
Destekle Değiştir İlk Kez Çevrim İçi Gerçekleşti

TÜSEV’in dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving
Circle modelinden The Funding Network’ün teknik desteği ile
kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in altıncı etkinliği 27 Mayıs
Perşembe günü Türkiye’de ilk defa çevrim içi olarak düzenlendi.
Etkinlik, projelerini tanıtan Altyazı Sinema Derneği, Hayat Sende
Derneği, Yeryüzü Derneği için sosyal değişimin bir parçası olmak
isteyen bireylerle bir araya gelme fırsatı sağlarken, katılımcılara da
STK’lar ve çalışmaları hakkında bilgi alarak onları destekleme fırsatı
sundu. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayın Çevirisi Serisi: Topluluk, Erişim ve Vatandaşlık:
Pandemi ve Teknoloji

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında filantropi ve sivil
toplum alanındaki güncel konularda bilgi kaynaklarının artırılması
ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği Ayın Çevirisi
serisinde Mayıs ayı çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir
yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Mayıs ayında, orijinali
Alliance Magazine’de yayımlanan, Topluluk, Erişim ve Vatandaşlık:
Pandemi ve Teknoloji başlıklı yazıya yer verildi. Ayın Çevirisini
okumak için tıklayınız.

TÜSEV What If: Reimagining Philanthropy Serisine
Katıldı

TÜSEV, Donors and Foundations Networks in Europe’un (Dafne)
PEXcommunity kapsamında 11 Mayıs’ta çevrim içi düzenlediği
What If: Reimagining Philanthropy etkinliğine katıldı. TÜSEV Genel
Sekreteri Rana Kotan’ın içerik planlayıcısı olduğu etkinlik, yapay
zekâ teknolojisinin topluluklara etkisi ve filantropi ile ilişkisini konu
aldı. Dünya genelinden yaklaşık 50 kişinin katıldığı ve aralarında
araştırmacıların, fon sağlayıcı ve filantropi kuruluşları temsilcilerinin
yer aldığı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi almak için ve yayını
izlemek için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Devam
Ediyor

TÜSEV'in, Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasına
yönelik çalışan sivil toplum profesyonellerinin gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla, Değişim için Bağış Projesi kapsamında
yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekizinci
dönemi devam ediyor. Eğitim programının 18 Mayıs tarihinde
gerçekleşen hibe verme modeli ve yerel bağışçılık başlıklı beşinci
modülünde, alanında uzman konuk konuşmacılarla hibe verme
modeli üzerine gerçekleşen panelin ardından soru cevap oturumu
gerçekleşti. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

24. Uçan Süpürge Uluslararası
Kadın Filmleri Festivali Devam
Ediyor

Uçan Süpürge Vakfı tarafından
dünyanın dört bir yanından
ilham veren ve dayanışan
kadınların hikâyelerini anlatan
yapımların yer aldığı ve bu yıl
24.sü düzenlenen Uçan
Süpürge Uluslararası Kadın
Filmleri Festivali Araftan
Çıkmak teması ile başladı. Bu
yıl çevrim içi ve fiziksel olmak
üzere iki aşamalı
gerçekleşecek festivalde,
sinemadaki kadın emeğinin
önemini vurgulamak ve yeni
kuşak kadın sinemacıları
cesaretlendirmek üzere
ödüller sahiplerine verildi.
Festival hakkında bilgi almak
için buraya, kataloğu
incelemek için buraya
tıklayınız.

Sivil Düşün KonumAt-
DestekAl Destekleri için
Başvurular Başladı

Sivil Düşün büyük kaynakları
olmayan ve mahallesinde,
köyünde, ilçesinde ya da
şehrinde haklar için değişim
yaratmak isteyen sivil toplum
kuruluşları ve aktivistler için
KonumAt-DestekAl çağrısını
duyurdu. Türkiye’nin 50
şehrinden başvuruların kabul
edileceği destek kapsamında
Bilgi ve Beceri Geliştirmek,
Söz ve Yetki Sahiplerini
Etkilemek, Sesimi Duyurmak,
Organizasyon Gücü Kazanmak
başlıklarında oluşan dört ayrı
kategoride başvurular kabul
edilecek. Destekler hakkında
ayrıntılı bilgi için buraya,
kategoriler hakkında bilgi için
buraya tıklayınız.

CIVICUS Sivil Toplumun
Durumu Raporu 2021
Yayımlandı

TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı CIVICUS: World Alliance
for Citizen Participation’ın
senelik olarak hazırladığı Sivil
Toplumun Durumu Raporu
2021 yayımlandı. 2020
yılındaki sivil toplum
hareketlerine ve sivil toplumu
etkileyen eğilimlere
odaklanan rapor, son on yılda
öne çıkan gelişmelere de yer
veriyor. Çok sayıda mülakatın
ve sivil toplum temsilcileri ile
çevrim içi görüşmelerin yer
aldığı raporda, ayrıca 196
ülkede sivil alanın durumunun
incelendiği CIVICUS
Monitor’ün bulguları da yer
alıyor. Raporu okumak için
buraya tıklayınız.

Rengarenk Umutlar Derneği
Suriçi’nde Çocuk Olmak:
Suriçi’nde Çocukların Oyun
Hakkını İzleme Raporu’nu
Yayımladı

Rengarenk Umutlar
Derneği’nin Etkiniz AB hibe
programı desteğiyle
hazırladığı Suriçi’nde Çocuk
Olmak: Suriçi’nde Çocukların
Oyun Hakkını İzleme Raporu
yayımlandı. Suriçi bölgesinde
yaşayan çocukların oyun
haklarının incelendiği bu
çalışmada; çocuk oyun
alanlarının mevcut durum
tespitinin yanı sıra, Suriçi
bölgesinin 2010-2020 yılları
aralığında geçirdiği
dönüşümler, ilçenin fiziki
koşulları, sosyo-ekonomik ve
kültürel özellikleri ile birlikte
sahada elde edilen verilerle
inceleniyor. Rapora ulaşmak
için tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı 2020 Etki ve Faaliyet Raporu’nu Yayımladı

2007 yılından bu yana eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştirerek uygulayan Çelikel Eğitim
Vakfı 2020 yılında geliştirdiği iş birlikleri ve hayata geçirdiği çalışmalara yer verdiği 2020 Etki ve Faaliyet
Raporu’nu yayımladı. Sayılarla etkimiz, programlarımızın nitel etkisi, projelerimizin nitel etkisi
(deneyimleyerek öğrenme ekosistemi) başlıkları ile çalışmaları kapsamında yaratılan etkinin verilerle
birlikte açıklandığı raporu okumak için tıklayınız. 

Darüşşafaka Sınavı Pandemi Nedeniyle 20 Haziran'a Ertelendi

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı
eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, pandemi nedeniyle 20 Haziran
Pazar gününe ertelendi. Sınav, 20 Haziran 2021 saat 10.00’da Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek. İlkokul
4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği  sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu
kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde
edecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Van Gölü Koruma Eylem Planı’na Katkı
Sağlayacak

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm bakanlıklar, yerel
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Van Gölü Koruma Eylem Planı’na Sıfır Atık
Mavi eğitimleri ve farkındalık çalışmalarıyla katkı sağlayacak. Plan çerçevesinde TURMEPA tarafından
bölgedeki ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine Sıfır Atık Mavi eğitimleri verilerek denizlerin ve su
kaynaklarının öneminin aktarılacağı ve bireylerin üzerine düşen sorumluluklarının toplumsal olarak
benimsenmesinin sağlanacağı çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde 22’nci Kez
Perde Zamanı

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 22’nci kez perdelerini açtı. Adana Valisi Süleyman Elban,
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın
katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ilettiği video mesaj ile
katılım sağladı. Festival, Tiyatro Kare’nin duygusal komedisi “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyunu ile başladı.
Festival 21 Haziran’a kadar 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Eğitim Derneği’nin Düşünce Kuruluşu TEDMEM Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol
Haritası Raporu'nu Yayımladı

Türk Eğitim Derneği’nin eğitim sistemi için kanıta dayalı araştırma verisi, fikir, yayın ve proje üretmek
amacıyla kurduğu TEDMEM, Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol Haritasi Raporu'nu yayımladı. COVID-19’un
küresel salgın olarak ilan edildiği günden bu zamana kadar okuldan uzakta kalınan sürelerde öğrencilerin
yaşadığı kayıpların telafisinin önemine dikkat çekmek için hazırlanan raporda salgının, eğitim öğretim
süreçleri kesintiye uğrayan okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkileri akademik, sosyal-duygusal ve olası
ekonomik kayıplar odağında ele alınıyor. Dünyada ve Türkiye’de söz konusu kayıpların telafisine yönelik
mevcut uygulamalara ve planlamalara da yer verilen raporda ayrıca, telafi sürecinin planlanmasına katkı
sağlaması amacıyla eylem önerileri de yer alıyor. Raporu incelemek için tıklayınız.
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