Destekle Değiştir Etkinliği 14 Mart’ta Pera
Müzesi’nde

Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi
Ankara’da Gerçekleşti

TÜSEV’in dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving
Circle modelinden The Funding Network’ün teknik desteği ile
kültürel ihtiyaçlara ve yerel eğilimlere göre adapte ederek 2014
yılında uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in İstanbul’daki
beşinci etkinliği 14 Mart Perşembe günü Pera Müzesi’nde
düzenlenecek. Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon
kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya
gelerek sosyal değişim yaratan projeleri tanıma fırsatı
yakalayacakları Destekle Değiştir ile ilgili detaylı bilgi almak ve
etkinliğe katılmak için tıklayınız.

TÜSEV’in yasal çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlediği
Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi’nin ikincisi 7 Şubat’ta
Ankara’da gerçekleşti. 23 dernek temsilcisinin katılımıyla
gerçekleşen atölyede İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan örgütlenme özgürlüğüne
ilişkin uluslararası standartlar ile dernekleri ilgilendiren yasal ve
mali mevzuat hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Sosyal Kooperatifçilik: Mevcut Durum ve
Türkiye’deki Gelişmeler Etkinliği 27 Şubat’ta
Gerçekleşti

Kolektif Etki ve Filantropi: Öğretmen Ağı Örneği 13
Şubat’ta Gerçekleşti

TÜSEV Atölye kapsamında düzenlenen Sosyal Kooperatifçilik:
Mevcut Durum ve Türkiye’deki Gelişmeler etkinliği 27 Şubat’ta
gerçekleşti. Genç İşi Kooperatif’ten Berkin Şafak Şener’in Başka Bir
Okul Mümkün Eğitim Kooperatiﬁ’nden Levent Kahraman’ın, Ticaret
Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü’nden Rabia Gökçen Mert Korkmaz’ın katılımıyla
gerçekleşen etkinlikte sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve istihdama
katılımın desteklenmesi açısından ön plana çıkan ve bir sosyal
girişimcilik modeli olarak kabul edilen sosyal kooperatifçiliğin
durumu ve alanda yaşanan gelişmeler ele alındı. Türkiye’de sosyal
kooperatifçiliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için yapılan
çalışmalar, iyi örnekler ve yasal mevzuat açısından gelişmelerin de
değerlendirildiği etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Amerika Birleşik Devletleri
Nüfus, Mülteciler ve Göç
Bürosu Proje Hibe Çağrısı
Yayımladı
Amerika Birleşik Devletleri
Nüfus, Mülteciler ve Göç
Bürosu, Irak, Ürdün, Lübnan
ve Türkiye’deki mültecileri ve
diğer risk altındaki nüfusları
destekleyecek projeler için
hibe çağrısı yayımladı. Hibe
çağrısı kapsamında koruma,
çocuk koruma, cinsiyete
dayalı şiddeti önleme ve
müdahale, sağlık, ruh sağlığı
ve psikolojik destek, su,
temizlik ve hijyen, eğitim,
geçim koşulları, barınak,
temel yardım/nakit temelli
girişimler, yerel yönetimler
kapasite geliştirme
başlıklarından en az birine
odaklanan projeler
desteklenecek. Son başvuru
tarihi 25 Mart 2019 olan teklif
çağrısı hakkında detaylı bilgi
için tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Hibe Programı Başvuruları
Açıldı
Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın 2019 – 2020
döneminde ilk kez
oluşturduğu Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Hibe
Programı'nın başvuruları
açıldı. Program kapsamında
toplumsal cinsiyet eşitliği
alanında çalışan STK’ların bir
model oluşturma vizyonuna
sahip yenilikçi pilot proje
ﬁkirleri, kurumsal faaliyetleri
ve/veya gelişimlerini
desteklemeye yönelik
çalışmaları, kampanya ve
savunuculuk odaklı faaliyetleri
desteklenecek. Son başvuru
tarihi 25 Mart 2019 olan hibe
programı ile ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

TÜSEV’in ﬁlantropi ve sivil toplum alanlarında çalışan uzmanların
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması amacıyla başlattığı
Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor serisi kapsamında düzenlenen
Kolektif Etki ve Filantropi: Öğretmen Ağı Örneği etkinliği 13
Şubat’ta gerçekleşti. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Direktörü
Batuhan Aydagül’ün, ENKA Okulları Başkanı ve Kurucu Temsilcisi
Dr. Esra Tara Naamani’nin, Öğretmen Ağı Ağ Geliştirme
Koordinatörü Sonel Balkan’ın ve Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve
Kültür Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan’ın
konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte farklı aktörlerin sosyal etki
yaratmak amacıyla iş birlikleri kurarak kaynaklarını ve
uzmanlıklarını ortak bir hedef doğrultusunda kullandıkları kolektif
etki modeli tanıtıldı. Modelin Türkiye’den başarılı bir örneği olan
Öğretmen Ağı ele alındı ve Ağ’ın oluşmasında ve işleyişinde
ﬁlantropik iş birliklerinin önemi, farklı vakıﬂarın Ağ’a sunduğu
destek türleri ile iş birliğinin ve yaratılan sosyal etkinin
sürdürülebilirliği üzerine konuşuldu. Toplantıda öne çıkan noktaların
derlendiği notlara buradan ulaşabilirsiniz.

Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı Hibe
Programı Çağrısı Yayımlandı
Sivil toplum kuruluşlarını
destekleyerek dünya
genelinde demokrasiyi ve
insan haklarını teşvik etmeyi
amaçlayan Demokrasi ve
İnsan Hakları için Avrupa Aracı
Hibe Programı (DİHAA) çağrısı
yayımlandı. Hibe programı
kapsamında kadın hakları,
cinsiyete dayalı şiddet,
LGBTİ+ hakları, işkenceyi ve
kötü muameleyi önleme,
ifade, inanç ve vicdan, basın,
toplanma ve örgütlenme
özgürlüğü, adalete erişim ve
adil yargılanma hakkı, çocuk
hakları, ceza infaz sisteminin
iyileştirilmesi ve
cezaevlerinde insan hakları,
cezasızlıkla mücadele,
ayrımcılıkla mücadele,
kültürel haklar ve azınlık
hakları, göçmen, sığınmacı ve
mülteci hakları ile sosyal
haklar ve eşit fırsatlar konu
başlıklarına öncelik verilecek.
Toplamda 3,1 milyon Avro
destek verilmesi planlanan
çağrının son başvuru tarihi 12
Mart 2019 olarak belirlendi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eğitim Reformu Girişimi Merak
Edenler Kampanyasını Başlattı
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), Sabancı Vakfı ve
Sabancı Üniversitesi’nin
desteğiyle düzenlediği ve
Merak Edenler teması ile
gerçekleşecek 16. Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı
kapsamında bir kampanya
başlattı. Öğrenmenin en
önemli bileşenlerinden biri
olan merak ile ilgili farkındalık
yaratılarak, gelecek nesillere
merak etmenin önemini
anlatan bir miras
hazırlanmasının hedeﬂendiği
kampanya ile
www.merakedenler.org
üzerinden ve sosyal medya
kanallarında #MerakEdenler
etiketini kullanarak yazılan
atasözlerinden seçilenlerle bir
Merak Atasözleri Kitapçığı
oluşturulacak. Kampanyanın
tanıtım ﬁlmini buradan
izleyebilir, ayrıntılı bilgi için
buraya tıklayabilirsiniz.

İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı Açıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmak
amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ile kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim
Alanı açıldı. Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katındaki 120 metrekarelik alanda çok amaçlı ve erişilebilir
bir mekân olarak tasarlanan İKSV Alt Kat, yıla yayılan ücretsiz etkinlikleri ve çalışma alanıyla her yaştan
ziyaretçiye açık olacak. Çocuklara, gençlere ve kültür sanata erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşmayı
hedeﬂeyen ve kültür profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, sanatçılar, eğitimciler ve izleyiciler arasındaki
etkileşimi artıracak programlar sunan İKSV Alt Kat ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Bursiyerleri Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
Ev Sahipliğinde Buluştu
Sabancı Vakfı’nın 45 yıldır burs programı kapsamında desteklediği bursiyerleri ilk kez düzenlenen Sabancı
Vakfı Bursiyer Buluşması’nda Sakıp Sabancı Müzesi’nde bir araya geldi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ev sahipliğinde düzenlenen
etkinlik, 500’den fazla bursiyerin katılımıyla gerçekleşti. Buluşmada Sabancı Vakfı Bursiyerleri Mentorluk
Programı da tanıtıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Algo Dijital ile Çocuklara Ulaşmaya Devam Ediyor
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Algo Dijital platformu aracılığıyla çocuklara oyunlar üzerinden
algoritmik düşünme kazanımı vermeye devam ediyor. Oyunlardaki karakterler ve hikayeler aracılığı ile,
tüm çocukların kullanımına açık olarak kodlama/programlama, problem tanımlama ve çözme becerisi
kazandırma, merak yaratma ve üretme kültürünü anlatmayı hedeﬂeyen Algo Dijital hakkında detaylı
bilgiye buradan, oyun tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tohum Otizm Vakfı ve Maltepe Üniversitesi İş Birliği ile Otizmli Bireylerin Eğitimi
Sertiﬁka Programı’nı Başlattı
Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konulması ve özel eğitim ile topluma
kazandırılması amacıyla çalışan Tohum Otizm Vakfı, Maltepe Üniversitesi iş birliği ile Otizmli Bireylerin
Eğitimi Sertiﬁka Programı’nı hayata geçirdi. Özel eğitim öğretmenliği lisans programı mezunu öğretmen
bulmakta yaşanan zorluklar nedeniyle başlatılan sertiﬁka programı kapsamında 11 farklı konu işlenerek,
uygulamalı eğitimler verilecek. Otizmli çocukların nitelikli özel eğitime ulaşmasının hedeﬂendiği sertiﬁka
programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

18. Vehbi Koç Ödülü’nün Sahibi Prof. Dr. Mehmet Toner Oldu
Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 50 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın 2002 yılından bu yana her yıl
sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü’ne bu yıl, sağlık alanındaki çalışmaları ile
Prof. Dr. Mehmet Toner lâyık görüldü. Koç Ailesi üyelerinin ve konukların katıldığı törende ödülü kendisine
takdim edilen Prof. Dr. Toner, geliştirdiği mikroçip teknolojileri ile milyarlarca kan hücresi arasından tek bir
kanser hücresinin 1 saat gibi kısa bir süre içinde tespit edilebilmesine, kanser teşhisi ve tedavisi alanında
insanlığa umut olacak yeni tedavi çözümlerinin üretilmesine olanak sağladı. Hastaya özgü kanser
hücrelerinin de ayrıştırılmasını sağlayan Prof. Toner’in geliştirdiği teknolojiler, kanserde kişiye özel tedavi
imkânını mümkün kılıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

