
On Birinci Kalkınma Planı Dahilinde Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu
Oluşturuldu

2017 yılında yayımlanan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi ile özel ihtisas komisyonları arasında ilk kez
Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Tebligat Niteliğinde Duyuru Yayımladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 11. maddesi doğrultusunda hazırlanan tebligat niteliğindeki duyuruyu yayımladı. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi Politik Karar Alma Süreçlerine Sivil
Katılım Rehberi Çevirisi Yayımlandı

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 47 üye ülke tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde kabul
edilen “Guidelines for civil participation in political decision making”
belgesinin (Politik Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım Rehberi),
TÜSEV tarafından hazırlanan gayrıresmî çevirisi yayımlandı. Temel
hedefi, sivil toplum kuruluşlarının ve daha geniş kapsamda sivil
toplumun politik karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi
olan rehber, bu hedef doğrultusunda Avrupa Konseyi üye ülkelerini
yönlendirmek için temel ilkeleri ortaya koyuyor. Sivil toplum ile
kamu otoriteleri arasındaki diyalog, istişare ve işbirliğinin
sağlanması için her seviyede sürdürülebilir mekanizmaları teşvik
edecek uygulamaları da ortaya koyan rehberin gayrıresmî çevirisine
 buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV’in Katkı Sağladığı The Global Landscape of
Philanthropy Raporu Yayımlandı

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) tarafından,
filantropi alanında çalışan 20 önemli isimle yapılan röportajlar ve
sivil toplum, altyapı kuruluşları ve araştırma merkezleri temsilcileri
ile gerçekleştirilen üç atölye çalışmasının sonuçları dikkate alınarak
hazırlanan “The Global Landscape of Philanthropy” raporu
yayımlandı. Bireysel Bağışçılık, Kurumsal Bağışçılık, Yerel Filantropi,
Fondan Fazlası: Filantropik Kaynakların Farklı Kullanımları, İşbirliği,
Filantropi Devlet ve Sivil Toplum ile Altyapı Kuruluşları olmak üzere
yedi bölümden oluşan rapora TÜSEV, 2016 yılında yayımladığı
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’ndan öne
çıkan bulgular ve TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in görüşleriyle
katkıda bulundu. Raporu incelemek için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın 5.
Dönemi Başladı

TÜSEV’in, Değişim için Bağış Projesi kapsamında Türkiye’de
bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda çalışan sivil
toplum profesyonellerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla
yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın beşinci
dönemi 16 Ocak 2018 tarihinde başladı. 18 sivil toplum
profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen ilk eğitim modülünde,
TÜSEV’in çalışma alanları, Değişim için Bağış Projesi, filantropi ve
bağışçılık ile ilgili temel kavramlar ile Türkiye’de ve dünyada
filantropi eğilimleri ele alındı. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen Gönüllü TV'ye
Konuk Oldu

TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in Gönüllü Platformu'nun video
kanalı Gönüllü TV'nin sorularını yanıtladığı video röportaj serisi
yayınlandı. Ersen’in TÜSEV’in çalışma alanları ve sivil toplum ile ilgili
soruları yanıtladığı video serisine buradan ulaşabilirsiniz.

Japonya Büyükelçiliği Yerel
Projelere Hibe Programı 2018
Yılı Proje Başvuru Dönemi
Açıldı

Japonya Resmi Kalkınma
Yardımı (Japan ODA)
kapsamında gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkelerde
1989 yılından beri uygulanan
Yerel Projelere Hibe
Programı’nın (GGP) 2018 yılı
proje başvuru dönemi başladı.
Türkiye’nin tüm bölgelerinden
proje başvurularına açık olan
ancak Doğu ve Anadolu
bölgelerine öncelik verilecek
hibe programı kapsamında
sivil toplum kuruluşları ve
belediyelerin temel sağlık,
engelliler, kalkınmada kadın,
kamu faydası-diğer
dezavantajlı kesimler ile
kapasite geliştirme ve eğitim
konularındaki projeleri kabul
edilecek. Son başvuru tarihi
16 Mart 2018 olan hibe
programı hakkında detaylı
bilgi için tıklayınız.

Sosyal Etki Alanında Ortak
Paylaşım ve Kullanım Alanı
Portalı Açıldı

Koç Üniversitesi Sosyal Etki
Forumu’nun (KUSIF) içeriğini
hazırladığı sosyal etki alanında
ortak paylaşım ve kullanım
alanı sosyaletkianalizi.com
erişime açıldı. Amacı sosyal
etki alanında üretilmiş Türkçe
ve yabancı kaynaklara erişimi
bir merkezde toplamak,
kaynakları düzenli olarak
güncellemek ve bu sayede
sosyal etki ölçümlemesini ve
yönetimini herkes için
erişilebilir ve uygulanabilir
hale getirmek olan portalı
incelemek için buraya
tıklayınız. 

İnsan Hakları Savunucularının
Desteklenmesi Teklif Çağrısı
Yayımlandı

Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, Sivil Toplum
Aracı ve Medya Programı
2016-2017 dönemi
kapsamında hedefi insan
haklarının ve temel
özgürlüklerin korunması ve
gerçekleştirilmesi için çalışan
insan hakları savunucuları ile
insan hakları savunuculuğu
yapan ve/veya insan hakları
savunucularına destek veren
sivil toplum kuruluşlarının
desteklenmesi olan teklif
çağrısını yayımladı. Başlıca
öncelikleri arasında insan
hakları savunucularının
korunması, insan hakları
savunucularının teknik
bilgilerinin ve becerilerinin
geliştirilmesi, ihlallerin
izlenmesi ve belgelenmesi,
insan hakları ihlallerine
uğrayanlar için çözüm
aranması, cezasızlıkla
mücadele gibi konularda insan
hakları savunucularının
becerilerinin geliştirilmesi ve
hukukçuların uzmanlıklarının
artırılması ve adalete erişimin
iyileştirilmesi için insan hakları
savunucularının
kapasitelerinin güçlendirilmesi
olan teklif çağrısı için son
başvuru tarihi 20 Mart 2018.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

II. Ulusal Duyarlılık Konferansı
23 Mart’ta Gerçekleşecek

Akademi, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarında
sürdürülen sosyal sorumluluk
alanındaki gelişmeler ve farklı
çalışma yaklaşımlarının
paylaşılmasına yönelik bir
diyalog ortamı oluşturmayı
amaçlayan Ulusal Duyarlılık
Konferansı bu yıl Sabancı
Üniversitesi Toplumsal
Duyarlılık Projeleri tarafından
ikinci kez düzenlenecek.
Sabancı Vakfı desteğiyle, 23
Mart 2018 tarihinde Kadın
Çalışmaları temasıyla
gerçekleşecek konferansta
gençlerle işbirliği, kadının
güçlenmesi ve istihdam
konuları hakkında akademi,
özel sektör ve sivil alandan iyi
örnek çalışmaları katılımcılarla
paylaşılırken atölyeler ile
katılımcılar farklı yöntem ve
uygulamaları da tecrübe etme
imkanı bulacak. Gün boyu
sürecek konferansta
geçtiğimiz yıl ilk kez
gerçekleştirilen Kısa Film Uzun
Etki yarışmasının finalist
filmleri de yer alacak.
Konferans programı ve kayıt
hakkında detaylı bilgi
için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda Çocuk İşçiliği Sorununu En İyi Anlatan
Filmler Ödüllendirildi

Sabancı Vakfı’nın bu yıl ikincisini “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması’nda ödüller
sahiplerini buldu. “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlenen ve sanatın etki gücünden yararlanarak
toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçirilen yarışmanın ödül töreni Sabancı
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan’ın ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. İkinci yılında da yoğun ilgi gören yarışmaya çocuk işçiliği sorununu ele alan 395
film başvurdu. Ön değerlendirmeyi geçen 15 film arasından ödüle hak kazananlar ise Ai Weiwei, Antonio
Saura, Bergüzar Korel, Calin Peter Netzer ve Gürcan Keltek’ten oluşan jüri tarafından belirlendi. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

TURMEPA Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması için İşbirliklerine Devam Ediyor

TURMEPA, plastik poşetlerin doğaya verdiği zararı azaltmak amacıyla özel sektörle işbirlikleri ile fazla poşet
kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2016 yılında Decathlon markası ile birlikte başlatılan
kampanya kapsamında, mağazada satışa sunulan plastik poşetlerden elde edilen gelirle 500 bin litre atık
suyun denize karışması engellenerek, 4 milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. 2017 yılında ise
Koçtaş ile başlatılan Doğayı çok Seviyorum projesi kapsamında mağazalarda satışa sunulan plastik
poşetlerden elde edilen gelirle 15 bin kilogram katı atığın deniz karışması önlenerek 1 milyon 600 bin litre
deniz suyunun temiz kalması sağlandı ve deniz canlılarının daha mavi sularda yaşamasına katkı sunuldu.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Sporcusu Dostum Durducan Nevruz Galatasaray
Kulübüne Üye Oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği’nin (TÖSSED) Yönetim Kurulu üyesi ve
sporcusu Dostum Durducan Nevruz Galatasaray Kulübüne üye oldu. Bugüne dek TÖSSED’in çeşitli
projelerinde ve etkinliklerinde yüzme branşında aldığı madalyalar ile başarı kazanan Nevruz, üyelik beratını
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten aldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Fizyoterapistlere Yönelik Oyun Temelli ve Aile
Merkezli Erken Müdahale Yaklaşımları Projesi’ni Tanıttı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın (TSÇV), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi’nin yanı
sıra İngiltere, Portekiz ve Lüksemburg’dan proje ortağı kurumların işbirliğiyle yürüteceği Fizyoterapistlere
Yönelik Oyun Temelli ve Aile Merkezli Erken Müdahale Yaklaşımları (VET for EI) Projesi’nin başlangıç
toplantısı, 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. İki yıl sürecek proje kapsamında, fizyoterapistlere
yönelik oyun temelli ve aile merkezli erken müdahale yaklaşımları konusunda mesleki eğitim müfredatı
hazırlanması, pilot uygulamalarının yapılarak müfredatın son halinin online ortamda Avrupa’daki tüm
fizyoterapistlerin kullanımına açılması hedefleniyor.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı Kuruluşunun 49. Yılında

17 Ocak 1969’da Vehbi Koç tarafından hayata geçirilen Vehbi Koç Vakfı, kuruluşunun 49. yılını kutluyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı, yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim,
sağlık ve kültür alanlarında yönetimini üstlendiği kurumlar, desteklediği projeler ve düzenli programlar
aracılığıyla Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı; tüm faaliyetlerinde “en iyi”ye örnek olarak,
sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle topluma fayda sağlamayı amaçlıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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