
Char�t�es A�d Foundat�on – TÜSEV İş B�rl�ğ�
Toplantısı Gerçekleşt�

  

B�reyler, ş�rketler ve s�v�l toplum kuruluşlarına yönel�k
h�zmetler sunarak bağışçılığı teşv�k etmek ve s�v�l
toplum �ç�n elver�şl� ortamı ve bağışçılık kültürünü
gel�şt�rmek �ç�n faal�yet gösteren İng�ltere merkezl�
Char�t�es A�d Foundat�on (CAF), 1-3 N�san tar�hler�
arasında TÜSEV’e b�r çalışma z�yaret� düzenled�.
CAF’�n CEO’su S�r John Low ve Uluslararası D�rektörü
M�chael Mapstone’un katılımıyla gerçekleşen z�yaret
kapsamında Türk�ye’de s�v�l toplumun ve f�lantrop�n�n
durumu �le Değ�ş�m �ç�n Bağış Projes� kapsamında

hayata geç�r�len çalışmalar hakkında b�lg� paylaşımında bulunularak TÜSEV ve CAF arasındak� potans�yel �ş b�rl�kler�
de değerlend�r�ld�. Toplantı �le �lg�l� detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Destekle Değ�şt�r İzm�r Hazırlıkları Devam Ed�yor
  

Toplumsal değ�ş�me önem veren b�reyler�n, fon
kaynaklarına er�ş�m� kısıtlı STK’lar �le b�r araya gelerek
sosyal değ�ş�m yaratan projeler� tanıma fırsatı bulduğu
Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ�, Haz�ran 2019’da İzm�r’de
düzenlenecek. TÜSEV’�n tekn�k desteğ�yle, İzm�r Tülay
Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç B�rl�ğ� tarafından
İzm�r’de �k�nc� kez düzenlenecek olan etk�nl�ğ�n
hazırlıkları kapsamında 26 Mart tar�h�nde İzm�r’de
düzenlenen Seç�m Jür�s� toplantısına katılım sağlandı.
TÜSEV’�n model� uygulamak �steyen kuruluşlara
sağladığı tekn�k destek hakkında detaylı b�lg�ye

buradan, 2018 yılında İzm�r’de �lk kez düzenlenen Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ� hakkında b�lg�ye de buradan
ulaşab�l�rs�n�z.

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı Kurumsal H�be
Programı Başvuruları Açıldı

  

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı’nın Turkey Moza�k
Foundat�on’ın da katkılarıyla 2019-2020 dönem�nde �lk
kez oluşturduğu Kurumsal H�be Programı �ç�n
başvurular açıldı. Dezavantajlı kes�mler�n toplumsal
katılımını gel�şt�rmek ve/veya sosyal refahını artırmak
�ç�n çalışan STK’ların kurumsal gel�ş�m�ne destek
vermek amacıyla k�ra, �nsan kaynağı, uzman desteğ�,
seyahat g�b� masraflarını �çeren başvuruların kabul
ed�leceğ� program kapsamında, f�nansal desteğ�n yanı
sıra STK’ların öncel�klend�rd�ğ� alanlarda kurumsal

kapas�teler�n� güçlend�rmeler�ne destek olmak amacıyla b�r yıl süreyle devam edecek kapas�te gel�şt�rme b�leşen� de
hayata geç�r�lecek. Son başvuru tar�h� 6 Mayıs olan h�be programı ve başvuru kr�terler� hakkında detaylı b�lg� �ç�n
tıklayınız.

Internat�onal Women of İstanbul (IWI) H�be Çağrısı Yayımlandı
  

Dünyanın farklı ülkeler�nden gelen ve İstanbul’da yaşayan kadınları aynı çatı altında
b�r araya get�ren Internat�onal Women of İstanbul (IWI), her yıl düzenlenen
etk�nl�kler�n gel�r� �le Türk�ye’dek� s�v�l toplum kuruluşlarını h�be yoluyla destekl�yor.
Ekonom�k olarak dezavantajlı k�ş�lere yönel�k yürütülecek projeler�n destekleneceğ�
IWI 2019-2020 h�be programı kapsamında eğ�t�m, a�le �ç� ş�ddet, çocukluk gel�ş�m�,
göçmenler ve mültec�ler veya c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında yapılan çalışmalara öncel�k
ver�lecek. Son başvuru tar�h� 26 N�san olan h�be programı ve başvuru kr�terler�
hakkında detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Char�t�es A�d Foundat�on �le Röportaj:
Daha Güçlü b�r S�v�l Toplum �ç�n F�lantrop�
Altyapısını ve Bağışçılığı Gel�şt�rmek

  

Char�t�es A�d Foundat�on'ın (CAF) 1-3 N�san tar�hler�
arasında TÜSEV’e yaptığı �ş b�rl�ğ� z�yaret�
kapsamında, CAF Uluslararası D�rektörü M�chael
Mapstone’un, dünyada ve özell�kle gel�şmekte olan
ekonom�lerde f�lantrop� ve bağışçılığın mevcut durumu,
f�lantrop� destek ekos�stem�n�n önem� ve daralan s�v�l
alanda s�v�l toplumun dayanıklılığını artırmak �ç�n
f�lantrop�n�n oynayab�leceğ� rol hakkındak� sorularımızı
yanıtladığı ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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