Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu, Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Türkiye Raporu Ekim 2020’de yayımlandı. Raporun tamamına buradan, TÜSEV tarafından
derlenen sivil toplumu ilgilendiren maddelerin yer aldığı belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

#PaylaşmaGünü Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
TÜSEV’in ülke koordinatörü olduğu, uluslararası #GivingTuesday
kampanyasının Türkiye uygulaması olan #PaylaşmaGünü tanıtım
toplantısı 21 Ekim’de gerçekleşti. Bireylerin, ailelerin, sivil toplum
kuruluşlarının, toplum liderlerinin, özel sektörün, öğrencilerin ve
daha pek çok paydaşın bir araya gelerek yılda bir gün bağışçılığı ve
gönüllülüğü kutladığı ve teşvik ettiği kolektif bir bağışçılık
kampanyası olan #PaylaşmaGünü hakkında detaylı bilginin verildiği
toplantıda ayrıca kampanyaya katılmak için izlenmesi gereken
adımlar açıklandı. Bu sene 1 Aralık Salı günü gerçekleşecek ve
herkesin katılımına açık olan #PaylaşmaGünü hakkında ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

TÜSEV - Charities Aid Foundation America İş Birliği
Başladı
TÜSEV’in Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılan
kaynağın artmasına destek sağlamak amacıyla Charities Aid
Foundation America (CAF America) ile kurduğu iş birliği Eylül 2020
itibarıyla başladı. Geliştirilen iş birliği kapsamında TÜSEV, CAF
America Uygunluk Sürecinin, Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar
tarafından tamamlanması ve gerektiğinde ilgili STK ve CAF America
arasındaki koordinasyonun sağlanmasında kolaylaştırıcı rol
oynayacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV Social Value Matters 2020 Konferansına
Katıldı
Destekle Değiştir İstanbul Projesi Ara Dönem
Raporu Yayımlandı
TÜSEV’in teknik desteğiyle Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından
16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Destekle Değiştir
etkinliğinin ara dönem güncelleme raporu yayımlandı. Etkinlikte
projelerini sunarak toplumsal değişime katkı sağlamak isteyen
bireylerle bir araya gelme fırsatı yakalayan Bilim Kahramanları
Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Sağlıkta Genç
Yaklaşımlar Derneği’nin kaydettikleri gelişmeleri paylaştıkları
raporu okumak için tıklayınız.

MATRA ve İnsan Hakları 2021
Yılı Proje Çağrısı Yayımlandı
Hollanda Krallığı Büyükelçiliği
ve Başkonsolosluğu, 2021 yılı
MATRA (Sosyal Dönüşüm) ve
İnsan Hakları (HR) Programları
için proje çağrısı yayımladı.
MATRA kapsamında mevzuat
ve hukuk, yönetişim, kamu
düzeni ve güvenliği, insan
hakları ve azınlıklar ile
bağımsız medya başlıklarında,
İnsan Hakları kapsamında ise
ifade ve internet özgürlüğü,
din ve inanç özgürlüğü,
LGBTİ’ler için eşit haklar,
kadın ve çocuklar için eşit
haklar ve insan hakları
savunucularını destekleme
başlıklarında projelerin
değerlendirileceği çağrının
son başvuru tarihi 15 Ocak
2021 olarak belirlendi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çocuk ve Ergen Odağında
Cinsel Haklar Podcast Serisi
Yayınlandı
Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği’nin hazırladığı Çocuk
ve Ergen Odağında Cinsel
Haklar Podcast Serisi
Yayınlandı. Cinsel şiddet türü
olan çocukların evlilik yoluyla
istismarının, çocukların insan
haklarını merkezde tutarak
bütüncül bir bakış açısıyla
tartışılmasının amaçlandığı
podcast serisinde 5 farklı
uzman konuyu değerlendirdi.
Farklı başlıklar altında
konunun ele alındığı seri
hakkında ayrıntılı bilgi ve
seriyi dinlemek için tıklayınız.

TÜSEV’in yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi ekibi, Canada Social
Value tarafından 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde çevrim içi ortamda
gerçekleşen Social Value Matters konferansına katıldı. Dünyanın
farklı yerlerinden 90’ın üzerinde konuşmacının yer aldığı konferans
kapsamında sosyal değer kavramı ölçüm, yönetim, iyi olma hali,
iklim değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, ekonomik
kalkınma ve COVID-19 salgını sırasındaki durumu gibi noktalardan
değerlendirildi ve tartışmaya açıldı. Konferans ile ilgili ayrıntılı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama
ve Veri Yönetimi, Ağ
Oluşturma ve Deneyim
Paylaşımı Toplantısı 25-27
Kasım’da
Avrupa Birliği TACSO 3
Programı tarafından
düzenlenen Bilgi Aktivizmi,
Veri Toplama ve Veri
Yönetimi, Ağ Oluşturma ve
Deneyim Paylaşımı Toplantısı
25-27 Kasım tarihleri arasında
gerçekleşecek. Sivil toplum
kuruluşlarının bilgi aktivizmi,
veri toplama ve veri yönetimi
konularında farklı yöntem ve
deneyimlerini
paylaşabilecekleri bir alan
yaratarak birbirlerinden
öğrenme süreçlerini
güçlendirmeyi hedeﬂeyen
toplantı kapsamında veri
okuryazarlığı ve veri toplama,
farklı tematik alanlarda izleme
ve haritalama çalışmaları,
kanıt temelli savunuculuk ve
raporlama, hak temelli
alanlarda araştırma
yürütmede yaşanan zorluklar
ve çözüm önerileri başlıklarına
bilgi ve deneyim paylaşımında
bulunulacak. Son başvuru
tarihi 18 Kasım 2020 olan
toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Eğitim İzleme Raporları 2020:
Eğitim Ortamları Yayımlandı
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği Eğitim İzleme
Raporu 2020’nin Eğitim
Ortamları başlıklı raporu
yayımlandı. 2019-20 eğitimöğretim yılında yaşanan
durumlarla gündeme gelen
okullardaki temizlik ve hijyen
şartları, sınıﬂardaki ﬁziksel
düzenlemeler, psikolojik
danışma hizmetleri, salgın
sürecinde bir eğitim ortamı
olan ev, veli katılımı ve iş
birliği konularının öne çıktığı
rapor ERG Youtube kanalında
gerçekleşen canlı yayında
tanıtıldı. Rapora ulaşmak için
buraya, etkinliği izlemek için
buraya tıklayınız.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı Babayım, Çocuğumu Erken Yaşta Evlendirmem Projesi
Devam Ediyor
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN
Women) desteği ile 10 ilde yürüttüğü Babayım, Çocuğumu Erken Yaşta Evlendirmem Projesi ile çocuk
yaşta, erken ve zorla evlilikler ile mücadelede babaların rolüne dikkat çekiyor. COVID-19 pandemisi
nedeniyle ortaya çıkan ekonomik yükleri azaltma yaklaşımının, çocuk yaşta evliliklerin artması riskini de
beraberinde getirdiği belirtilen projede, düşük sosyoekonomik seviyeye sahip ailelerde yaşayan kız
çocukları için ayrı bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan
korunmasında temel aktörler olarak babaların rolü ve önemine dikkat çekilen kampanya kapsamında,
geniş kapsamlı bir müdahale programı, eğitimler, farkındalık seminerleri ve iletişim çalışmaları
yürütülüyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maya Vakfı İçerikleri EBA'da Yayınlanıyor
Maya Vakfı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime destek sağlamak amacıyla, uzmanlık alanı olan travmayla
mücadele ve akran zorbalığı konularında hem çocuklara yönelik içerik sağlanması hem de öğretmenlerin
zengin içeriğe sahip araçlara ulaşımının artırılması konusunda MEB’e destek sunarak, EBA’da
kullanılabilecek video çalışması ve öğretmenler ile çocuklara yönelik etkinlik kitapları geliştiriyor.
İçeriklerinin erişilebilirliğini artırmak ve özel ihtiyaçları olan çocukları da kapsayabilmek adına videolarında
işaret dili kullanmaya özen gösteren Maya Vakfı’nın, EBA’da yer alan ilk içeriği Bir Keresinde Çok Çok
Korkmuştum adlı çalışmanın Türkçe ve Arapça versiyonlarına ulaşmak için tıklayınız.

Öğretmen Akademisi Vakfı, Pandemi Döneminde Gündelik Pratikler, Algı ve
Eğitim İhtiyaçları Araştırması Raporu Yayımlandı
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), COVID 19 süresince ebeveynlere ve öğretmenlere odaklanan Pandemi
Döneminde Gündelik Pratikler, Algı ve Eğitim İhtiyaçları Araştırması Raporu’nu yayımladı. Pandemi ve
karantina sürecinin öğretmen, veli ve öğrenciler için oldukça hassas ve zorlu geçtiğini ortaya koyan
araştırma, bu dönemde alınan en kapsamlı ve büyük tedbirlerden biri olan uzaktan eğitimin hem her bir
paydaş için kendine özel, hem de öğretmen-öğrenci, öğrenci-ebeveyn, öğretmen-veli gibi paydaşlar arası
etkileri olduğunu gösteriyor. Raporu okumak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında 14 Yılda 173 Projeye 28,5 Milyon
TL’nin Üzerinde Destek Verdi
Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını bu yıl online olarak
gerçekleştirdiği Ekim Zamanı toplantısında bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler
Sabancı’nın ev sahipliğinde 20 Ekim’de gerçekleşen online buluşmada, 2019-2020 yıllarında Sabancı
Vakfı’ndan hibe desteği alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) proje hikayeleri paylaşıldı. Türkiye’de sivil
toplum kuruluşlarına 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olan Sabancı Vakfı, bugüne kadar 173
projeye, 28,5 milyon TL’nin üzerinde hibe verdi. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya
kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi
ve tecrübe desteği de sağlıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı Mobil Uygulamaları Yayına Alındı
Tohum Otizm Vakfı’nın TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları ﬁnansman desteği ve MEB ortaklığı
ile yürüttüğü Eğitime Uzanan Yol Projesi kapsamında geliştirdiği Dinle-Konuş ve Tohum Eğitim Mobil
Uygulamaları yayına alındı. Dinle-Konuş uygulaması otizmli çocukların yanı sıra tipik gelişim gösteren
çocukların da dil-konuşma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
kullanılabileceği gibi Tohum Eğitim Uygulaması da tipik gelişim gösteren veya özel gereksinimli olan tüm
çocukların bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

