
Destekle Değ�şt�r 14 Mart’ta Pera Müzes�’nde!

TÜSEV’�n dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla
uygulanan 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
İstanbul’dak� beş�nc� etk�nl�ğ� 14 Mart Perşembe günü
Pera Müzes�’nde düzenlenecek. Toplumsal değ�ş�me
önem veren b�reyler�n, fon kaynaklarına er�ş�m� kısıtlı
s�v�l toplum kuruluşları �le b�r araya gelerek sosyal
değ�ş�m yaratan projeler� tanıma fırsatı yakalayacakları
Destekle Değ�şt�r �le �lg�l� detaylı b�lg� almak ve
etk�nl�ğe katılmak �ç�n tıklayınız.

Kolekt�f Etk� ve F�lantrop�: Öğretmen Ağı Örneğ�
Panel� 13 Şubat’ta Gerçekleşt�

TÜSEV’�n f�lantrop� ve s�v�l toplum alanlarında çalışan
uzmanların stratej�k bağışçılık ve f�lantrop� �le �lg�l�
konularda b�lg� ve deney�m paylaşımında bulunması
amacıyla başlattığı F�lantrop� Profesyoneller�
Konuşuyor ser�s� kapsamında düzenlenen Kolekt�f Etk�
ve F�lantrop�: Öğretmen Ağı Örneğ� panel� 13 Şubat’ta
gerçekleşt�. Etk�nl�kte Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m� (ERG)
D�rektörü Batuhan Aydagül, ENKA Okulları Başkanı ve
Kurucu Tems�lc�s� Dr. Esra Tara Naaman�, Öğretmen
Ağı Ağ Gel�şt�rme Koord�natörü Sonel Balkan ve Cafer
Sadık Abalıoğlu Eğ�t�m ve Kültür Vakfı Danışma Kurulu
Üyes� Prof. Dr. Süleyman İnan konuşmacı olarak yer

aldılar. Panelde farklı aktörler�n sosyal etk� yaratmak amacıyla �ş b�rl�kler� kurarak kaynaklarını ve uzmanlıklarını
ortak b�r hedef doğrultusunda kullandıkları kolekt�f etk� model� tanıtıldı, model�n Türk�ye’den başarılı b�r örneğ� olan
Öğretmen Ağı ele alındı ve Ağ’ın oluşmasında ve �şley�ş�nde f�lantrop�k �ş b�rl�kler�n�n önem�, farklı vakıfların Ağ’a
sunduğu destek türler� �le �ş b�rl�ğ�n�n ve yaratılan sosyal etk�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ� üzer�ne konuşuldu. Toplantıda öne
çıkan noktaların derlend�ğ� notlara buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Destekle Değ�şt�r İzm�r Projeler� B�r�nc� Yılını Tamamladı

TÜSEV’�n tekn�k desteğ� �le Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç B�rl�ğ� tarafından 10
Şubat 2018 tar�h�nde İzm�r’de düzenlenen Destekle Değ�şt�r’�n 12. ay güncelleme
raporu yayımlandı. Etk�nl�ğe katılan BARIŞ Çocuk Orkestrası Koruma ve Gel�şt�rme
Derneğ�, İzm�r Görme Engell�ler Gençl�k ve Spor Kulübü Derneğ� ve Uluslararası
Proje Eğ�t�m ve Gençl�k Merkez Derneğ�’n�n Destekle Değ�şt�r’den sonrak� b�r yılda
kaydett�kler� gel�şmeler� paylaştıkları rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Mama Cash 2019 H�be Programı Başvuruları Devam Ed�yor

Fem�n�st ve kadın hakları odaklı çalışan, kadınlar, kız çocukları ve trans b�reyler
tarafından yönet�len kuruluş ve �n�s�yat�fler� destekleyen Mama Cash’�n 2019 dönem�
h�be başvuruları devam ed�yor. Yıllık bütçes� 200.000 Avro’nun altında olan
kuruluşlara öncel�k ver�len h�be programı kapsamında kadınlar, kız çocukları ve trans
b�reyler�n haklarının savunuculuğunu b�r�nc�l hedef olarak bel�rleyen ve yapısal
değ�ş�m yaratmak �ç�n çalışan kuruluş ve �n�s�yat�flere h�be desteğ� sağlanacak. 31
Mart’a kadar devam edecek olan h�be çağrısı ve başvuru kr�terler� hakkında detaylı
b�lg� �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Daralan S�v�l Alanda H�be Vermek 

Türk�ye’de ve dünyada s�v�l toplum üzer�nde artan baskılar ve �fade,
toplanma ve örgütlenme özgürlükler�ne da�r kısıtlamalar s�v�l toplum
kuruluşlarının (STK) faal�yetler� �ç�n elver�şs�z b�r ortam yaratıyor. Bu durum,
h�be veren kuruluşların çalışmalarını ve farklı ülkelerdek� h�be dağıtımlarını
da olumsuz yönde etk�l�yor. The Funders’ In�t�at�ve for C�v�l Soc�ety’n�n, h�be
veren kuruluşlara yönel�k onl�ne anket, h�be veren kuruluşlar ve STK’lardan
uzmanlarla yapılan b�reb�r görüşmeler ve konu �le �lg�l� �k�nc�l kaynaklardan
yola çıkarak hazırladığı Go B�g or…? Trends �n Clos�ng Space Grant-
mak�ng adlı rapor, dünya genel�nde daralan s�v�l alanı ve h�be veren
kuruluşların s�v�l toplum faal�yetler�n� desteklerken karşılaştıkları zorlukların,
s�v�l alanı gen�şletmek �ç�n gel�şt�rd�kler� stratej� ve yöntemler�n yanı sıra s�v�l
toplum faal�yetler�n� farklı şek�llerde desteklemek �ç�n kullanab�lecekler�
fırsatları ele alıyor. Rapordan öne çıkan, daralan s�v�l alanda h�be verme
eğ�l�mler�n� ve bu süreçte ortaya çıkan fırsatları derled�ğ�m�z ayın yazısına
buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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