
Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 Türkiye Raporu Mayıs 2019’da yayımlandı. Raporun tamamına buradan, TÜSEV tarafından
derlenen sivil toplumu ilgilendiren maddelerin yer aldığı belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine STK
Katılımı Atölyesi Gerçekleşti

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlediği Yerel
Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Kuruluşları
Katılımı Atölyesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden il ve ilçe
belediyeleri temsilcileri, kent konseyi üyeleri ve muhtarların
katılımıyla 13 Haziran’da gerçekleşti. Yerel yönetimler ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki iş birlikleri ve karar alma süreçlerine
STK’ların katılımının artırılması için önerilerin paylaşıldığı atölyede,
TÜSEV tarafından hazırlanan Karar Alma Süreçlerine STK Katılımı:
Uygulama Rehberi hakkında katılımcıların yorum ve önerileri alındı.
Atölye hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Altıncı
Dönemi Tamamlandı

TÜSEV tarafından filantropinin gelişimini önemseyen ve bu alandaki
bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK
çalışanlarına yönelik olarak 2014 yılından bu yana yürütülen
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın altıncı dönemi
tamamlandı. 18 sivil toplum profesyonelinin katılımıyla Ocak-
Haziran ayları arasında gerçekleşen altı eğitim modülünde
Türkiye’de ve dünyada filantropinin durumu ve geleceği, bireysel
bağışçılık, bağışçılarla iletişim ve dijital kaynak geliştirme
kampanyacılığı, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel
düzenlemeler, hibe verme modeli ve filantropi, özel sektör-sivil
toplum iş birliği, yerel bağışçılık gibi çeşitli konular ele alındı.
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir İzmir 13 Haziran’da Gerçekleşti

Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi
kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim
yaratan projeleri tanıma fırsatı bulduğu Destekle Değiştir etkinliği,
13 Haziran tarihinde İzmir’de ikinci kez düzenlendi. TÜSEV’in teknik
desteğiyle, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından
MaviBahçe Hayal Kahvesi’nde düzenlenen ve başarılı oyuncu ve
eğitmen Meltem Cumbul’un sunumuyla gerçekleşen Destekle
Değiştir İzmir etkinliğinde, Herkes için Turizm Derneği, Konak
Mülteci Derneği ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği
projelerini tanıtarak destekçilerle bir araya geldi. 105 kişinin
katıldığı etkinlikte 87 destekçi üç proje için toplam 57.500 TL
destek taahhüdünde bulundu. TÜSEV’in modeli uygulamak isteyen
kuruluşlara sağladığı teknik destek hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Ulusal Gönüllülük Komitesi 2019 Yılı III. Genel Kurul
Toplantısı TÜSEV Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını
destekleyen stratejik dayanışma organı olan Ulusal Gönüllülük
Komitesi’nin (UGK) 2019 Yılı III. Genel Kurul Toplantısı 21
Haziran’da 16 üye kuruluş ve 5 aday üye kuruluştan 26 temsilcinin
katılımı ile TÜSEV ev sahipliğinde gerçekleşti. Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından 2019 yılının Gönüllülük Yılı ilan edilmesi ile
ortaya çıkan gündem ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda
Türkiye’de Gönüllük Politikası: Mevcut Durum ve Uluslararası
Örnekler sunumu yapıldı. Toplantıda ayrıca, National Network for
Civil Society – Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
(BBE) kurumu Gönüllülük Programı Temsilcisi Milke Schwärzel ile
BBE’nin Çalışma Alanları ve Sorumlulukları ile olası iş birlikleri
hakkında görüşüldü. UGK çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Sosyal Girişimlerin
Durumu Raporu Yayımlandı

British Council’ın 2009’da
başlattığı ve 31 ülkede
yürütülen Küresel Sosyal
Girişim Programı kapsamında
hazırladığı Sosyal Girişimlerin
Durumu Raporu yayımlandı.
TED Üniversitesi, İstasyon
TEDU, Ashoka Türkiye,
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç
Üniversitesi Sosyal Etki
Forumu, Mikado, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi
kurumlarından oluşan
konsorsiyum ve Social
Enterprise UK iş birliği ile
hazırlanan raporun
Türkiye’deki sosyal
girişimlerin mevcut ölçeğini,
kapsamını ve gelecek
potansiyelini belirlemek
amacıyla gelecekte sosyal
girişim alanındaki büyümeyi
ölçebilen ve bu alanda politika
önerilerine yönelik veri
sağlayan bir referans olması
hedefleniyor. Ayrıntılı bilgi ve
rapora ulaşmak için tıklayınız.

Grantmakers East Forum
2019 Tiflis’te Gerçekleşecek

Avrupa Vakıflar Merkezi
(European Foundation Center-
EFC) altında faaliyet gösteren
tematik ağlardan biri olan,
Avrupa’da sivil toplumun ve
filantropinin gelişimini teşvik
eden Grantmakers East Forum
(GEF), bu yıl 23-25 Ekim
tarihlerinde Tiflis,
Gürcistan’da gerçekleşecek.
24. kez düzenlenen forumun
bu yılki teması Common
Actions for Social Change:
Mobilising People, Creating
Spaces, Using Technologies
olarak belirlendi. Vakıfların
sivil toplumun karşılaştığı
sorunları aşmaktaki rolünün
ve sosyal uyumun teşvik
edilmesi için yeni yöntemlerin
değerlendirileceği forum ile
ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

WINGS, Filantropi ve Sivil
Toplum için Elverişli Ortamın
Desteklenmesi Etki Vaka
Analizini Yayımladı

TÜSEV’in de üyesi olduğu, 45
ülkeden 100’ün üzerinde
filantropik kuruluşu, ağları,
akademik enstitüleri, destek
kuruluşlarını ve fon
sağlayıcıları bir araya getiren
Worldwide Initiatives for
Grantmaker Support (WINGS),
bağışçılığın ve filantropi
alanının başarılı bir şekilde
korunması ve alanın
genişlemesi için filantropik
ağların ve destek kuruluşların
çalışmalarını konu alan etki
vaka analizini yayımladı. 8
ülkeden farklı örneklerin
derlendiği çalışmada
International Center for Not-
for- Profit Law (ICNL), Forus
and CIVICUS tarafından
hazırlanmış makaleler de yer
alıyor. Vaka çalışmasını
incelemek için tıklayınız.

Global Giving Accelerator
Programı Başvuruları Açıldı

Sivil toplum kuruluşları için
küresel kitlesel fonlama
platformu olan GlobalGiving’in
Eylül ayında gerçekleşecek
Accelerator programı için
başvurular açıldı. Programa
kabul edilen kuruluşlar, bir
hafta sürecek online eğitim
kapsamında dijital kaynak
geliştirme ve iletişim alanında
teorik ve pratik becerilerini
geliştirebilecekleri bir eğitim
alacak ve GlobalGiving’in
kaynak geliştirme araçlarına
erişebilecekler. Eğitim sürecini
tamamlayan kuruluşlardan, en
az 5 bin dolar kaynak
geliştirmeleri gereken bir
kitlesel fonlama kampanyası
düzenlemeleri beklenecek ve
tüm aşamaları tamamlayan
program mezunları
GlobalGiving platformunun
daimî üyesi olabilecek. Son
başvuru tarihi 26 Temmuz
olan program hakkında detaylı
bilgi ve başvuru formu için
tıklayınız.
 

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri için Başvurular Başladı

Kale Grubu Kurucusu İbrahim Bodur’un anısını ve mirasını yaşatmak amacıyla Kale Grubu ve Ashoka
Türkiye ortaklığında hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri için başvurular başladı.
Herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın erken ve ileri aşamalardaki tüm projeleri kapsamına alan İbrahim
Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri’nde ayrıca iş birliği ödülü kategorisi de yer alıyor. Son başvuru tarihi 29
Temmuz olan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarıyla Dünya Liginde

OECD’nin 2019’da Paris’te yayınladığı “Insights on Philanthropy for Gender Equality (Cinsiyet Eşitliği için
Filantropi)” raporuna göre, Sabancı Vakfı dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf
arasında yer aldı. OECD araştırması, dünyada 2013-2015 yılları arasında kalkınma alanında çalışmalar
yürüten en büyük 147 vakıf arasında gerçekleştirildi. Listede ayrıca Oprah Winfrey Liderlik Akademisi
Vakfı, Goldman Sachs Vakfı ve Chanel Vakfı gibi dünya devlerinin vakıfları yer aldı. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Türk Böbrek Vakfı Eğitim Projeleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Türk Böbrek Vakfı, eğitim projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla böbrek sağlığına doğrudan ve
dolaylı tüm etkenleri silikon gıda örnekleri aracılığıyla örneklendirdiği eğitimlerine devam ediyor. 2011
yılından bu yana devam eden ve ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ulaşılmasının hedeflendiği
eğitimlerde böbreklerin işlevleri ve önemi, beslenme hataları ve vücuttaki etkileri, sağlıklı yaşam için doğru
tercihler hakkında bilgilendirmeler yer alıyor. Eğitimler hakkında detaylı bilgi ve vakfın çalışmalarını
incelemek için tıklayınız.

Umut Vakfı'nın Düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması Başvuruları Devam
Ediyor

Umut Vakfı’nın 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği ödüllü karikatür
yarışmasının başvuruları devam ediyor. Karikatürün, var olan toplumsal sorunları mizahi bir evrensel çizgi
dili ile anlatan bir sanat aracı olduğuna dikkat çeken vakıf, bu yarışma ile artan bireysel silahlanmanın olası
neden, sonuç ve tehlikelerini irdelemeyi ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 24. Bireysel
Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın başlığıyla düzenlenen ve son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019 olan
yarışma hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Öykü Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) tarafından dayanışma ana teması ile düzenlenen öykü yarışması
için başvurular devam ediyor. İstanbul’daki devlet ve özel okulların lise öğrencilerinin başvurularına açık
olan yarışma, katılımcıların dil ve edebiyat üzerine düşünme ve yazma becerilerine odaklanmalarını, öykü
yarışması heyecanına dahil olmalarını ve toplumsal yaşam becerilerinin sivil toplum kuruluşları ile
buluşmasını amaçlıyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2019 olarak belirlenen yarışma hakkında detaylı bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.
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