
oluşturdu. Yangından
etkilenen kişiler ve hayvanlar
için yiyecek ve acil tıbbi
malzeme desteği, yerinden
olmuş aileler için geçici
yardım ve acil durum
malzemelerin sağlanması,
saha çalışanlarına, gönüllülere
ve partner kuruluşlara destek
sağlanması ve diğer acil
ihtiyaçların sağlanmasına
yönelik çalışmaların yapılacağı
fon kapsamında bağışların
nasıl kullanıldığına dair rapor
hazırlanacak. Yangınlardan en
çok etkilenen topluluklarda
kurtarma ve hazırlık
programlarını desteklemek
için yangın sezonu boyunca
ve sonrasında açık kalacak fon
hakkında ayrıntılı bilgi almak
için tıklayınız.

Eğitim Alanında Çalışan Sivil
Toplum Kuruluşları için Dijital
Okuryazarlık ve Kampanya
Eğitimi Düzenleniyor

Öğretmen Ağı ve Facebook
Sivil Toplum Programı iş birliği
ile Türkiye genelinde eğitim
için çalışan Sivil Toplum
Kuruluşları ve çalışanlarına
yönelik 21-22 ve 28 Eylül
2021 tarihlerinde Dijital
Okuryazarlık ve Kampanya
Eğitimi düzenlenecek. Üç gün
sürecek eğitim kapsamında
Öğretmen Ağı ile İş Birliği ve
Ortak Kampanya Olanakları,
Bager Akbay ile Dijitalde
Yaratıcılık Atölyesi, Pikan
Ajans ile Hedef Kitle Analizi
temalı Açık Ofis saatleri
gerçekleştirilecek ve katılan
her STK’ya reklam kredisi
desteği sağlanacak. Eğitim
programı hakkında ayrıntılı
bilgi almak ve kayıt olmak
için tıklayınız. 

Genç Hayat Vakfı Çocuk İşçiliğini Önleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Genç Hayat Vakfı, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi için 155 kişilik ekibiyle 3500’den fazla
çocuğa ulaştığı çalışmalarıyla çocuk işçiliği riskini azaltmaya devam ediyor. Vakfın projeler kapsamındaki
yaz çalışmalarında; mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan ya da çalışma riski olan çocuklar için güvenli alanlar
oluşturuluyor. Bu alanlarda gerçekleştirilen ders destek, hijyen ve iyi olma, yenilikçi düşünme gibi
atölyelerle çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor ve bilişsel becerilerinin gelişimi destekleniyor.
Bursa, Düzce, Eskişehir, İzmir, Manisa, Ordu, Sakarya ve Samsun‘da gerçekleşen çalışmalarla; farkındalığın
artması için ailelere yönelik bilgilendirici hane ziyaretleri, öğretmenlerle kapasite geliştirme buluşmaları ve
yereldeki paydaşlarla da çalışmalar yapılarak, çocukların etrafındaki tüm gruplar destekleniyor. Adıyaman,
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da gerçekleşecek kış dönemi çalışmalarında ise çocukların eğitimlerine
devam etmesi ve çocuk işçiliğinden uzak tutulması için okul yönetimleri ve öğretmenlerle çalışılacak,
çocukların okul devamlılığı takip edilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

GÖNYE Projesi Gönüllü Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum Destek Programı-III kapsamında, Maya Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı ortaklığıyla yürütülen
Gönye-Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Gönüllü Eğitim Programı
Eğitici Eğitimi başvuruları açıldı. Türkiye’de hassas/kırılgan gruptaki çocuklarla çalışan STK'lar ve gönüllüler
arasında yapılandırılmış ve sürdürülebilir diyalog kurulması hedeflendiği proje kapsamında Ekim-Kasım ve
Şubat aylarında eğitici eğitimleri, toplantılar ve saha uygulamaları gerçekleşecek. Proje hakkında bilgi
almak ve başvuru kriterlerini incelemek için tıklayınız.

Öğretmen Akademisi Vakfı Çevre Okuryazarlığı Eğitim Programı Düzenliyor

Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla
faaliyetlerini yürüten Öğretmen Akademisi Vakfı, DOW Türkiye iş birliğiyle yeni bir öğretmen eğitimini daha
hayata geçiriyor. Vakıf, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleriyle; İklim Değişikliğinin Nedenleri,
Etkileri ve Çözüm Önerileri, Yeryüzü Kaynakları, Tüketim Alışkanlıkları, Karbon Ayak İzi, Sera Etkisi,
Permakültür, Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüm Süreçleri gibi başlıklarda çalışacakları Çevre Okuryazarlığı
programıyla, öğretmenlerin ve onlar aracılığıyla öğrencilerinin sürdürülebilir bir dünya için farkındalıklarını
artırmayı hedefliyor. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı Arasında Var Olan İş Birliği Protokolü
Yenilendi

TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında doğa eğitim program ve
projelerinin okullarda uygulanması kapsamında var olan iş birliği protokolü 2021-2024 yıllarını kapsayacak
şekilde yenilendi. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çocukların, başta toprak olmak üzere tüm doğal
varlıkları koruma ve sürdürülebilir yaşam konularında becerilerini geliştirerek ekolojik okuryazarlık
bilincinin artırılmasının amaçlandığı iş birliği protokolü kapsamında Minik TEMA, Yavru TEMA ve Ortaokul
TEMA Doğa Eğitim Programı ve daha pek çok doğa eğitimi projesi gönüllü öğretmenler aracılığıyla
çocuklarla buluşmaya devam edecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı
2021 Başlıyor

TTGV’nin girişimcilik ekosisteminden teknoloji transferi alanlarında uzman ekiplerin bir arada çalışarak en
uygun ticarileşme stratejilerini belirlemesini ve aynı zamanda bu stratejilerin uluslararası pazarda yer
edinebilmesini sağlamak amacıyla paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü Türkiye’deki ilk ve tek Uygulamalı
Teknoloji Ticarileştirme Programı 2021 (UTTP 2021) başlıyor. UTTP 2021 kapsamında bilgi ve teknolojinin
piyasa değerlemesi, pazara çıkarılma süreçleri, bu süreçler içerisinde ticari kazanç elde edilebilmesine
ilişkin teknoloji profesyonelleri ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilerin bilgi birikimi ve
becerilerini artırmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Başvuruların 15 Eylül’e kadar açık olduğu program
hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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