Yerel Yönetimlere Düzenlenen Çalışma Ziyaretleri
Devam Ediyor
TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında yerel
yönetimlere düzenlenen çalışma ziyaretleri devam ediyor. Proje
faaliyetleri kapsamında hazırlanacak olan Karar Alma Süreçlerine
STK Katılımı: Uygulama Rehberi’nin geliştirilmesi için 13 Haziran’da
düzenlenen Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine STK Katılımı
Atölyesi’ni takiben yapılan çalışma ziyaretleri kapsamında Nilüfer
Belediyesi ve Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka
Belediyeleri ile Sultanbeyli, Kadıköy ve Şişli Belediyeleri ile
görüşülerek başarılı bir katılım sürecinin planlanma ve
değerlendirme aşamaları için ﬁkir alışverişinde bulunuldu. Çalışma
ziyaretleri kapsamında ayrıca yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruluşlarının sürdürülebilir ve başarılı iş birlikleri kurabilmesi için
görüş ve öneriler de paylaşıldı. Proje kapsamında hazırlanan
yayınlar ve yürütülen faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için
www.siviltoplum-kamu.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri Devam Ediyor
TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında stratejik bağışçılığı
teşvik etme amacıyla farklı bağışçı proﬁllerine ve deneyimlerine yer
verdiği İlham Veren Bağışçı Öyküleri devam ediyor. Haziran ayında
yayımlanan ve kurucuları arasında olduğu konser, festival ve canlı
gösteri organizasyon şirketi Pozitif, müzik yapım şirketi
Doublemoon ve müzik kulübü Babylon ile 30 yıl müzik sektöründe
çalıştıktan sonra sektörde kazandığı bilgi, deneyim ve bağlantılarını
kullanarak sivil toplum kuruluşlarına destek olan Ahmet Uluğ’un
ilham veren öyküsünü okumak için buraya, öykülerin tamamına
ulaşmak için buraya tıklayınız.

TÜSEV’i Sosyal Medyada Takip Ediyor Musunuz?

TÜSEV Radyo Gedik’te Yayınlanan İyilik Elçileri
Programına Konuk Oldu

TÜSEV sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek
için hayata geçirdiği faaliyetleri düzenli olarak sosyal medya
hesapları aracılığıyla paylaşıyor. Düzenlenen etkinliklerden, sivil
toplumdan ve üyelerimizden haberlerden ve TÜSEV tarafından
yayımlanan raporlardan, vaka analizlerinden ve bilgi notlarından
haberdar olmak için Facebook hesabımızı buradan, Twitter
hesabımızı buradan ve Instagram hesabımızı buradan takip
edebilirsiniz.

TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen, internet radyosu Radyo
Gedik’te yayınlanan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ya da
sosyal girişimcilerin hikayelerine yer verilen İyilik Elçileri
programına konuk oldu. 26 Haziran tarihinde gerçekleşen yayında
Ersen, TÜSEV’in çalışma alanları, sivil toplum kuruluşlarının ortak
sorunları, Türkiye’de bağışçılığın durumu, gönüllülük, çalışan
gönüllülüğü, sosyal girişimcilik ve sivil toplumu ilgilendiren yasal
mevzuat konu başlıkları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında
bulundu. Programın tamamını dinlemek için tıklayınız.

Yeni Medya ve Çocuğa Karşı
Şiddet Politika Belgesi
Yayımlandı
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek
için Ortaklık Ağı tarafından
hazırlanan Yeni Medya ve
Çocuğa Karşı Şiddet Politika
Belgesi yayımlandı. Ağın
çalışmalarında kullanılacak
stratejileri belirlemek, ilgili
paydaş ve yararlanıcıları
bilgilendirmek için hazırlanan
politika belgesi aracılığıyla
Youtube, Facebook,
Wikipedia, Reddit, Twitter,
Twitch ve Instagram gibi yeni
medya araçlarında kişiler
tarafından yayınlanan
içeriklerin çocuğa karşı şiddet
unsurları içerdiğinde ya da
çocukları şiddete yönlendiren
içeriklerin kullanılması
durumunda, bu alanda çalışan
sivil toplum kuruluşlarına yol
gösterici olabilecek bilgi ve
stratejilerin üretilmesi
hedeﬂeniyor. Ayrıntılı bilgi ve
politika belgesine ulaşmak
için tıklayınız.

Uluslararası Sivil Toplum
Haftası 2019 Raporu
Yayımlandı

Sivil Toplum Destek Programı
Üçüncü Dönem Teklif Çağrısı
Yayımlandı

TÜSEV, üyesi olduğu CIVICUS
tarafından, Balkan Civil
Society Development Network
ortaklığı ve Civic Initiatives’in
ev sahipliğinde, “Birlikteliğin
Gücü” teması ile 8-12 Nisan
tarihleri arasında düzenlenen
Uluslararası Sivil Toplum
Haftası'nın (International Civil
Society Week 2019)
değerlendirme raporu
yayımlandı. 93 ülkeden
700’den fazla sivil toplum
çalışanın bir araya geldiği
etkinliğin değerlendirme
raporunda, hafta boyunca
gerçekleşen oturumlar ve
düzenlenen saha ziyaretlerinin
çıktılarına yer veriliyor.
Ayrıntılı bilgi ve İngilizce
dilinde yayımlanan rapora
ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Birliği Başkanlığı
tarafından yürütülen Sivil
Toplum Destek Programı’nın
üçüncü dönem teklif çağrısı
yayımlandı. Toplam bütçesi 3
milyon avro olan hibe
programı ile STK’ların
kurumsal yapılarının, karar
alma süreçlerine katılım
kapasitelerinin ve ağ kurma
becerilerinin
güçlendirilmesine yönelik
projelerin desteklenmesi
hedeﬂeniyor. Dernekler,
vakıﬂar, dernekler ve
vakıﬂarın federasyon ve
konfederasyonları ile kâr
amacı gütmeyen
kooperatiﬂerin projelerine en
az 60 bin avro, en fazla 100
bin avro hibe desteği
sağlanacak olan teklif
çağrısının son başvuru tarihi
17 Eylül olarak belirlendi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Doğrudan Hibe Programı için
Başvurular Açıldı
Avustralya'nın yardım
bütçesinden ﬁnanse edilen ve
Ankara Büyükelçiliği
tarafından yönetilen küçük bir
hibe programı olan Doğrudan
Yardım Programı için
başvurular açıldı. Hibe
programı kapsamında eğitim
ve sağlık, toplumsal cinsiyet
eşitliği, engellilik, gençlik ve
ekonomik güçlenme
konularını kapsayan projeler
desteklenecek; mülteciler,
kadınlar ve çocuklar dahil
olmak üzere dezavantajlı
topluluklarla ilgili projelere
öncelik verilecek. Son başvuru
tarihi 16 Ağustos 2019 olan
programla ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı’nın Alev Topları Programı Devam Ediyor
Çelikel Eğitim Vakfı’nın başarılı üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Alev Topları
Programı sekizinci yılında da bursiyerlerini desteklemeye devam ediyor. Program katılımcılarını burs,
eğitimler, kültürel ve sanatsal etkinlikler, profesyonel gelişim desteği ve aktif danışmanlık sistemi ile
destekliyor. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kontenjanları kapsamında İstanbul’daki devlet
üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programına kayıt hakkına sahip olan kişilerin
başvurularına açık olan Alev Topları Programı için son başvuru tarihi 3 Eylül 2019. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın Desteklediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Bu Yılki
Turnesine İstanbul Konserleriyle Başladı
Sabancı Vakfı’nın Ana Destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Avrupa turnesi
öncesi, 21-22 Temmuz tarihlerinde İş Sanat’ta sanatseverlerle buluştu. Türkiye’nin en başarılı
konservatuarlarından seçilen 76 gençten oluşan TUGFO, müzikseverlerden tam not aldı. 24 Temmuz’da
Berlin Young Euro Classic Festival konseriyle Avrupa turnesine başlayan orkestra, 26 Temmuz – 4 Ağustos
tarihleri arasında Sicilya’da verdiği 6 farklı konserle turneyi tamamladı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Eğitim Derneği’nin Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi Çalışmaları
Devam Ediyor
Türk Eğitim Derneği’nin Zurich Sigorta ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğü Eğitimin Sigortası:
Öğretmenlerimiz projesi çalışmaları devam ediyor. Meslek hayatının ilk yıllarında, köy ve ilçeye atanan
kadın öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, ﬁziksel ve mesleki sorunlarının en aza indirilmesi, mesleki
bilgilerinin artması, mesleklerine ve kendilerine olan inanç ve motivasyonlarının yükselmesi hedeﬁyle
çalışma yürütülen proje kapsamında, öğretmenlerin çalışma hayatına başarılı bir başlangıç yapmalarını
sağlayarak hem öğretmenlerin meslek kalitelerinin gelişmesi hem de öğrenciler için umut olunması
amaçlanıyor. Proje kapsamında 2023 yılına kadar 1000 öğretmene ulaşmayı planlayan Türk Eğitim
Derneği’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye’nin Çalışmaları European
Academy of Childhood Disability Kongresi’nde Sunuldu
Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek
sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için faaliyet gösteren Türkiye Spastik Çocuklar
Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye kendi bünyesindeki uzmanların hazırladığı üç bilimsel çalışması, alanında en
başarılı araştırmacıların davet edildiği, 31. European Academy of Childhood Disability (EACD) kongresinde
sunuldu. Paris’te düzenlenen kongrede spontan hareket analizi, 12 haftalık standart spor programı ve
bütüncül erken müdahale araştırma sonuçları paylaşıldı. Developmental Medicine and Child Nerulogy
dergisinin özel sayısında da yayımlanacak olan çalışmalar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’nin İlk Sosyal Girişimcilik Eğitmen Eğitimi Düzenlendi
Vehbi Koç Vakfı’nın liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sürdürülebilir
Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Sosyal İnovasyon İnisiyatiﬁ Derneği, Social
Enterprise UK ve Mozaik Vakfı ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı; Türkiye’nin ilk sosyal
girişimcilik eğitmen eğitimini 8-13 Temmuz tarihleri arasında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde
gerçekleştirdi. Proje illeri Van, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Bursa ve Muğla’dan gelen 27 sosyal girişimcilik
eğitmen adayı, sosyal inovasyon, sosyal ﬁnansman, sosyal etki alanlarında uzman kişilerden eğitim aldı.
Eğitimin amacı, katılımcıların öğrendikleri eğitim metotları ile edindikleri bilgileri bölgelerinde
yaygınlaştırarak yeni sosyal girişimcilerin yetişmesine imkân sağlamak oldu. Eğitim sonrasında
katılımcıların kendi şehirlerinde sosyal girişimcilik yaygınlaştırma eğitimleri düzenlemesi ve ülke genelinde
396 yeni sosyal girişimci adayının yetiştirilmesi hedeﬂeniyor. Sosyal girişimcilik yaygınlaştırma eğitimleri
Eylül-Aralık 2019 arasında proje illerinde gerçekleştirilecek. Eğitim duyuruları projenin internet sitesi olan
www.sosyalgirisimcilikagi.org adresinden ve @SosyalGirisimTR sosyal medya hesaplarından takip
edilebilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

