
Global Giving Accelerator Programı Başvuruları
Açıldı

Sivil toplum kuruluşları için küresel kitlesel fonlama
platformu olan GlobalGiving’in Eylül ayında
gerçekleşecek Accelerator programı için başvurular
açıldı. Programa kabul edilen kuruluşlar, bir hafta

sürecek online eğitim kapsamında dijital kaynak geliştirme ve iletişim alanında teorik ve pratik becerilerini
geliştirebilecekleri bir eğitim alacak ve GlobalGiving’in kaynak geliştirme araçlarına erişebilecekler. Eğitim
sürecini tamamlayan kuruluşlardan, en az 5 bin dolar kaynak geliştirmeleri gereken bir kitlesel fonlama
kampanyası düzenlemeleri beklenecek ve tüm aşamaları tamamlayan program mezunları GlobalGiving
platformunun daimî üyesi olabilecek. Son başvuru tarihi 26 Temmuz olan program hakkında detaylı bilgi ve
başvuru formu için tıklayınız.

Steptember 3 Eylül-31 Ekim Tarihleri Arasında Gerçekleşecek

Uluslararası bir bağış kampanyası olan Steptember, Cerebral Palsy’li çocukların
özel eğitim, hidroterapi ve fizyoterapi masraflarına destek olmak için bağış
toplanmasına ve farkındalık yaratılmasına katkı sağlıyor. Türkiye temsilciliği
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye tarafından yürütülen
Steptember, 3 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Steptember
kapsamında en fazla dörder kişilik takımlar halinde, günde 10.000 adım atacak
katılımcılar sosyal çevrelerini harekete geçirerek takımları adına bağış

toplayacaklar. Steptember Türkiye ile ilgili detaylı bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak için tıklayınız.

WINGS, Filantropi ve Sivil Toplum için Elverişli Ortamın Desteklenmesi Etki
Vaka Analizini Yayımladı

TÜSEV’in de üyesi olduğu, 45 ülkeden 100’ün üzerinde filantropik kuruluşu,
ağları, akademik enstitüleri, destek kuruluşlarını ve fon sağlayıcıları bir araya
getiren Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS), bağışçılığın ve
filantropi alanının başarılı bir şekilde korunması ve alanın genişlemesi için
filantropik ağların ve destek kuruluşların çalışmalarını konu alan etki vaka
analizini yayımladı. Sekiz ülkeden farklı örneklerin derlendiği çalışmada
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), Forus and CIVICUS
tarafından hazırlanmış makaleler de yer alıyor. Vaka çalışmasını incelemek için
tıklayınız.

Grantmakers East Forum Başvuruları Açıldı

Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation
Centre) altında faaliyet gösteren tematik ağlardan
biri olan, Avrupa’da sivil toplumun ve filantropinin
gelişimini teşvik eden Grantmakers East Forum
(GEF), bu yıl 23-25 Ekim tarihlerinde Tiflis,
Gürcistan’da gerçekleşecek. 24. kez düzenlenen
forumun bu yılki teması Common Actions for Social
Change: Mobilising People, Creating Spaces, Using
Technologies olarak belirlendi. Vakıfların sivil

toplumun karşılaştığı sorunları aşmaktaki rolünün ve sosyal uyumun teşvik edilmesi için yeni yöntemlerin
değerlendirileceği forum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Bir Özel Sektör-Sivil Toplum İş Birliği
Örneği Olarak Yarınlara Uçuyoruz Projesi

Yarınlara Uçuyoruz Projesi, gençlerin toplumsal
fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata
geçirmeleri için Türkiye içinde farklı şehirlere
seyahat etmelerine ve projelerini
gerçekleştirmelerine katkı sağlamak için kurulan bir
hibe programı. Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV)
koordinasyonunda, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
yürütücülüğünde ve Pegasus Hava Yolları’nın mali

desteğiyle hayata geçirilen bu hibe programı, farklı uzmanlıklara sahip üç kurumun bir araya gelerek güçlerini
birleştirmesi ve uzmanlıklarını sosyal fayda yaratmak için harekete geçirmesi açısından Türkiye’de hala az
rastlanan özel sektör-sivil toplum iş birliklerine önemli bir örnek teşkil ediyor. TOG Genel Müdürü Murat
Çitilgülü, Pegasus Hava Yolları Kurumsal İletişim Danışmanı Banu Karamuk ve STDV Koordinatörü Liana
Varon’un, bu özel sektör-sivil toplum iş birliğine, proje kapsamında yürütülen hibe programına, Haziran’da sona
eren ilk dönem ile ilgili deneyimlerine ve projenin gelecek dönemine dair sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına
buradan ulaşabilirsiniz.
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