
F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın 6.
Dönem� Başladı

  

TÜSEV’�n, Değ�ş�m �ç�n Bağış Projes� kapsamında
Türk�ye’de bağışçılığın gel�şmes� ve yaygınlaşması
konusunda çalışan s�v�l toplum profesyoneller�n�n
gel�ş�m�ne katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğü
F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın altıncı
dönem� 15 Ocak 2019 tar�h�nde başladı. 22 s�v�l
toplum profesyonel�n�n katılımıyla gerçekleşen �lk
eğ�t�m modülünde, TÜSEV’�n çalışma alanları, Değ�ş�m
�ç�n Bağış Projes�, f�lantrop� ve bağışçılık �le �lg�l� temel
kavramlar �le Türk�ye’de ve dünyada f�lantrop�
eğ�l�mler� ele alındı. Programla �lg�l� detaylara ulaşmak
�ç�n tıklayınız.

Destekle Değ�şt�r 2019 Etk�nl�ğ� �ç�n Hazırlıklar
Başladı

  

TÜSEV’�n G�v�ng C�rcle model�nden The Fund�ng
Network’ün tekn�k desteğ� �le kültürel �ht�yaçlara ve
eğ�l�mlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değ�şt�r’�n 2019 yılı
etk�nl�ğ� �ç�n hazırlıklar 9 Ocak'ta gerçekleşen
Uygulama Kom�tes� toplantısı �le başladı.
Toplantıda Destekle Değ�şt�r model� ve TÜSEV’�n
2014-2018 yılları arasında düzenled�ğ� ve tekn�k
destek verd�ğ� etk�nl�kler�n etk�s� paylaşılarak, 2019 yılı
etk�nl�ğ�n�n planlama ve organ�zasyon sürec� �le �lg�l�

görüş alışver�ş�nde bulunuldu. Destekle Değ�şt�r �le �lg�l� detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Sabancı Vakfı 2019 H�be Programı Başvuruları Devam Ed�yor 
  

Kadın, genç ve engell�ler�n eş�t fırsatlara sah�p olmalarını ve topluma akt�f katılımlarını
destekleyen Sabancı Vakfı’nın, s�v�l toplum kuruluşlarının eğ�t�m alanında
uygulayacağı projeler�n destekleneceğ� 2019 yılı h�be programı başvuruları açıldı.
2019 yılı h�be programı çerçeves�nde; kadın, genç ve engell�lere yönel�k kal�tel�
eğ�t�m�n desteklenmes�, eğ�t�me er�ş�m�n ve devamın sağlanması ve hak temell�
yaygın eğ�t�m çalışmalarının desteklenmes� amacıyla s�v�l toplum kuruluşlarından
gelecek başvurular değerlend�r�lecek. Son başvuru tar�h� 8 Şubat 2019 olan h�be
programı kr�terler� ve başvuru sürec� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Bölünmüş Geçm�ş Ortak Gelecek Projes� Küçük
H�be Programı Açıldı

  

Avrupa B�rl�ğ� tarafından f�nanse ed�len ve aralarında
s�v�l toplum kuruluşları (STK), araştırma enst�tüler� ve
vakıfların da bulunduğu 18 proje ortağı tarafından
yürütülen D�v�ded Past – Jo�nt Future (Bölünmüş
Geçm�ş – Ortak Gelecek) Projes� kapsamında Batı
Balkan ülkeler� ve Türk�ye’dek� STK’lara yönel�k küçük
h�be programı başvuruları 8 Ocak’ta açıldı.

Türk�ye’dek� yürütücülüğünü Toplum Gönüllüler� Vakfı’nın (TOG) yaptığı küçük h�be programı kapsamında, STK’ların
çeş�tl�l�k, farklı kültürlerle b�r arada yaşama ve barış �nşasına katkı sağlayan projeler� desteklenecek. Son başvuru
tar�h� 8 Mart 2019 olan h�be programının kr�terler� ve başvuru sürec� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Kaynak Gel�şt�rme Kültürü Yaratmak:
KAÇUV Örneğ�

  

Çocukları tedav� gören a�leler ve hek�mler�n b�r araya
gelmeler�yle kurulan Kanserl� Çocuklara Umut Vakfı
(KAÇUV), madd� sorunlar neden�yle tedav�s� aksama
r�sk� taşıyan çocukların tedav�ler�n�n sürekl�l�ğ�n�
sağlıyor. Kaynak gel�şt�rme stratej�s� kapsamında
b�reysel ve kurumsal bağışçılarla sürdürüleb�l�r b�r �l�şk�
kurmaya önem veren ve bağışlar sayes�nde yapılan
çalışmaların yarattığı etk�y� destekç�ler�yle düzenl�
olarak paylaşan KAÇUV, 2018 İstanbul Maratonu’nda
b�reysel koşucular ve kurumsal koşu takımları

aracılığıyla 1.737.190 TL bağış toplayarak b�r rekor kırdı. Vakıf, bu başarısının kurumda hâk�m olan kaynak
gel�şt�rme kültürünün ve tüm koşucular �le bütün b�r yıla yayılan �let�ş�m�n b�r sonucu olduğunu düşünüyor. KAÇUV
Kaynak Gel�şt�rme Koord�natörü ve TÜSEV F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı 2016 Mezunu Hal�l Mete
Yapıcı’nın, vakfın kaynak gel�şt�rme stratej�s� ve b�reysel ve kurumsal bağışçılarla kurdukları �l�şk�ler�n yanı sıra
yardımseverl�k koşuları kapsamında yürüttüğü kampanya ve d�ğer s�v�l toplum kuruluşlarına sunduğu öner�ler
hakkındak� sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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