Uluslararası Fonlar Hakkında Duyuru
Türkiye’de uluslararası fon alan sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak sosyal medya ve diğer mecralarda ortaya çıkan söylem ve
açıklamalara yönelik TÜSEV duyurusu yayımlandı. Duyuruyu okumak için tıklayınız.

TÜSEV Sivil Toplum Ekran Paylaşıyor Paneline
Katılacak

Destekle Değiştir İstanbul Projesi Final Dönemi
Raporu Yayımlandı

Hrant Dink Vakfı tarafından sivil toplum alanında güncel
tartışmaların, ihtiyaçların ve sorunların ele alındığı Sivil Toplum
Ekran Paylaşıyor Panel serisinin altıncı panelinde TÜSEV Genel
Sekreteri Rana Kotan konuşmacı olarak yer alacak. Sürdürülebilir
Sivil Toplum: Kaynak Dağılımı, Filantropi ve Bağışçı Davranışları
başlığında 18 Ağustos tarihinde çevrim içi gerçekleşecek panelde,
Türkçe, İngilizce ve Doğu Ermenice simultane çeviri yapılacak.
Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt olmak için tıklayınız.

TÜSEV’in teknik desteğiyle Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından
16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Destekle Değiştir
etkinliğinin ﬁnal dönem raporu yayımlandı. Etkinlikte projelerini
sunarak toplumsal değişime katkı sağlamak isteyen bireylerle bir
araya gelme fırsatı yakalayan Bilim Kahramanları Derneği, İstanbul
Koruyucu Aile Derneği ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin
tamamladıkları projelerle ilgili bilgileri içeren raporu okumak için
tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
Sekizinci Dönemi Tamamlandı

Temmuz Ayın Çevirisi Yayımlandı

TÜSEV’in ﬁlantropinin gelişimini önemseyen ve bu alandaki bilgi ve
becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen sivil toplum kuruluşu
çalışanlarına yönelik 2014 yılından bu yana yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekizinci dönemi tamamlandı.
23 sivil toplum profesyonelinin katılımıyla Ocak-Temmuz ayları
arasında gerçekleşen yedi eğitim modülünde Türkiye’de ve
dünyada ﬁlantropi kavramı, bireysel bağışçılık, bağışçılarla iletişim
ve dijital kaynak geliştirme kampanyacılığı, bağışçılığı ilgilendiren
yasal ve vergisel düzenlemeler, ilkeli temsil modeli, hibe verme
modeli ve ﬁlantropi, yerel bağışçılık, özel sektör-sivil toplum iş
birliği, sivil toplumun itibarı ve ﬁlantropinin güncel durumu ve
geleceği gibi konular ele alındı. Program süresince katılımcılar
birbirlerinden öğrenme ve deneyim paylaşımının yanı sıra alanda
çalışan uzmanların paylaştıkları bilgilerden faydalanma fırsatı
buldular. Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı ile ilgili ayrıntılı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İzleme Raporu 2021:
Eğitim Ortamları Raporu
Yayımlanacak
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği Eğitim İzleme
Raporu 2021’nin ikinci dosyası
Eğitim Ortamları Raporu 11
Ağustos tarihinde çevrim içi
yayımlanacak. Şehir plancısı
Gizem Kıygı’nın kaleme aldığı
rapor içeriği canlı yayında
incelenecek. Etkinlik hakkında
detaylı bilgi ve kayıt olmak
için tıklayınız. Eğitim
Yönetişimi ve Finansmanı
başlığıyla hazırlanan 2021 yılı
Eğitim İzleme Raporu’nun ilk
dosyasına buradan
ulaşabilirsiniz.

Yereliz Derneği, Mülteci
Hakları için Yerel Savunuculuk
Programı Katılımcılarını
Bekliyor
Yereliz Derneği’nin dört
senedir düzenlediği Yerel
Savunuculuk Eğitimleri’ne
yeni eklenen Mülteci Hakları
için Yerel Savunuculuk
Programı katılımcılarını
bekliyor. Yerelde göçmen,
mülteci ve sığınmacı haklarına
yönelik çalışan ya da çalışmak
isteyen ve bu konuda yerel
yönetimler ile iş birliği
geliştirmek isteyen sivil
toplum kuruluşları ve
aktivistlere yönelik hazırlanan
ve iki aşamadan oluşan
program kapsamında;
kapasite geliştirme eğitimi ve
mentorluk desteği sağlanarak,
yerel yönetimler ile
yürütülecek çalışmalar takip
edilecek. Son başvuru tarihi 7
Ağustos olan program
hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

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 Temmuz ayı çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir
yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Temmuz ayında, orijinali
Alliance Magazine’de yayımlanan, Filantropinin lobicilik ve politika
yapımındaki rolü nedir? başlıklı yazıya yer verildi. Ayın Çevirisi’ni
okumak için tıklayınız.

Feminist Review Trust Fonu
Başvuruları Almaya Devam
Ediyor
Feminist Review dergisi
bünyesinde kurulan Feminist
Review Trust Fonu dünyanın
her yerinden toplumsal
cinsiyet eşitliği çalışmalarına
kaynak sağlamak adına
başvuruları yılda iki kez kabul
ediyor. Feminist Review Trust,
kadın ve LGBTİ+
çalışmalarının sivil toplum
kuruluşlarınca ve/veya aktivist
gruplarca yürütülmesini
destekleyecek aktiviteler,
eğitim programları ve
kurumsal hibe başlıkları
altında £15,000’a kadar fon
imkânı sunuyor. 10 Eylül
tarihine kadar başvuruların
devam ettiği fon hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation CenterEFC) Yıllık Konferansı Öncesi
Podcast Serisi Başlattı
Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation CenterEFC) tarafından 18-20 Ekim
tarihlerinde Viyana’da
gerçekleşecek Yıllık Konferans
öncesinde dört tane podcast
serisi başlattı. Krizden Fırsata:
Filantropi Sürdürülebilir
Değişimi Nasıl Hızlandırabilir?
temasıyla gerçekleşecek
konferansa yönelik
yayımlanan podcastlerin her
birinde iki konuk konuşmacı
yer alacak ve İklim,
Demokrasi, Filantropi ve
Topluluk konferans
başlıklarına odaklanacak.
Podcast serisi hakkında
ayrıntılı bilgi almak ve seriyi
dinlemek için buraya,
konferans hakkında bilgi
almak için buraya tıklayınız.

25. Aydın Doğan Ödülü, Bilim İnsanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e
Verildi
Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, ulusal ve uluslararası
başarıya ulaşmış kişi ya da kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen ‘Aydın Doğan Ödülü’nün bu yılki
sahipleri bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Biyoteknoloji ve COVID-19 aşısının
geliştirilmesi konularındaki özverili ve ilham verici çalışmaları ile bu yolla insanlığa yaptıkları olağanüstü ve
benzersiz hizmetler nedeniyle Sağlık alanında verilen ödüle layık görülen Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e
pandemi sürecinin durumuna göre sonbahar aylarında Almanya’da düzenlenecek törenle ödülleri takdim
edilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cerebral Palsy Türkiye-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Steptember Projesi
Başlıyor
Cerebral Palsy Türkiye-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy'li (CP) çocukların rehabilitasyon ve
özel eğitime ücretsiz ulaşmaları amacıyla gerçekleştirilen ve ülke temsilciliğini yürüttüğü Steptember
projesi için çalışmalarına devam ediyor. Her yıl Eylül ayı boyunca farklı ülkelerde eş zamanlı olarak
gerçekleştirilen Steptember projesi kapsamında gönüllüler, dört kişilik takımlar oluşturarak günde 10 bin
adım atacak ve çevrelerini de harekete geçirerek bağış toplayacaklar. Ayrıntılı bilgi almak ve kayıt olmak
için tıklayınız.

İKSV The Walk-Yürüyüş Projesi’nin Türkiye Rotası Başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Türkiye yapımcıları arasında olduğu dokuz yaşındaki Suriyeli bir
mülteci çocuğu simgeleyen 3,5 metre boyundaki bir kuklanın yolculuğunun anlatıldığı The WalkYürüyüş projesinin Türkiye rotası 27 Temmuz’da Gaziantep’ten başladı. Türkiye-Suriye sınırından Birleşik
Krallık’a uzanan ve dört ay sürecek yolculuk Adana, Tarsus, Mersin, Bozkır (Konya), Antalya, Pamukkale,
Denizli, Selçuk, Urla ve İzmir şehirlerinin ardından 8 Ağustos’ta Çeşme’de son bulacak. Amal, yol boyunca
pek çok proje ortağı kurum, sanatçı ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek farklı kültür ve
sanat etkinlikleriyle karşılanacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın Ana Destekçisi Olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
(TUGFO) Müzikseverlerle Buluşmaya Hazırlanıyor
Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası’nın (TUGFO) 2021 yılı konserleri için hazırlıklar devam ediyor. Her yıl Türkiye’nin pek çok ilinden
seçilen genç müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan orkestra, 14. yılında da keyiﬂi bir konser maratonuna
hazırlanıyor. Türkiye’den genç müzisyenleri klasik müzik severlerle buluşturan orkestranın kamp süreci
Sabancı Üniversitesi’nde devam ediyor. Kamp süresince eğitim ve provalar, Şef Cem Mansur ile birlikte
Amerikalı ﬂüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman ile Türkiye’nin başarılı keman ve viyola virtüözlerinden
Atilla Aldemir tarafından yürütülüyor. Pandemi nedeniyle bu yıl yurtdışı konserleri planlamayan orkestra,
Şef Cem Mansur yönetiminde 5 – 10 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da üç, Bursa ve Balıkesir’de
(Ayvalık) birer konser olmak üzere toplam beş konser verecek. Daha fazlası için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı Tarafından Hazırlanan Değerlendirme ve Gelişim Raporları
Serisinin Beşincisi Yayımlandı
Tohum Otizm Vakfı tarafından hazırlanan Değerlendirme ve Gelişim Raporları Serisinin beşincisi, Prof. Dr.
Yasemin Ergenekon’un kaleme aldığı Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlerin Yetişkinliğe
Geçişinin ve İstihdamının Desteklenmesi Raporu yayımlandı. Geçiş kavramının tanımı ve özellikleri, bireyler
üzerindeki etkileri, tarihsel süreci, uluslararası mevzuat ve Türkiye’deki yasal mevzuat ile Otizm Spektrum
Bozukluğu olan bireylerin mevcut durumu ve bağımsız yaşamın önündeki engeller ve çözümler hakkında
konu başlıklarının da yer aldığı raporda ayrıca öneriler de sunuluyor. Raporu incelemek için tıklayınız.

