Kolektif Etki ve Filantropi: Öğretmen Ağı Örneği 13
Şubat’ta Gerçekleşecek
Filantropi ve sivil toplum alanlarından uzmanların bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunduğu Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor
toplantı serisinin yeni etkinliği 13 Şubat’ta gerçekleşecek. Eğitim
Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül, ENKA Okulları Başkanı
ve Kurucu Temsilcisi Dr. Esra Tara Naamani, Öğretmen Ağı Ağ
Geliştirme Koordinatörü Sonel Balkan ve Cafer Sadık Abalıoğlu
Eğitim ve Kültür Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman
İnan’ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte farklı aktörlerin sosyal
etki yaratmak amacıyla iş birliği kurarak kaynaklarını ve
uzmanlıklarını ortak bir hedef doğrultusunda kullandıkları kolektif
etki modeli ve bu modelin Türkiye’deki başarılı örneği olan
Öğretmen Ağı ele alınacak. Ayrıntılı bilgi ve katılmak için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın Altıncı
Dönemi Başladı
TÜSEV’in, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu
yana, ﬁlantropi ve bağışçılık alanlarında bilgi ve becerilerini
geliştirip alanın gelişimine katkı sunmak isteyen sivil toplum
kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın altıncı dönemi başladı. 22 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 ﬁlantropik eğilimler ele alındı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çocuk Katılımı için Mikro-Fon
Hibe Programı Başvuruları
Devam Ediyor
Avrupa Birliği tarafından
desteklenen ve Uluslararası
Çocuk Merkezi (ICC)
tarafından yürütülen MikroFon Hibe Programı başvuruları
devam ediyor. Sivil toplumda
anlamlı bir çocuk katılımı ve
çocuk hakları alanlarında
çalışan STK’ların
kapasitelerinin
güçlendirilmesini hedeﬂeyen
program kapsamında
desteklenecek faaliyetlerde
Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’deki
maddelerden en az bir
tanesinin yer alması
gerekiyor. Son başvuru tarihi
25 Şubat 2019 olan hibe
programı hakkında detaylı
bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplumun Durumu
Raporu 2018 Türkçeye
Çevrildi
CIVICUS tarafından her yıl,
sivil toplumun içinde
bulunduğu durumu analiz
etmek amacıyla hazırlanan
Sivil Toplumun Durumu
Raporu 2018, Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi (STGM)
tarafından Türkçeye çevrildi.
195 ülkede sivil alanı takip
eden CIVICUS Monitor’ün
bulguları ışığında hazırlanan
raporda 2017 yılında dünya
genelinde sivil toplumu
ilgilendiren önemli gelişmeler
aktarılırken, alanda öne çıkan
eğilimler de
paylaşıldı. Ayrıntılı bilgi ve
raporun tamamına ulaşmak
için tıklayınız.

Civic Freedom Monitor Türkiye Sayfası Güncellendi
Uluslararası Kâr amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL) tarafından
yürütülen Civic Freedom Monitor projesi kapsamında, elli dört ülke
ve sekiz hükümetler arası kuruluş için sivil toplumu ilgilendiren
yasal mevzuatın değerlendirilmesine ve temel özgürlüklerin
kullanımı açısından gelişmelere odaklanılarak üç ayda bir güncel
veri sağlanmaktadır. TÜSEV’in Türkiye bölümünü yazdığı çalışmanın
Eylül 2018-Ocak 2019 dönemine ilişkin güncelleme ve
değerlendirmeleri yayımlandı. İngilizce dilinde yayımlanan Türkiye
sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir 2019 Etkinliği için Hazırlıklar
Başladı
TÜSEV’in Giving Circle modelinden, The Funding Network’ün teknik
desteği ile kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre adapte ederek
2014 yılında uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in 2019 yılı
etkinliği için hazırlıklar 9 Ocak’ta gerçekleşen Uygulama Komitesi
toplantısı ile başladı. Toplantıda Destekle Değiştir modeli ve
TÜSEV’in 2014-2018 yılları arasında düzenlediği ve teknik destek
verdiği etkinliklerin etkisi paylaşılarak, 2019 yılı etkinliğinin
planlama ve organizasyon süreci ile ilgili ﬁkir alışverişinde
bulunuldu. Destekle Değiştir ile ilgili detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Bölünmüş Geçmiş Ortak
Gelecek Projesi Küçük Hibe
Programı Başvuruları Devam
Ediyor
Avrupa Birliği tarafından
ﬁnanse edilen ve aralarında
sivil toplum kuruluşları (STK),
araştırma enstitüleri ve
vakıﬂarın da bulunduğu 18
proje ortağı tarafından
yürütülen Divided Past – Joint
Future (Bölünmüş GeçmişOrtak Gelecek) Projesi
kapsamında Batı Balkan
ülkeleri Türkiye’deki STK’lara
yönelik küçük hibe programı
başvuruları 8 Ocak’ta açıldı.
Türkiye’deki yürütücülüğünü
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın
(TOG) yaptığı hibe programı
kapsamında, STK’ların
çeşitlilik, farklı kültürlerle bir
arada yaşama ve barış
inşasına katkı sağlayan
projeler desteklenecek. Son
başvuru tarihi 8 Mart 2019
olan hibe programının
kriterleri ve başvuru süreci
hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

The Global Landscape of
Philanthropy Raporu Web
Seminerleri Başlıyor
TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı Worldwide Initiatives for
Grantmaker Support (WINGS)
2018 yılında yayımladığı,
dünyada ﬁlantropi alanındaki
güncel eğilimleri ve alanda
çalışan aktörlerin
karşılaştıkları sorunları ortaya
koyan raporu Global
Landscape of Philanthropy
kapsamında web seminerleri
düzenliyor. Filantropi, bireysel
bağışçılık, yerel bağışçılık,
hibe veren kuruluşlar,
ﬁlantropik iş birlikleri ve
ﬁlantropi altyapı kuruluşları
gibi konuları kapsayan rapora
buradan, rapordan öne çıkan
başlıklarda düzenlenecek web
seminerleri ilgili detaylı bilgi
ve kayıt için buraya tıklayınız.

Darüşşafaka Sınavı 16 Mayıs’ta Gerçekleşecek
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı eğitim
fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da
Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu
kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde
edecek. Darüşşafaka Sınavı ile ilgili kamu spotuna buradan, detaylı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Genç Hayat Vakfı, Eşittir Kod Projesinin Tanıtım Filmini Yayınladı
Genç Hayat Vakfı’nın EMpower Vakfı desteği ve Kodluyoruz Derneği ortaklığıyla hayata geçirdiği Eşittir Kod
projesinin tanıtım ﬁlmi yayınlandı. “Kodla, eşitle, değiştir!” sloganıyla yola çıkan Eşittir Kod, 12-16 yaş
grubundaki öğrencilere 8 haftalık ücretsiz kodlama ve robotik eğitimler vererek toplumsal cinsiyet temelli
önyargıları ortadan kaldırmayı ve her öğrenci için daha özgür bir meslek seçimine imkân yaratmayı
hedeﬂiyor. Projenin tanıtım ﬁlmine buradan, proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda Ayrımcılık Temasını En İyi Anlatan Filmler
Ödüllendirildi
Sabancı Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü “Ayrımcılık” 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 16 Ocak
2019 tarihinde Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü
Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üçüncü yılında da yoğun ilgi gören yarışmaya
“Ayrımcılık” sorununu ele alan 200’e yakın ﬁlm başvurdu. Ön değerlendirmeyi geçen 10 ﬁlm arasından
ödüle hak kazananlar ise Aida Begic, Rebecca O’Brien, Sergei Dvortsevoy, Derviş Zaim ve Ceyda
Düvenci’den oluşan jüri tarafından belirlendi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Umut Vakfı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2018 Raporu’nu Yayımladı
Hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddet ve bireysel silahsızlanma konuları üzerine
çalışan Umut Vakfı tarafından, basına yansıyan bireysel silahlı olayların taranması ve değerlendirmesiyle
hazırlanan Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2018 Raporu yayımlandı. 2015 yılında 2 bin 175, 2018 yılında ise
3 bin 679 silahlı şiddet olayının basına yansıdığı belirtilen ve bu yıllarda silahlı şiddette %69 artışın
yaşandığını ortaya koyan raporda, yaşanan olayların önüne geçmek için çözüm önerilerine de yer veriliyor.
Ayrıntılı bilgi ve rapora ulaşmak için tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı 50. Yılını Kutluyor
17 Ocak 1969’da Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak kurulan Vehbi Koç Vakfı, 50’nci yılını kutluyor. Koç
Holding’in Kurucusu Vehbi Koç’un, topluma ve memlekete fayda yaratmak gayesiyle yaptığı hayır işlerini
kurumsallaştırmak amacıyla, 1951’den itibaren 16 sene Yeni Vakıﬂar Kanunu’nun çıkabilmesi için verdiği
uğraşlar sonucunda kurulan vakıf, Türkiye’de özel vakıfçılığın başlamasında büyük pay sahibi oldu. 50
yıldır eğitim, sağlık ve kültür alanlarında toplumun kalkınmasına yönelik çalışmaları “Üstümüze Vazife”
diyerek sürdüren Vehbi Koç Vakfı, bu anlamlı yıldönümünü ‘hayırseverlik’ teması etrafında
gerçekleştirilecek faaliyetlerle kutluyor. Bu kapsamda, Vehbi Koç Vakfı ve kuruluşları, herkesin üstüne
vazife edinerek fark yaratabileceği bir alan olduğunu göstermeyi hedeﬂiyor. Üstümüze Vazife ﬁlmini
izlemek için tıklayınız.

